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ÖN  SÖZ
HAL

M ən Mahiri çoxdan tanıyıram. Hələ şeir yazmadı-
ğı zamandan... Şamaxı şeir məktəbi Xaqanidən 
Fikrət Sadığa qədər Mahir üçün həmişə möcüzə 

olub. Onun özünün də bu möcüzəyə aid olacağını mənim kimi, 
Mahir də çox-çox sonralar biləcəkmiş. Bir gün o, mənə dedi ki, 
şeir yazmışam. Fikirləşdim: “Sən də belə getdin, Mahir”. O qədər 
belə “gözümdən düşən”adamlar olub ki... Oxuduğu şeiri zəif çıxan 
kimi ondan aralanmışam. Ona görə yox ki, hamı şair olmalıdır və 
hamı yaxşı şeir yazmalıdır. Ona görə də yox ki, mən bu dünyada 
şeirdən və şordan başqa heç nə anlamıram. Ona görə ki, o adam mə-
nim onun şeirinə olan münasibətimi görəndən sonra özü məndən 
uzaqlaşıb və onu tərifləyəcək adamlara sarı gedib. Adam var, adam 
deyil, amma yaxşı şeir yazır. Adam var, adamdır, amma şeir yaza 
bilmir. Mahir yaxşı adamdır. Və nə yaxşı ki, şeirləri də yaxşı çıxdı. 
Mən onu bir dost kimi itirmək istəmirdim və yaxşı ki, itirmədim. 

Onun ilk şeirini oxuduğum gündən, həqiqətən də, Fikrət Sa-
dığın həmişə israrla mənə dediyi Şamaxı şeir məktəbinin han-
sı potensiala malik olduğunu birdən-birə anladım. Mahir özü 
istəməsə belə, yazdığı o şeirləri, xüsusilə də “Zülfiyyə” romanını 
yazacaqdı. Ona görə ki, o, qədim Şamaxı torpağında, sazın-sözün 
havasında, qədim Xaqani nəfəsində yoğrulmuş ədəbi və əbədi fə-
zada düşünür. 

Kim sizə desə ki, şeir yazmaq üçün kitab oxumaq lazımdır, 
ona inanmayın. Bilmir... Əksinə, şeir yazmaq üçün kitab oxuma-
maq lazımdır. Şeir insanın halıdır. Sadəcə o hala düşmək kifayət-
dir.  Və şeir yaza bilən insanı halından çıxarıb hamının yaşadığı 
normal nizama salan savad şeirə yaddır. Mahirin şeirlərində tə-
biilik, istək və saflıq peşəkarlıqdan daha ötədir. Onun təbi özünə 
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aiddir və yalnız anlayanlar üçündür. Mahir qədim şeir ruhunda bu 
günün dərd və problemlərini, publisistik reallıqlarını belə sintez 
edə bilir. Onun lirikası belə döyüşkən və düşündürücüdür. Onun 
vətənpərvərlik zəminində yazdığı ən zəif şeirini belə mən öz uşa-
ğıma hər gecə oxuyuram. Ona görə ki, Mahirin sözündə yalan 
yoxdur. Ağrı və sənə tanış olan dərd var. 

Yetişməkdə olan gənc nəslin tərbiyəsi birmənalı olaraq bizim 
alın yazımızdır. Mahirin şeirlərində insanı vətəndaş edən amillər 
çoxdur. Onun lirikası da publisistikası kimi döyüşkəndir. Məhəb-
bət şeirlərində belə bir vətəndaş mövqeyi duyulur. Bu vətəndaş 
mövqeyi onun nəsr əsərlərində də, xüsusən “Zülfiyyə” romanın-
da, həmişə ön plandadır.  Belə bir romanın yazılmasını  Mahirdən 
gözləmək olardı. Roman gənc nəslin vətəndaş olaraq yetişməsi 
üçün mühüm əsərdir.  Vətənini canından artıq sevən Zülfiyyə-
nin ağır, lakin şərəfli həyatı Azərbaycan vətəndaşlarına, xüsusən 
gənclərə, örnək ola bilən bir həyatdır. Bu əsəri məktəbdənkə-
nar oxu zamanı bütün yaşda olan gənclərə də  oxumağı tövsiyə 
edirəm. Mahirin bu kitabı lazımlı kitabdır. 

Mən Mahirin dünən də, bu gün də, sabah da həm nəzm, həm 
də nəsr əsərləri yazdığını və yazacağını bilirəm. Onun öz oxucusu-
nun olacağını da sizə deyirəm. Amma onu bilmirəm ki, şair və şeir 
nədən və necə doğulur? Mahir yaxşı oğlandır və yaxşı şairdir. Bu 
qədər adi və real olan həqiqətlər içində bir həqiqət xüsusilə mənim 
üçün əhəmiyyətlidir. Görəsən, şeir insanı ağıllı edirmi? Amma o 
da var ki, insanın bu dünyada missiyası heç də ağıllı olmaq deyil. 
Bəlkə də, insan haldır. Və ağıl ona mane olan ən birinci əngəl-
dir. Mahir Şirvan şeir məktəbinin halında olan şairdir. Bu hal onun 
nəzm əsərlərində olduğu kimi, nəsr əsərlərində də vardır. Və onun 
yolu həmişə açıq olacaq. Çünki niyyəti safdır və əməli salehdir.

Orxan Fikrətoğlu
Əməkdar İncəsənət xadimi,

“UNİCEF”-in xüsusi mükafatçısı  
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MÜƏLLİFDƏN...
         

Zülfiyyə obrazı mənim yaratdığım obrazlar içərisində ən çox 
sevdiklərimdəndir. Bu obrazda mənim arzu və istəklərim, oxucuya 
çatdırmaq istədiyim fikirlər, həyatdakı gerçəkliklər öz əksini tap-
mışdır. Zülfiyyə surəti Azərbaycan qadınlarının ümumiləşdiril-
miş – tipikləşdirilmiş surətidir. Həm də Zülfiyyə xarakterdir. Onu 
başqalarından fərqləndirən fərdi xüsusiyyətlər vardır. 

Zülfiyyə xaotik bir dövrün, özbaşınalığın qurbanlarından 
biridir. Yüksək vəzifə sahiblərindən birinin harınlamış oğlu  zorla 
Zülfiyyəni qaçırır. Bundan sonra Zülfiyyənin məşəqqətli günləri 
başlayır. İstər əri ölməmişdən əvvəl, istərsə də əri öləndən son-
ra, bir uşağı ilə həyatın girdabında çapalayan bu qadının başına 
olmazın müsibətlər gəlir. Ancaq o, qoçaqdır, dözümlüdür. Onun 
üçün çox dəyərli varlıqlar var: canından çox sevdiyi Azərbay-
can, təmiz namusu və oğlu Elxan... Zülfiyyənin ürəyində vətən 
sevgisi, torpaq təəssübkeşliyi var. Məhz bu sevgi onu Qarabağa 
aparır. Romanın birinci hissəsində Zülfiyyənin acı həyatı və onun 
həyatı ilə bağlı olan  pis və yaxşı insanlar əks olunduğu halda, 
ikinci hissəsində isə hadisələrin çoxu Qarabağda cərəyan edir və 
kəşfiyyatçı kimi fəaliyyət göstərən Zülfiyyənin qorxulu və şərə-
fli həyatından danışılır. Romanın III, IV və V hissələrində er-
mənilərin Azərbaycana qarşı törətdikləri təxribatlardan və Dövlət 
Təhlükəsizlik Komitəsinin (Əsərdəki hadisələrin baş verdiyi 
dövrdə bu dövlət idarəsi belə adlanırdı) və digər əlaqədar təşkilat-
ların onlara qarşı gərgin mübarizəsindən bəhs edilir.

Romanda gənclərimizin həyatını məhv edən, onları ölümə 
sürükləyən narkomaniyanın törətdiyi faciələr də əks olunmuşdur.  
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Oxucuların nəzərinə onu da çatdırım ki, “Zülfiyyə” romanının 
I və II hissələri “Sən mənə kimisə xatırladırsan”... adlı kitabımda 
nəşr olunmuşdur. Oxucuların çoxsaylı xahişini və ürəyimin səsini 
nəzərə alıb, əsərin ardını, yəni III, IV və V hissələrini yazdım və I 
və II hissələrə əlavə edərək bir kitab şəklinə gətirdim.

Romanı sizlərə təqdim edirəm, əziz oxucularım!
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Kim nə deyir desin, mən alın yazısına,
nağıllara və möcüzələrə inanıram. (Müəllif) 

PROLOQ

– Ay Allah, öldüm!..
– Öl, köpəyin qızı... Onsuz da sən mənim əlimdə öləcəksən!..
– Qurban olum, vurma ...  Bəsdir ...  
– Bəs deyil, it balası!.. Sən mənim sözümdən çıxırsan?! 
– Ay ana, gözüm çıxdı!..
– Qoy çıxsın, çıxsa yaxşıdır!.. Öl, qudurğan köpək qızı!..
Bakının uzaq məhəllələrinin birində gecənin sakitliyini po-

zan bu səs-küy qəfildən başladığı kimi, qəfildən də kəsildi. Elə bil 
heç nə olmamışdı. Arabir zibil qutularının yanında eşələnən tükü 
tökülmüş itlər ağızlarını göyə açıb boş-boş hürür, gecənin sakit-
liyini pozur, sanki öz varlıqlarını nümayiş etdirirdilər. Yosmaca 
bir evin pəncərəsindən axıb gələn musiqi səsi itlərin səsini dayan-
dırdı. Musiqi səsi ilə yanaşı yenə söyüş, yenə də yalvarış səsləri 
ətrafa yayılmağa başladı. Deyəsən, bayaqkılar idi.

– Aaaz, sən mənim sözümdən çıxırsan?! Sənə deyirəm, 
oyna!..

– Qurban olum, vurma, oynaya bilmirəm...  Bəsdir...  
Və yenidən zərbə səsləri, yenidən ah-nalə...  
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I HİSSƏ
 
Günəşli bir səhər açıldı. Bazar günü olduğundan məhlədə az 

adam görünürdü. Küçə qapılarından bəziləri cırıltı ilə açılır, içə-
ridən çıxanlar hara isə tələsir, bəziləri isə zibil qabını boşaltmaq 
üçün yaxınlıqdakı zibilxanaya üz tuturdular.

Bir-birinə sığınmış kiçik həyət evləri miskin görkəmləri ilə 
burada yaşayanların hansı təbəqəyə mənsub olduqlarından xəbər 
verirdi. Daş-kəsək və çuxurlarla dolu olan dar küçələr ucqar dağ 
kəndinin yollarını xatırladırdı. Həyətlərdən xoruzların banlaması, 
toyuqların qaqqıltısı eşidilirdi.

Yosmaca bir evin qarşısında təcili yardım maşını dayanmış-
dı. Sürücü tez-tez maşının altına əyilərək baxır, narazı baxışlarla 
küçəni seyr edir və dodağının altında nə isə deyinirdi. Küçəyə 
çıxan qonşular etinasız halda maşının yanından keçir, elələri isə 
müəmmalı şəkildə bir maşına, bir də yosmaca evin küçə qapısına 
baxıb ötüşürdülər.

Küçə qapısı taybatay açıldı. Ağ xalatlı qadın və kişi tez-tələ-
sik xərəyə uzadılmış xəstəni maşına yerləşdirdilər. “Ambulans” 
yerindən tərpəndi. Açıq qapıdan küçəyə çıxan ucaboylu, üzü tük-
lü bir kişi sərxoş gözləri ilə gözdən itməkdə olan maşının arxasın-
ca baxdı, sonra isə ağzını geniş açaraq əsnədi. İçəri keçərkən şişib 
qızarmış gözləri ilə ətrafı seyr etdi.

Günortaya yaxın həmin evin qabağında polis maşını dayandı. 
İki polis işçisi maşından düşüb həyətə girdi. Bir azdan içəridə-
kilərin mübahisə dolu səsləri eşidilməyə başladı. Bir neçə dəqiqə-
dən sonra polislər həmin hündürboy, hələ də sərxoş olan adamı 
maşına otuzdurdular. Maşın yerindən tərpəndi. Polis maşınının 
arxasınca baxan arvadlar xısın-xısın danışmağa başladılar:

– Yazıq gəlin... Gör neçənci dəfədir ki, bu güllədəymiş onu 
xəstəxanalıq edir.
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– Canı çıxsın... Keçən dəfə ona dedim ki, boşan çıx get dədə-
nin xarabasına. Heç kim dözməz bu zülmə.

– Elə bilirsən, bu heyvandan boşanmaq asandır? Əzrayilə ox-
şayır köpək oğlu...  

– Neynəsin yazıq, bir uşaqla hara getsin?
– Ağəz, bəsdi sən Allah... Uşaq var deyən, özünü öldürməlidir?
– Axı, görəsən, niyə dolanmırlar?
– Ay qız, alkaşdı də bu köpək oğlu... O ki var içir, sonra da gə-

lib düşür yazıq qızın üstünə. Maqnitofonu qoyur və deyir ki, oyna 
qabağımda. Gah da deyir, mənimlə araq iç. O da rayon qızı... 
Hünəri var, oynamasın, hünəri var içməsin... Ağzının, burnunun 
qanını qatır bir yerə.

– Aaa, bu qızın yiyəsi yoxdu bəgəm?..
– Niyə yoxdur? Bir yaxşı qardaşı var idi. Rəhmətlik bir neçə 

dəfə gəlib aparmaq istəsə də, qız getməyib. Qardaşı da deyib ki, 
daha bir də bu qapıya ayaq basmayacaq.

– Onda canı çıxsın, qoy dözsün!
– Ağəz, deyirlər ki, bu yekəpər evdən çıxanda qapını açarla 

bağlayır, uşaqla anası günlərlə qapı arxasında qalır.
– Mən də eşitmişəm...  
– Bir də deyirlər ki, bu canıyanmışın başqa yerdə də arvadı var.
– Kül onun başına. Elə ona yaraşır... Neçə illərdir kirayəşin 

qalır. Kirayə pulunu da verə bilmir.
– Nə bilim, vallah...  
– Bəs, görəsən, indi uşaq hardadır?
– Harda olacaq? Yəqin, kişi hansısa qohumunun yanına qoyub.

* * *
Polis bölməsində Ağaxanı çox çək-çevirə saldılar. Xəstəxa-

nadan polis idarəsinə məlumat daxil olmuşdu ki, xəsarət ciddidir. 
Ağaxan isə hey deyirdi ki, otağın tavanını təmizləyəndə yıxılıb.
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Sahə rəisi Ağaxanı yaxşı tanıyırdı. Bilirdi ki, o, son vaxtlar 
bəzi pis vərdişlərə qurşanıb. Ancaq onun əlində bir əsas yox idi 
ki, Ağaxanı tutub içəri salsın. Eşitmişdi ki, onun rəhmətlik atası 
respublikada tanınmış şəxslərdən biri olmuşdur. Ancaq bu, sahə 
rəisinin qətiyyən vecinə də deyildi.

Ağaxan çox arxayın danışırdı. Deyirdi ki, inanmırsınız, gedin 
həyat yoldaşımın özündən soruşun. Əgər mən vursaydım, heç tə-
cili yardıma xəbər edərdimmi?

Doğrudan da, sahə rəisi xəstəxanaya gedib Zülfiyyədən ifadə 
alanda xəstə şişib qan çanağına dönmüş gözlərini güclə açıb dedi:

–Tavanı siləndə yıxılmışam.
Sahə rəisi müxtəlif suallarla Zülfiyyədən nə qədər söz qopar-

mağa çalışsa da, Zülfiyyə ona başqa söz demədi.
Ağaxan arxayın idi ki, Zülfiyyə heç vaxt ondan şikayətçi ol-

mayacaq. Belə hadisələr dəfələrlə olmuş, hər dəfə də Zülfiyyə so-
ruşanlara ya qapının dəydiyini, ya da yıxıldığın demişdi.

Bir neçə gündən sonra Ağaxan Zülfiyyəni xəstəxanadan çıxa-
rıb kirayə qaldıqları evə gətirdi. Təzəcə dil açan balaca Elxan 
anasına sarıldı. Totuq əlləri ilə onun hələ də şişi yatmamış gözlə-
rini sığallayb soruşdu:

– Ana, harada idin? Gözlərinə nə olub?
Zülfiyyə isə oğlunu sinəsinə sıxıb dedi:
– Yıxılmışam, sənə qurban.
Uşaq isə sualı sual ardınca yağdırırdı:
– Ermənilər yıxıblar səni?
Zülfiyyə isə yaşlı gözlərini oğlundan gizlədərək cavab verdi:
– Hə, bala, ermənilər yıxıb məni.
Elxan:
– Qoy bir az böyüyüm, gedib ermənilərin hamısını öldürəcəm.
Elxan yenə nə isə soruşmaq istəyəndə atası ona acıqlandı:
– Beynimi, başımı xarab eləmə. Rədd ol burdan!
Uşaq anasına baxdı. Sanki ondan kömək istədi. Zülfiyyənin 

isə bu vaxta qədər belə bir hüququ olmamışdı. Amma bu dəfə...  
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On il öncə...
Zülfiyyə ana nəvazişi görməmiş, ana laylası eşitməmişdi. 

Belə ki, anası onu dünyaya gətirərkən özü dünyasını dəyişmişdi. 
Ağlı söz kəsənə qədər anasızlıq nə olduğunu bilməyən Zülfiyyəni 
böyük bacısı saxlamışdı. Məktəbə gedəndən sonra isə o, tez-tez 
atasından, böyük bacısından soruşardı:

– Axı uşaqların hamısının anası var, bəs mənim anam hanı?
Bacısı isə deyərdi:
– Sənin anan mənəm.
Zülfiyyə onda əsəbiləşər və ağlaya-ağlaya:
– Yalan deyirsən. Sən mənim bacımsan. Uşaqlar deyir ki, mə-

nim anam yoxdur, mən bədbəxtəm, – deyərdi.
Belə vaxtlarda bacısı onun başını sinəsinə sıxar və sakitcə acı 

göz yaşları axıdardı.
 Artıq Zülfiyyə böyümüşdü. Bilirdi ki, anası onu dünyaya gə-

tirərkən gözlərini əbədi olaraq yummuş və Zülfiyyə dünyaya elə 
yetim kimi göz açmışdı.

Ancaq nədənsə anasının ölümü ona o qədər də təsir etmir-
di. Axı anasını heç görməmişdi. Ən çox valideyn iclaslarında pis 
olurdu. Sinif yoldaşlarının anaları məktəbə gələndə, o da çox istə-
yirdi ki, onun da anası yanına gəlsin. Bir də ana haqqında inşa 
yazanda pis olurdu, nə yazacağını bilmirdi.

Zülfiyyənin 12 yaşı olanda atası da dünyasını dəyişdi. Ata it-
kisi Zülfiyyəyə çox ağır gəldi. Atası onu əzizləyər, ömür-gün yol-
daşının yadigarı kimi qayğısına qalardı. İndi isə o, tamam kim-
səsiz qalmışdı. Atasını itirən Zülfiyyə 3-4 ay məktəbə getmədi. 
Məktəb direktorunun təkidindən sonra dərslərinə davam etməyə 
başladı.

 Böyük bacısı artıq ailə qurmuşdu. Zülfiyyə ata evində, qar-
daşı və bacıları ilə qalırdı. Bacıları artıq ev işlərini idarə edə bi-
lirdilər.
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Zülfiyyə 15 yaşına çatanda kənddə əvəzsiz bir gözəl oldu. 
Uzun, sarışın hörükləri düz topuğundan idi. Balaca, sivri burnu 
onun sarıbəniz sifətinə bir gözəllik gətirirdi. Sıx, uzun kirpiklərlə 
əhatə olunmuş iri, mavi gözləri ona xüsusi yaraşıq verirdi. Mütə-
nasib bədən quruluşu var idi. Yeriyəndə hamı, istər-istəməz onun 
arxasınca baxırdı. Bir sözlə, Allah bütün gəzəlliyi ona bəxş etmiş-
di. Kənddə hamı ona “Zoluşka” deyirdi. Artıq subaylığın daşını 
atmaq üçün özlərinə qız axtaran oğlanlar, övladları üçün qız ara-
yan analar onun adını çəkməyə başlamışdılar.

Və bir gün Zülfiyyə üçün imkanlı bir ailədən elçilər gəldi. 
Oğlan Rusiyanın hansı şəhərindəsə ticarətlə məşğul idi. Anası 
Zülfiyyəni Rusiyadan qonaq gələn oğluna göstərmiş, oğlan da 
qızı çox bəyənmişdi .

Oğlanın ailəsi varlı bir ailə idi. Zülfiyyənin qardaşı və bacı-
ları bu ailəni tanıdıqları üçün, hətta bir qədər sevindilər də. Lakin 
Zülfiyyə daş atıb başın tutdu. Bir qədər də ona təkid edildikdə 
qardaşına xəbər göndərdi ki, mən yetim qız olduğum üçün məni 
başınızdan eləmək istəyirsiniz?.. Zülfiyyənin bu sözlərindən son-
ra əlacsız qalan qardaşı elçilərə “yox” cavabı verdi.

Kənddə daha kimlər ona elçi düşmədi... Hamısına da Zülfiy-
yə “yox”dedi .

Zülfiyyə gözəl olmaqla yanaşı, həm də ağıllı bir qız idi. O  
düşünürdü ki, evdə özündən böyük bacıları var. Həm də onun nə 
yaşı var idi ki, ailə də qursun. Ucqar rayonlarda isə qızların tez 
ərə verilməsi adi bir hala çevrilmişdi.

Deyir, sən saydığını say, gör fələk nə sayır.
Günlərin bir günü göy guruldadı, ildırım çaxdı. Zülfiyyə 

arxın o biri üzündəki inəkləri gətirmək üçün küçəyə yüyürdü. 
Elə küçəyə yenicə çıxmışdı ki, əyləc səsinə diksindi. Qara rəngli 
xarici markalı maşından 4 nəfər oğlan düşdü. Düşməkləri ilə də 
Zülfiyyəni maşına basmaqları bir oldu. Zülfiyyə çox qışqırdı, çox 
fəryad etdi, dırnaqları ilə oğlanları didməyə başladı. Onun fərya-
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dına qonum-qonşu axışdı. Cavanlardan biri tapançadan havaya 
atəş açdı. Hamı bircə an yerində dayandı. Maşın sürətlə uzaqlaşdı 
və özü ilə kəndin gözəl “Zoluşka”sını da apardı. Zülfiyyənin ən 
xoş duyğuları, bütün arzuları, xəyalında canlandırdığı dünyası, 
təzəcə çiçək açan həyatı büsbütün puça çıxdı, məhv oldu.

Bu xəbər ildırım sürəti ilə kəndə yayıldı. Zülfiyyənin qaçı-
rılma xəbərini qəfildən eşidən böyük bacısı infarkt keçirdi. Üç 
gündən sonra isə xəstəxanada dünyasını dəyişdi.

Üç gün öncə

Ağaxanın atası Bakıda yüksək postlardan birini tutan səlahiy-
yətli şəxslərdən biri idi. Ona görə də varlı balalarının çoxu kimi, 
Ağaxanın qılıncının dalı da kəsirdi, qabağı da...  

Bu gün, yəni Zülfiyyə qaçırıldığı gündən üç gün öncə Ağaxan 
Zülfiyyənin yaşadığı rayona – tez-tez görüşdüyü dostunun ad 
gününə getmişdi. Ağaxanın rayona gəlişi xüsusi təmtəraqla qar-
şılandı. Axı zarafat deyildi, gör kimin oğlu idi Ağaxan. Dostlar 
yeyib-içdikdən sonra rayonun görməli yerlərini gəzmək qərarına 
gəldilər. Ağaxan içkili olsa da, maşını özü idarə edirdi. Axşamüs-
tü idi. Belə vaxtlarda maşını yüksək sürətlə sürmək olmazdı. Yol-
boyu uzanan kəndlərdə camaatın heyvan-qarasının örüşdən qa-
yıdan vaxtı idi. Avtomobili heyvan-qara keçən asvalt yolla aşağı 
sürətlə idarə etməyə məcbur olan Ağaxanın səbri tükənmişdi. O, 
heyvan-qaraya siqnal verir, söyüş söyürdü. Birdən onun gözləri 
yol kənarında dayanıb inəkləri səsləyən bir qıza sataşdı. Ağaxanı 
elə bil elektrik cərəyanı vurdu. Qəfil əyləci basdı. Qabaqda oturan 
sərxoş dostunun başı az qaldı ki, qabaq şüşəyə dəysin.

O, həyəcanla soruşdu:
– Nədi? Nə oldu, ay Ağa?
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Ağaxan inəkləri həyətə salan Zülfiyyəni dostlarına göstərərək 
dedi:

– Bu nədir, Allah? Bu qıza bir baxın!.. Bu nə gözəllikdir!..
Dostlarından biri hələ də içəri girməyən Zülfiyyəyə baxdı.
– Bu, uşaqdır ki...  
Ağaxanın gözləri ovunu görmüş pələng gözləri kimi yanırdı. 

O, dostuna ötəri bir nəzər salıb:
– Sən öl, uşaq-zad deyil, – dedi.
Ağaxan gözlərini qızdan çəkmir, onun hər bir hərəkətini həris 

baxışlarla izləyirdi.
Oğlanlardan biri sakit səslə Ağaxana dedi:
– Ağa, qadan alım, bura kənd yeridir. Bizi də tanıyan olar. Sür 

gedək, ayıbdır.
Bu zaman Zülfiyyə inəkləri haylayıb həyətə saldı və qapını bağ-

ladı. Ağaxan üz-gözünü turşudub ona yalvaran oğlana acıqlandı:
– Nə ayıb, ə?! Nə vaxtdan ayıb bilən olmusan?!
Sonra səsini yumşaldıb:
– Yedik sizin rayonu?.. Baxırıq də...  
Ağaxan maşını yaxınlıqdakı çayxanaya sürdü. Çayxanadakı 

xidmətçilər hörmətli qonaqların razı qalması üçün əldən-ayaqdan 
gedirdilər.

Çay süfrəsi arxasında Ağaxan yenidən bayaqkı söhbətin üs-
tünə qayıtdı. O, üzünü dostuna tutub dedi:

– Sən mənim dostumsan, ya yox?
– O nə sözdür, Ağa, guya özün bilmirsən?
– Onda sən belə et...  O qız kimdir, kimlərdəndir, kimin qızıdır 

– bir sözlə, onun haqqında nə varsa,öyrən və mənə de!
– Axı nəyinə gərəkdir?
– Belə alacağam onu, evlənəcəyəm onunla, belə turşuya qo-

yacağam onu. Sonra?.. 
– Sən nə danışırsan, ay ağa, sənin gül kimi ailən, uşağın...  
– Daha onun sənə dəxli yoxdur! Əgər öyrənmirsən, onu da 

de... Mən adam taparam, öyrənər.
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Axşam Ağaxan rayonun ən gözəl hotellərindən birində qaldı. 
Səhərə qədər Zülfiyyənin surəti, bədəni, yerişi ona rahatlıq ver-
mədi. Onda güclü bir duyğu, güclü bir ehtiras baş qaldırmışdı: 
nəyin bahasına olursa olsun, bu qıza sahib olmaq ehtirası...  

Səhər açılan kimi dostuna zəng vurdu. 10 dəqiqədən sonra 
dostu gəldi. Ağaxan ondan soruşdu:

– Hə, de görüm, bir şey öyrəndin?
Oğlan könülsüz-könülsüz dedi:
– Öyrəndim, Ağa, ancaq vallah, o qız elə qız deyil... Yetim 

uşaqdır...  
Ağaxan əsəbi şəkildə:
– A kişi, mən deyirəm ki, pis qızdır? Nə sarsaqlayırsan?!
– Elə deyil ee, qadan alım. Neçə yerdən elçi gəlib, ancaq ver-

məyiblər ki, uşaqdır. Sən evli adam...  
Ağaxan onun sözünü kəsdi:
– Mənim evliliyimi gözümə soxma. Məgər ona elçi gedən var?
– Bəs nə istəyirsən?
– Qaçırdacağam onu. Özümlə aparacağam Bakıya.
Heyrətini gizlədə bilməyən oğlan qışqırdı:
– Sən nə danışırsan, Ağa?!
 Ağaxan ona acıqlandı:
– Nə anqırırsan,ə?! Nədi, nə olub? Səsindən xoşun gəlir? 

Səndən adama yoldaş olmaz. Sən adam deyilsən...  
Oğlan danışmaq istəyəndə Ağaxan onun sözünü kəsib dedi:
– Qurtardıq səninlə. Get! Amma yadında saxla. Bu barədə bir 

adama bir kəlmə söz desən, özündən küs!..
Həmin gün də Ağaxan rayonda qaldı.
Ertəsi gün göyün üzü qapqara idi. Güclü yağış gözlənilirdi. 

Göyün yeddinci qatından süzülüb gələn işıq lap uzaqlarda çaxan 
şimşəkdən xəbər verirdi. Yəqin ki, bir azdan bu şimşək buralara 
da gəlib çıxacaqdı.

Bəli, məhz həmin yağışlı, ildırımlı gün Ağaxan kiçik Zülfiy-
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yəni qaçırtdı, ona rəhm etmədi, onun fəryadına, göz yaşlarına, 
yalvarışlarına əhəmiyyət vermədi, kəndi “Zoluşka”sız qoydu.

* * *
Zülfiyyənin qaçırıldığı günün səhəri İbrahim polis idarəsinə 

getdi. Az yaşlı bacısının qaçırılması barədə şikayət ərizəsi yazdı. 
Polis idarəsini rəisi əsəbi halda dedi:

– Arxayın ol, o şərəfsiz harda olsa, tapılacaq və qanun qarşı-
sında cavab verəcək.

Böyük bacısının ölümü İbrahimi sarsıtmışdı. Polis idarəsinə 
verdiyi şikayət ərizəsinin ardınca bir həftədən sonra gedə bildi. 
Rəis onu qəbul etdi. Hələ bir nəticə olmadığını dedi. Sonra İbra-
himə qəribə suallar verməyə başladı. O, İbrahimdən soruşdu:

– İbrahim, bəlkə, qız öz xoşu ilə qaçıb? Ola bilərmi?
– Nə danışırsan, rəis?.. Bu, hamının gözü qarşısında olub. 

Hətta havaya atəş də açıblar, – deyə İbrahim əsəbi halda cavab 
verdi.

Rəis isə sakit səslə dedi:
– A kişi, hər deyilənə inanma. Bizim camaatı bilmirsən, biri-

nin üstünə beşini də qoyur.
İbrahim yenə nəsə demək istəyəndə rəis onun sözünü kəsib 

dedi:
– Yaxşı, dur get. Bir xəbər olan kimi səni özüm çağırtdıracağam.
İbrahim 10 gün gözlədi. 10 gündən sonra yenidən rəisin 

qəbuluna getdi. Bu dəfə rəis onu çox mehribanlıqla qəbul etdi, 
üzünə qayğılı bir ifadə verib dedi:

– Ay İbrahim, tutaq ki, bacını qaçırdan bu adamı tapıb soxduq 
qoduğluğa. Bəs bacın necə olacaq? İş-işdən keçibee, qardaş! Ba-
cını geri qaytaracaqsan bundan sonra?.. El-oba nə deyər sənə?.. 
Elə əvvəldən qız qaçırmaq adət olub da bizlərdə. Elə deyilmi?

İbrahim yazıq-yazıq rəisin üzünə baxıb dedi:
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– Rəis, heç olmasa bilərdim də kimdi bu adam.
– Biz bilirik, İbrahim. Narahat olma bacından, – deyə rəis 

ayağa qalxdı.
İbrahim də dik ayağa qalxdı:
– Kimdir, rəis?..
– İbrahim, bacın çox hörmətli, çox mötəbər bir adamın gəli-

nidir. Sən sevin ki, o, belə gözəl ailəyə qismət olub.
İbrahim israrla:
– Rəis, kim olur-olsun, mən bunu bilməliyəm, ya yox?..
Rəis:
– Biləcəksən, İbrahim, biləcəksən. Ünvanı verəcəyəm sənə.
İbrahimlə polis rəisinin söhbəti yarım saata qədər davam etdi. 

Nəhayət, İbrahim ayağa qalxıb rəisin otağından çıxdı. Bir neçə 
gündən sonra isə bacısı Zülfiyyənin taleyi ilə məcbur olub barış-
dı. İndi onun bircə arzusu var idi, o da Zülfiyyəni görmək.

* * *
Ağaxan başını aşağı salıb atasının qarşısında dayanmışdı. 

Atası otağı var-gəl edirdi. Qəfildən ayağını saxlayıb oğluna dedi:
– Sən nə qədər şərəfsiz adamsanmış, Ağaxan! Ayə, xalxın az-

yaşlı uşağını qaçırmısan ki, iş bilmişəm?! Bilirsən, bu, nə demək-
dir? Buna adam oğurluğu deyirlər. Mən nə vaxta qədər sənin zi-
billərini ört-basdır edəcəyəm?! Bəs indi arvad-uşağına nə deyə-
cəksən, ay alçaq!..

Ağaxan başını qaldırıb sakit səslə:
– Ayrılacam olardan, – dedi.
– Kəs səsini, küçük!.. Guya bunun qədrini biləcəksən?! Əy-

yaş, avara...  
Ağaxan nə isə demək istədi. Atası onun üstünə qışqırdı:
– İtil, gözlərim görməsin səni!..
Artıq olan olmuşdu. Ağaxanın atası evdəkilərə, qohum-əqrə-
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bəyə bərk-bərk tapşırdı ki, hələlik bu məsələni açıb-ağartmasın-
lar. Ona görə də Ağaxan üçün bir ev kirayələdilər. Ağaxan Zülfiy-
yəni həmin evə apardı.

Həmin gündən Zülfiyyənin dəhşətli günləri başladı. Zülfiy-
yə üçün ən dəhşətlisi isə gecələr Ağaxanla bir yerdə, bir yataq-
da qalmaq idi. Zülfiyyə uşaq idi. Hələ açılmamış qönçə idi. Hər 
dəfə Ağaxan ona yaxınlaşanda Zülfiyyənin gözləri hədəqəsindən 
çıxar, gücü gəldikcə müqavimət göstərərdi. Zülfiyyənin kəskin, 
nifrət dolu müqaviməti ilə qarşılaşan Ağaxan hər dəfə Zülfiyyəni 
haldan düşənə qədər döyər, sonra onun halsız bədəninə sahib olar-
dı. Zülfiyyə döyülməkdən qorxardı, ancaq Ağaxana müqavimət 
göstərməkdən yorulmazdı. O, öz nifrətini Ağaxandan gizlətməz, 
ondan iyrəndiyini qışqıra-qışqıra deyərdi. Ancaq Ağaxanın yum-
ruqlarına dəmir də dözməzdi. Gündüzlər isə Ağaxan qapını çöl-
dən kilidləyər, nə vaxt evə gəlsəydi, onda da açardı.

Zülfiyyənin hələ də rayondan, xüsusən böyük bacısının ölü-
mündən xəbəri yox idi. O, qəfəsdəki quş kimi çırpınır, nə edəcə-
yini bilmirdi.

Bir müddətdən sonra Zülfiyyə məsələsini Ağaxanın arvadı 
eşitdi. Onsuz da bu vəhşinin əlindən bezən qadın uşağını da gö-
türüb birdəfəlik evdən çıxıb getdi. Ağaxan isə atasının razılığını 
alıb Zülfiyyəni öz evlərinə gətirdi.

* * *
Zülfiyyə artıq 3 il idi ki, qayınatasıgildə məşəqqətli bir ömür 

sürürdü. Bu 3 ildə bir dəfə də olsun ayağını evdən kənara qoya bil-
məmişdi. Evin bütün ağır işləri onun üstündə idi. Qardaşı, bacıları 
yadına düşəndə xəlvətə çəkilib ağlayar, özünə ölüm arzulayardı.

Ağaxanın anası çoxdan dünyasını dəyişmişdi. Odur ki, Zülfiy-
yə qayınatası Ənvər kişinin də bütün qayğılarını çəkməli olurdu.

 Bir dəfə qayınatasının ayaqlarını yuyarkən altdan yuxarı 
onun üzünə baxıb sakit səslə dedi:
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– Ənvər əmi, nə olar, Ağaxana deyin, məni rayona aparsın 
da... Ürəyim partlayır...  

Ənvər kişi qaşlarını çatıb fikrə getdi. Balaca əlləri ilə ayaqla-
rını yuyan Zülfiyyəyə baxdı. Hardasa ürəyinin dərinliklərində bu 
balaca qıza qarşı bir mərhəmət işığının yandığını hiss etdi. Sakit 
səslə:

– Deyərəm, – dedi.
Zülfiyyə qulaqlarına inanmadı. Yumruq zərbəsindən qaralmış 

ala gözləri ilə yenidən qayınatasının üzünə baxdı.
Ənvər kişi yenə dedi:
– Dedim ki, deyərəm.
Zülfiyyənin uçmağa qanadı yox idi. Elə bil Ağaxanın vur-

duğu zərbələrin ağrısı da azalmışdı. Axı sabah yox, o biri gün 
Ağaxan onu doğma vətəninə aparacaqdı.

Qayınatasının təkidindən sonra Ağaxan bir söz deməmiş, 
Zülfiyyəni rayona aparmağa könülsüz də olsa, razılıq vermişdi.

Zülfiyyə tez-tez saata baxır və birdən xatırlayırdı ki, bu gecə 
də keçəcək, sonra yeni bir gecə gələcək, ondan sonra o, rayo-
na gedəcəkdi...  Ancaq yenə gözləri saatda idi. Axırıncı gecə ilan 
vuran yatdı, amma Zülfiyyə yatmadı. Heç vaxt o, səhərin açılma-
sını belə həsrətlə gözləməmişdi. Yaxşı ki, Ağaxan bu gecə evə 
gəlməmişdi. Son vaxtlar Ağaxanın gecələr evə gəlməməsi onun 
diqqətindən yayınmırdı. Elə bil Ağaxan ondan soyumuşdu. Bu isə 
Zülfiyyənin ürəyindən idi .

Nəhayət, səhər açıldı. Zülfiyyə həmişəki kimi, lap ertədən 
ayağa qalxdı. Səhər yeməyi hazırladı. Bütün ailə süfrə başına gəl-
di. Təkcə Ağaxan yox idi.

Zülfiyyənin gözləri qayınatasının üzündə idi. Qayınatası 
onun narahatlığının səbəbini yaxşı bilirdi. O, bir tikə çörək yeyib 
ayağa qalxdı.

Son vaxtlar Ənvər kişinin də qanı qara idi. Respublikada 
ciddi dəyişikliklər baş vermişdi. Deyəsən, iş yerində vəziyyət 
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yaxşı deyildi. Ciddi yoxlamalar aparılır, kadr dəyişikliyi həyata 
keçirilirdi.

Bir azdan qonşu otaqdan Ənvər kişinin səsi aləmə yayıldı. 
Telefonla danışırdı. Zülfiyyə qulaq asdı. Deyəsən, Ağaxana əsə-
biləşmişdi. Yenə söyürdü...  

Təxminən bir saatdan sonra Ağaxan gəldi. Həmişəki kimi, 
sərxoş idi. O, evə girməyib həyətdən Zülfiyyəni səslədi. Zülfiyyə 
qulaqlarına inanmadı. Qayınatasının səsi onu diksindirdi:

– Gedin, Allah avand eləsin, amma tez qayıdın.
Zülfiyyə maşının arxa oturacağında oturmuşdu. Axırıncı dəfə 

maşında oturduğu o dəhşətli günü xatırladı. Onda qışqırıb fəryad-
la özünü maşından atmaq istəyirdi. İndi isə yox... İndi qorxurdu 
ki, kimsə onu maşından yerə salacaq və illərlə həsrətində qaldığı 
doğma elinə getməyə qoymayacaqdı. Maşın irəliləyirdi. Zülfiy-
yə maşının aralı qalmış şüşəsindən içəri dolan havanı acgözlüklə 
ciyərlərinə çəkirdi. Günəşdən qamaşan gözləri ilə dörd bir tərəfə 
baxırdı. Ağaxan güzgüdən acıqlı nəzərlərlə onu süzürdü. Zülfiy-
yəyə elə gəlirdi ki, Ağaxan avtomobili qəsdən yavaş sürür. Ancaq 
elə deyildi... Maşın çox iti sürətlə gedir, tələsirdi, həyatın yeni 
ağrılarını Zülfiyyəyə daddırmaq üçün...  

 
* * *

Ağaxan maşını Zülfiyyəgilin qapısının ağzında saxladı. Ma-
şın dayanan kimi Zülfiyyə özünü maşından yerə atdı. O, yüyü-
rürdü. Ayaqqabıları ayağndan çıxsa da, bunun fərqinə varmadan 
yüyürürdü. Qapıya çatanda ayağı daşa ilişib yıxıldı, əllərini yerə 
verib qalxdı. Dizləri sıyrılmışdı. Yenə yüyürdü və özünü həyət 
qapısında içəri saldı. Ağaxan isə maşında oturmuşdu.

Bir azdan içəridən elə fəryad, elə nalə, elə qışqırıq səsləri eşi-
dildi ki, Ağaxan kimi adamın tükləri biz-biz oldu. Səsə qonşu-
lar içəri – həyətə yüyürüşdülər.Ağaxan da maşından düşüb açıq 
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qalmış qapıdan içəri boylandı. Zülfiyyə, qardaşı İbrahim və bacı-
ları diz üstə çöküb bir-birlərinə sarılmışdılar. İbrahimin ağarmış 
saqqalından yaş süzülürdü. Bacıları Zülfiyyənin dağınıq saçlarını 
sığallayıb nalə çəkirdilər.

Qəfildən Zülfiyyə hıçqırıqlar işərisində:
– Bəs bacım hanı?.. Anamı deyirəm, – dedi.
İbrahim iki əli ilə başına vurdu. Bacılarının naləsi göyə qalxdı.
Zülfiyyə dəli baxışlarla onlara baxdı və qışqırdı:
– Nə olub bacıma?! Hardadı o?! Niyə dinmirsiz?!
İbrahim göz yaşları içərisində Zülfiyyənin başını sinəsinə 

sıxıb dedi:
– Mənim yetim bacım!.. Bacın sənsizliyə dözmədi, sən gedən 

kimi o da getdi... Öldü bacın, səni yenə yetim qoydu, körpə ba-
cım, yetim bacım, bədbəxt bacım!..

Adətən, qadınlar ağız açıb ağlayarlar. İndi isə İbrahim ağız 
açıb ağlayırdı. Onları sakitləşdirməyə gələn qonşular da İbrahi-
min səsinə özlərini saxlaya bilməyib bacı-qardaşlara qoşulmuş-
dular. Çox ağır bir mənzərə idi. Qapının ağzından bu mənzərəni 
seyr edən Ağaxan daş bir heykələ bənzəyirdi. Onun rəngi ağar-
mış, dodaqları göyərmişdi.

Birdən Zülfiyyə qardaşının qolları arasından ət parçası kimi 
sürüşüb yerə düşdü. O, huşunu itirmişdi. Kimsə “Təcili yardıma 
zəng vurun” – deyə qışqırdı.

Ağaxanla heç kim maraqlanmırdı. O, ağır addımlarla maşına 
oturub oradan uzaqlaşdı.

Bir azdan təcili yardım maşını gəldi. Zülfiyyəni huşsuz və-
ziyyətdə evə apardılar.

Bir-iki saatdan sonra həkimlərin səyi nəticəsində Zülfiyyə 
özünə gəldi. Lakin o çox halsız idi. Vurulan iynələr onu hissiz bir 
vəziyyətə salmışdı.Zülfiyyə ətrafdakıları sanki tanımır, təəccüb-
lə onlara baxırdı. Qonum-qonşu da təəssüflə öz “Zoluşka”larına 
baxırdılar. Onların “Zoluşka”larında artıq “Zoluşka”dan əsər-ə-
lamət qalmamışdı.
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* * *
Axşam bacı-qardaşlar, yaxın qohumlar, yaxın qonşular Zül-

fiyyənin başına yığışmışdılar. Zülfiyyə kədərli gözləri ilə danışan-
ların ağızlarına baxır, tez-tez əllərini ovuşdururdu. Birdən onun 
gözləri divardakı xalçanın üstünə vurulmuş şəkillərə sataşdı. 
Atası, üzünü görmədiyi anası və bacısı mehriban baxışlarla ona 
baxırdılar. Zülfiyyə qəhərləndi, əllərini şəkillərə tərəf uzadıb sa-
kit, hüznlü bir səslə danışmağa başladı:

– Ana!.. Niyə məni dünyaya gətirdin?.. Gedəcəkdinsə, məni 
niyə aparmadın özünlə?.. Dünyanın əzablarını yaşatmaq üçünmü 
doğdun məni?.. Mənim günahım nə idi axı?.. Kaş ki heç doğul-
mayaydım!.. A mənim qayğıma qalan atam!.. Bəs sənə neylə-
mişdim?.. Niyə məni yarıyolda qoyub getdin?.. Niyə məni yad 
əllərdən qurtara bilmədin?.. Bilirdin ki, divlərə, şeytanlara, azğın 
qüvvələrə gücün çatmayacaq, ona görə baş götürüb getdin?.. El-
oba da pərt olmamaqdan ötrü başını götürüb qaçdın?.. Bəs körpə 
balanın naləsini, fəryadını eşitmədin?.. Bəs sən, ay bacı!.. Ana 
əvəzim!.. Axı mənim ümid yerim sən idin?.. Niyə məni qoruma-
dın?.. Niyə məni ocağa atdın?.. Axı gecə-gündüz gözləyirdim ki, 
bacım – ana əvəzim gələcək... Bəs sən neylədin?.. Sən də baş 
götürüb getdin... Dərd çəkməkdən qorxdun?.. Niyə dinmirsiniz?.. 
Niyə danışmırsınız?..

Zülfiyyə qəfildən qardaşı İbrahimə tərəf çönüb dedi:
– Ata əvəzim, ümid yerim, pənahım!.. Qardaşım!.. Bunlar 

mən yetimin dərdindən, yükündən qorxub dünyanı tərk etdilər. 
Bəs sən?.. Axı qardaş bacının arxası, dayağı, pənah yeridir. Sənə 
nə oldu?.. Qorxdun ki, arxamca gəlsən, namusuna ləkə gələ?.. 
Adından qorxdun, yoxsa canından?.. Ölüm sənin qabağında ol-
sun... Sənin dərdin mənə gəlsin... Heç yuxularına girmədimmi?.. 
Hər gecə zorlanarkən nalə çəkən yetim bacının səsini eşitmədin-
mi?.. Tüklərin ürpənmədimi?.. Gündə yüz dəfə atanın, ananın go-
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runa söyülərkən diksinmədinmi?.. Qəhrəman bildiyim, arxalandı-
ğım, yazıq qardaşım!..

Ağır ittiham idi. Heç kim dinmirdi. Heç kim danışmağa cürət 
etmirdi. İbrahimin yerə sancılmış gözlərindən yaş süzülürdü. 
Göyərmiş dodaqları səyriyirdi. O, elə yazıq, elə miskin görünürdü 
ki... Zülfiyyə özünə saxlaya bilməyib onun boynuna sarıldı və:

– Mənim mehriban, fağır qardaşım! – dedi.
İbrahim bacısını qucaqlayaraq acı bir fəryad qopardı.
Demək olar ki, səhərə qədər heç kim yatmadı. Zülfiyyənin göz-

lərinin yaşı qurumuşdu. Bilmirdi ki, kimi oxşayıb, kimi ağlasın...  
Ertəsi gün İbrahimgilin küçə qapısı döyüldü. Gələn qonşunun 

oğlu idi. Onu Ağaxan göndərmiş, küçədə Zülfiyyəni gözlədiyini 
demişdi. Ağaxanın adını eşidən İbrahim yerindən dik qalxdı, rən-
gi ağappaq oldu. Bunu görən Zülfiyyənin üzündə acı bir təbəssüm 
oyandı. O da ayağa qalxdı. Qardaşının əllərindən tutub dedi:

– Artıq gecdir, qardaşım.
İbrahim bilmədi ki, bacısı “gecdir” deyəndə nəyi nəzərdə tut-

du. Vaxtın gec olduğunumu, İbrahimin hərəkətinin gec olduğunu-
mi, yoxsa başqa şeyin...  

İbrahim və bacıları çox təkid etsələr də, Zülfiyyə getmək qə-
rarından dönmədi.

– Mən bilirəm ki, düşmən ocağına gedirəm. Ancaq getmə-
liyəm. Birinci, Ənvər əmiyə söz vermişəm. Bu gün sizinlə bir 
yerdə olmağımın səbəbkarı o kişidir. İkinci, hara qayıdım bundan 
sonra. Üçüncü, onsuz da mənə olan olub...  İslanmışın yağışdan 
nə qorxusu. 

* * *
Zülfiyyənin rayondan gəldiyi vaxtdan 5 il keçmişdi. Bu 5 ildə 

çox dəyişikliklər, çox hadisələr baş vermişdi. İşdə olan ciddi nöq-
sanlara və vəzifə səlahiyyətlərini aşdığına görə Ənvər kişi işdən 
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çıxarılmış, əmlakının müəyyən hissəsi müsadirə edilmişdi. İndi 
Ənvər kişiyə təkcə hazırda yaşadığı bu ev qalmışdı. 

Ağaxanın özündən başqa daha iki qardaşı var idi. Onlar da ev-
lənmiş və ailələri ilə bu evdə yaşayırdılar. Ənvər kişi işdən çıxa-
rıldlqdan sonra yatağa düşdü. O, insult keçirmişdi. Onun bütün 
ağırlığı Zülfiyyənin çiyinlərində idi. Zülfiyyə Ənvər kişini ayaq-
yoluna aparır, hamama salıb çimizdirirdi. Mükafatı isə Ağaxanın 
təhqirləri və söyüşləri olurdu.

Ailə maddi ehtiyacın acısını dadar-dadmaz Ağaxanın qar-
daşları ev kirayə edib ailələri ilə birlikdə başqa yerə köçdülər. 
Ağaxan isə günlərlə evə gəlməz, əyyaşlığından əl çəkməzdi.

Ənvər kişinin qulluğunda duran Zülfiyyə bir dəfə də olsun 
üzünü turşutmaz, can-başla qayınatasının xidmətində dayanardı.

Günlərin bir günü Ənvər kişi gözlərini əbədi olaraq yumdu. 
Qohum-qardaş, dost-tanış yığışdılar, Ənvər kişini son mənzilə 
yola saldılar. Ənvər kişinin ölümü Zülfiyyəyə pis təsir etdi. Heç 
olmasa arada onunla söhbət edər, onun qulluğunda dayanmaqla 
vaxtın haradan gəlib hara getdiyini bilməzdi.

Qırx mərasimi veriləndən sonra Ağaxanın qardaşları evdən 
getmədilər. Gəlinlər üzlərinə verib oturdular. Qardaşların ata mül-
kü üstündə mübahisələri düşdü. Uzun çək-çevirdən sonra evi sat-
maq qərarına gəldilər. Müxtəsər, evi satıb pulunu 3 yerə böldülər. 
Beləliklə, Ağaxan da Zülfiyyə ilə bir ev kirayə edəsi oldular.

Zülfiyyə gecə-gündüz Ağaxana deyirdi ki, əldə olan pulla ya 
bir ev, ya da torpaq alsın. Ağaxanın isə, deyəsən, ev almaq fikri 
yox idi. O, yenə də qapını çöldən bağlayar, özü evə gələnə qədər 
Zülfiyyə evdə tək qalardı.

Zülfiyyə qaçırıldıqdan düz 8 il sonra onun bir oğlu oldu. 
Ağaxan uşağın adını Elxan qoydu. Zülfiyyə həm sevinirdi, həm 
də kədərlənirdi. Sevinirdi ona görə ki, ona həmdəm olan bir ciyər-
parası var. Kədərlənirdi ona görə ki, uşağının atası Ağaxan kimi 
bir adamdır. Zülfiyyə güman edirdi ki, uşaqdan sonra Ağaxan 
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dəyişər, düzgün yola qayıdar. Ancaq belə olmadı: illər keçsə də, 
Ağaxan dəyişmədi. O, yenə də qapını bağlayıb gedər, uşaq və 
ana bağlı qapı arxasında günlərlə ac-susuz qalardılar. Ağaxan isə 
başqa qadınlarla kefindən qalmazdı. Evə gələndə isə yenə əvvəlki 
təhqirlər, söyüşlər...  Zülfiyyənin burun sümüyü, əl barmaqları və 
qabırğası Ağaxanın ağır yumruqları altında qırılmışdı. Anasının 
döyüldüyünü görən 2 yaşlı Elxan qaçıb çarpayının altında giz-
lənərdi. Atası qışqıran kimi barmaqlarını dodaqlarına yaxınlaşdı-
rıb anasına “sus”işarəsini verərdi.

Bir dəfə Ağaxan 2 gün evə gəlmədi. Uşaq acından ağlayırdı. 
Evdə yeməyə heç nə yox idi. Əlacsız qalan Zülfiyyə bir həftədən 
qalmış quru çörəkləri əzib un halına saldı, sonra isə ona qabın di-
bində qalan bitki yağı qarışdırıb tavada qızartdı. Ac uşaq bu “dad-
lı yeməyi” yeyəndən sonra dərin yuxuya getdi. 

Bir neçə dəfə qardaşı İbrahim onlara gəlmiş və bacısını yığış-
dırıb özü ilə aparmaq istəmişdi, lakin Zülfiyyə getməkdən imtina 
etmişdi. Elə bil o, bu zülmün qurtaracağına və xoşbəxt günlərin 
gələcəyinə inanırdı. Xoşbəxtlik isə gəlmirdi ki, gəlmirdi...  Pişik 
balasını böyütmək üçün onu dişində ora-bura daşıdığı kimi, Zül-
fiyyə də öz balaca Elxanının ac-susuz qalmaması üçün var gücü 
ilə çalışırdı.

Bədbəxtliklər isə Zülfiyyədən əl çəkmirdi ki, çəkmirdi. Xoş-
bəxt günlər ümidi ilə həyatın çətinliklərinə dözən Zülfiyyəyə ra-
yondan ağır bir xəbər gəldi: qardaşı İbrahim dünyasını dəyişmiş-
di. Sən demə, onun mədəsində xərçəng xəstəliyi var imiş. Elxan-
dan sonra ürəyində ümid işığı yanan Zülfiyyənin dünyası qaraldı. 
Yenə ağladı, nalə çəkdi. Birinci dəfə rayona gedərkən qardaşına 
dediyi sözləri düşünüb özünü yamanladı, İbrahim kimi əlləri ilə 
dönə-dönə başına vurdu. 

Qardaşının yas mərasimindən qayıdandan sonra xeyli vaxt 
özünə gələ bilmədi. Sonra isə əzizlərini itirən başqa adamlar 
kimi, yenə sakitləşib yaşamağa başladı.
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Ağaxan isə artıq əlində olan pulları xərcləyib qurtarmışdı. O, 
maşın təmir olunan servisdə işləyər, qazandığı pulla ailəni güclə 
dolandırar, əyyaşlığından isə qalmazdı.

Bütün bu olaylar artıq keçmişdə qalmışdı. İndi isə...

* * *
...  Amma bu dəfə dilləndi Zülfiyyə:
– Niyə qışqırırsan uşağın üstünə?.. O, nə deyir ki?..
Ağaxan:
– Daha nə deyəcək? Səni ermənilər yıxıb... Nə bilim, böyü-

yəndə onları gedib öldürəcəm...  
Zülfiyyə:
– Bəsdir, Ağaxan! Uşaq ermənilərdən danışır, məgər səndən 

danışır?
Zülfiyyənin bu cavabları Ağaxanı özündən çıxardı:
– Sən mənə erməni deyirsən?!
– Sənə erməni demirəm. Bəsdir...  
Ağaxan Zülfiyyənin hörüklərini əlinə aldı və onu sürüməyə 

başladı. Balaca Elxan isə qorxudan çarpayının altına sığınaraq 
dəhşətdən böyümüş gözləri ilə anasının necə döyülməsinə baxır-
dı. Zülfiyyə səsini çıxarmırdı. Qorxurdu ki, onun səsindən uşaq 
bir az da qorxar.

Nəhayət, Ağaxan ondan əl çəkdi. Qapını bağlayıb evdən çıx-
dı. Zülfiyyə burnundan axan qanı stolun üstündəki əski ilə sildi. 
O ağlamırdı. İstəmirdi ki, balaca Elxan onun ağlamasını görsün. 
Gözləri qan çanağın dönmüşdü. Oğlunu çarpayının altından çıxa-
rıb sinəsinə basdı.

Gecə yarısına qədər ana və bala yata bilmədilər. Nəhayət, 
Elxan anasının qucağında yuxuya getdi. Elxanı yatırandan son-
ra Zülfiyyə öz-özünə düşündü: “Görəsən, hamı mənim kimidir?.. 
Axı mən nə günah etmişəm ki, Allah məni belə cəzalandırır?.. 
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Mən dünyanın zülmünü çəkmək üçün doğulmuşam?.. Kaş ki heç 
doğulmayaydım!..”

Səhər açıldı. Həmişə yerindən erkən qalxan Zülfiyyə bu gün 
gec oyandı. Demək olar ki, səhərüzü yuxuya getmişdi. Otağın 
balaca pəncərəsindən çölə boylandı. Çiskinli bir hava idi. Güclü 
külək əsirdi. Hər tərəf duman içində idi.

Zülfiyyənin bütün bədəni ağrıdan zoqquldayırdı. Divara vu-
rulmuş balaca güzgünün qarşısına keçdi. Qaralmış sol yanağına 
baxdı. Sağ gözünə qan dolmuşdu. Öz-özünə yazığı gəldi. Uşaq 
oyanmasın deyə, sakitcə ağlamağa başladı. Yenə öz-özünə düşün-
dü: “Axı sən niyə yaşayırsan?.. Niyə ölmürsən?.. Niyə sənin canın 
bu qədər bərkdir?.. İt canıdır sənin canın?..” Gözləri divardan asılı 
qalmış elektrik məftillərinə ilişdi. İldırım sürəti ilə beynindən bir 
fikir keçdi: özünü öldürmək. Bəs uşaq?.. O, necə olacaq?.. Heç 
nədən xəbərsiz olan oğluna baxdı. Elə bil uşağın üz cizgilərinin 
Ağaxana oxşadığını indicə gördü. Düşündü: “Cəhənnəm olsun hər 
şey... O da atasının tayı olacaq... Daha bəsdir, ölənlərdən artıq de-
yiləm ki...” Oğluna yaxınlaşdı, aşağı əyilib diqqətlə uşağın üzünə 
baxdı. Sonra dikəlib divardan asılı qalmış məftillərə sarı getdi. 
Barmaqlarını məftilə uzatdı. Məftilə toxunmağa az qalmışdı ki, 
qapı möhkəm döyüldü. Zülfiyyə diksindi. Hətta ucadan: “Ay ana!” 
– dedi. Qapı bir də döyüldü. Zülfiyyə tamam su içində idi. Alnın-
dan süzülən tər damcılarını qolu ilə silib qapıya yaxınlaşdı. Qulaq 
asdı. Daha səs gəlmirdi. Düşündü ki, yəqin, ev yiyəsidir, evin pulu 
üçün gəlib. Bu dəfə qapı daha möhkəm döyüldü. Zülfiyyə:

– Kimdir? – soruşdu.
Səsi də özünə qəribə gəldi. Elə bil öz səsi deyildi.
– Zülfiyyə xala, mənəm Muraddır.
Zülfiyyə qonşu uşağın səsini tanıdı. Özünü ələ alıb soruşdu:
– Hə, Murad, nə deyirsən?
– Zülfiyyə xala, qapını aça bilərsinizmi?
– Murad, Ağaxan evdə yoxdur. Açar da ondadır.
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– Zülfiyyə xala, elə Ağaxan əmiyə görə gəlmişəm.
Zülfiyyə:
– Nə olub, ay Murad?
– Ağaxan əmini maşın vurub.
Artıq acı xəbərləri eşitməyə vərdiş etmiş və bunu alın yazısı 

kimi qəbul edən Zülfiyyə daha heç nəyə heyrətlənmirdi. Amma 
bu xəbər onu heyrətləndirdi. Həm də elə heyrətləndirdi ki, qışqır-
mamaq üçün əlləri ilə ağzını tutdu.

* * *
Yosmaca evin qarşısında qurulan çadır onsuz da dar olan 

küçəni bir az da daraltmışdı. Çadırdan mollanın avazlı səsi eşidi-
lirdi. Bu gün Ağaxanın 3 mərasimi idi. Zülfiyyənin kirayə qaldığı 
otaq balaca olduğundan ona yazığı gələn yaxın qonşuları öz ev-
lərini başsağlığına gəlmiş qadınların üzünə açmışdılar. Kişilər isə 
küçədə qurulan çadırda oturmuşdular.

Ağaxanı maşınla vuran adam da burada idi. Geyimindən, 
davranışından imkanlı adama oxşayırdı. O, yas mərasiminin bü-
tün xərcini öz üstünə götürmüşdü. Ağaxanın qardaşları Vasif, 
Asif və qohumlarından bir neçəsi də burada idi. Asifin və Vasifin 
ömür-gün yoldaşları isə yas mərasimində görünmürdülər. Asifin 
dediyinə görə, onlar ticarətlə əlaqədar olaraq Türkiyəyə getmiş-
dilər. Zülfiyyənin bacıları – Nərgiz və Lalə, qardaşı oğlu İlham 
da rayondan gəlmişdilər. Bacılar qadınlara qulluq edir, İlham isə 
çadırda kişilərin məclisində oturmuşdu.

Qəza törədən kişinin həyat yoldaşı qadınların içərisində – 
Zülfiyyənin yanında idi. Tez-tez günahkar nəzərlərlə başına qara 
bağlamış Zülfiyyənin üzünə baxırdı. Zülfiyyə isə öz aləmində idi. 
O çox kədərli halda Ağaxanı düşünürdü. Ürəyində onunla danı-
şırdı: “Mən belə deməmişdim axı, Ağaxan?.. Sən yenə namərdlik 
etdin. Sənin ölümün xoşbəxt ölüm oldu. Kaş mən də belə öləy-
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dim. Mən sənə qulluq eləmək, atanın xidmətində durduğum kimi, 
sənin də xidmətinda durmaq istəyirdim, Ağaxan!.. Və həmin anda 
sənin gözlərinə baxmaq istəyirdim. Allah bu xoşbəxtliyi də mənə 
qismət eləmədi. Axı əvvəldən mənim bəxtim gətirməyib”.

Bəzən Ağaxan sərxoş vaxtlarında Zülfiyyəyə deyərdi:
– Gedəcəyəm Qarabağa, şəhid olacağam mən də. Onda gö-

rüm nə edəcəksən.
Zülfiyyə bir anlıq Ağaxanın dediyi bu sözləri də xatırladı və 

ürəyində yenə Ağaxanla danışdı: “Sən bu şərəfə də layiq görül-
mədin. Vətən yolunda şəhid olmaq şərəflilərin işidir. Sən isə”... 

 – Ay qız, Zülfiyyə!..
 Qonşu qadının səsi Zülfiyyəni xəyaldan ayırdı.O, səksəndi.
 – Dur çıx, qapıda dur, camaat dağılışır, – deyə qonşu qadın 

səsləndi.
 Zülfiyyə qapının ağzına çıxdı. Hüzrə gələn qadınlar ona baş-

sağlığı diləyib gedirdilər. Nəhayət, həm evdəki qadınlar, həm də 
çadırdakı kişilər dağılışdılar. Təkcə Ağaxanı vuran kişi və onun 
həyat yoldaşı hələ də getməmişdilər. Asif və Vasif isə həyətdə ça-
dır sökməklə məşğul idilər. Zülfiyyə və bir neçə qonşu qadın ota-
ğı yır-yığış edirdilər. Qəza törədən kişinin arvadı küncdəki stulda 
oturub tez-tez qapıya tərəf baxır, telefonla kiminləsə danışır, elə 
bil kimi isə gözləyirdi. Qapı döyüldü və bayaqdan gözləri qapıda 
qalan qadın dik ayağa qalxıb dedi:

– Yəqin, yoldaşımdır.
Qadının əri içəri girib salam verdi. Qonşu qadınlar bir-bir-

lərinə işarə edib çölə çıxdılar. Zülfiyyə kişiyə oturmaq üçün stul 
gətirdi. Kişi arvadının yanında oturdu. Elə bil danışmağa çətinlik 
çəkirdi. Arvadının üzünə baxdı. Arvad ərinə nə isə him-cim etdi. 
Kişi boğazını artladı, üzünü gözlərindən dünyanın əzabı tökülən 
Zülfiyyəyə tutub dedi:

– Bacı, Zülfiyyə xanım!.. Mənim adım Rasimdir. Yoldaşı-
mın adı Sonaxanımdır. Vallah, heç bilmirəm necə danışım...  Mən 
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istəməzdim ki, belə olsun...  Hər şey elə anidən oldu ki... Yol du-
man idi. Qəfildən yoldaşınız yola çıxdı. Yanında da bir qadın var 
idi. Üzr istəyirəm, deyəsən, sərxoş idilər. Ekspertiza da bunu təs-
diq edə bilər. Qadın yoldan çəkildi, o isə qaçmadı. Əyləci bassam 
da, artıq gec idi. Tez maşından düşdüm. Qadın rus dilində məni sö-
yürdü. Mən yoldaşınızı maşına qoydum, ancaq artıq gec idi, keçin-
mişdi yoldaşınız. Allahın işidir... Kim istəyərdi ki, belə bir iş olsun. 
Əgər mənə inanmırsınızsa, hadisəni görənlərdən soruşa bilərsiniz.

Zülfiyyə başını qaldırdı və sakit səslə:
– İnanıram, Rasim qardaş, – dedi.
Kişi dərindən nəfəs aldı və yanında oturan arvadına baxdı. 

Arvadın elə bil çiçəyi çırtladı. Kişi yenə sözə başladı:
– Zülfiyyə bacı, heç bilmirəm, sizə necə deyim ki, məni başa 

düşəsiniz.
Zülfiyyə kişinin üzünə baxmadan dedi:
– Deyin, sizi başa düşərəm.
Kişi:
– Bilirsiniz, polis idarəsində məni bir az incidirlər. Deyirlər, 

şikayətçi olsa, vəziyyət yaxşı olmayacaq. Axı ölüm işidir?
Zülfiyyə başını qaldırıb kişinin üzünə baxdı:
– Heç bir şikayət-filan olmayacaq. Narahat olmayın.
Kişinin üstündən elə bil dağ götürüldü. Qadın dil-ağız 

eləməyə başladı:
– Allah köməyin olsun, Zülfiyyə. Allah bir balanı saxlasın.
Onlar ayağa qalxanda kişi ağzı bağlı bir zərfi stolun üstünə 

qoydu. Zülfiyyə bunu görüb soruşdu:
– Rasim qardaş, bu nədir?
Kişi özünü itirmiş kimi:
– Puldur, bacı. Dedim, bəlkə...  
Zülfiyyənin kədərli üzündə bir qızartı əmələ gəldi. Titrək səs-

lə dedi:
– Rasim qardaş! Mən bədbəxt, kasıb, kimsəsiz bir qadınam. 



31

Zülfiyyə

Həyatda çox şeylər itirmişəm. İtirilənləri pulla əvəz etmək olmur. 
Axı siz mənə bacı dediniz, mənsə sizə qardaş...  Xahiş edirəm, 
məni incitməyin! Götürün pulunuzu!

Kişi ayaq üstə quruyub qalmışdı. Arvadı isə heyrətlə üz-gözü 
qaraqançır olmuş, bədbəxt görkəmli bu qadına baxırdı. Onların 
hər ikisinin gözləri yaşarmışdı.

Zülfiyyə onlara:
– Arxayın gedin, heç bir şikayət olmayacaq.
Qapıdan çıxanda kişi geri çevrilib minnətdarlıq dolu nəzər-

lərlə Zülfiyyəyə baxdı. Zülfiyyənin gözləri onlara baxsa da, fikri 
başqa yerdə idi.

Qonşu qadınlar bir neçə dəfə ona demişdilər ki, Ağaxan Val-
ya adlı özündən yaşca böyük bir rus qadınla yaşayır. Zülfiyyə də 
bilirdi ki, gecələr evə gəlməyən Ağaxan Valyanın yanında qalır. 
Bu isə Zülfiyyəyə əsla təsir etmirdi. Ağaxanı maşın vurarkən ya-
nındakı rus qadın da, yəqin ki, elə Valya olubmuş.

Zülfiyyənin üzündə acı bir təbəssüm yarandı. Balaca Elxanın 
səsi onu xəyallardan ayırdı:

– Ana, bəs atam hanı?
– Atan uzaqlara gedib, bala.
– Nə vaxt gələcək?
– Bilmirəm, qadan alım.
– Gələndə yenə səni döyəcək?
– Yox, oğlum, daha döyməyəcək.
3 mərasimi qurtaran kimi Zülfiyyənin bacıları və qardaşı oğlu 

rayona gedəsi oldular, çünki Zülfiyyənin yanında qalmağa yer 
yox idi.

* * *
Ağaxanın 40 mərasimi də verildi. Bu mərasimin də xərcini 

Rasim müəllim öz üzərinə götürdü.
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Yas mərasimi qurtardıqdan sonra Zülfiyyə Asifin Rasim 
müəllimlə nə barədəsə danışdığını gördü, çox narahat oldu. O, 
Asifi yaxşı tanıyırdı. Bilirdi ki, nəfsi iti adamdır. Uşaq göndərib 
Asifi çağırtdırdı. Ondan soruşdu:

– Rasim müəllimlə nə danışırdın?
Asif bir qədər özünü itirən kimi oldu:
– Heç nə, elə-belə söhbət edirdik.
Zülfiyyə:
– Asif, birdən kişiyə artıq-əskik bir söz deyərsən ha...  
– Artıq nə deyəcəyəm ki, daha səninlə danışıb qurtarıb da...  
– Hə, mənimlə danışıb qurtarıb. Mən də sözümü ona de-

mişəm. Daha sən qarışma.
Asif səsini qaldıraraq:
– Mən əvvəldən sizin işlərə qarışmamışam, nə də bundan 

sonra da qarışmayacağam.
Zülfiyyə:
– Qarışmayın, heç kim qarışmasın, – dedi.
Zülfiyyə daha bilmədi ki, Asif Rasim müəllimlə nə danışır-

mış. Bunu Rasim müəllimdən soruşmağa isə üzü gəlmədi.
 Asif qardaşı Vasiflə bir az həyətdə dayandı, sonra Zülfiyyə 

ilə sağollaşıb getdilər.
Qırxdan sonra Zülfiyyə hüzrə yığılan pulun üstündən gö-

türərək evin iki aylıq pulunu ödədi. Sonra isə bundan sonrakı 
həyatı barəsində düşünməyə başladı. Zülfiyyə ağıllı qadın idi. 
O bilirdi ki, Ağaxanın ona verdiyi dəhşətli həyat bitsə də, bun-
dan sonrakı həyat onun üçün heç də asan olmayacaq. Zülfiyyə 
çətinlikdən qorxmurdu. Düşünürdü ki, bir uşağı saxlamağa nə 
var ki... Əziyyətlə də olsa, dolanacaqdı. Amma Zülfiyyə yalnız 
maddi tərəfi fikirləşirdi. O, bu cəmiyyətdə ərsiz, cavan, gözəl, 
ürəyitəmiz, sadəlövh bir qadının necə yaşayacağını, insanların 
onu necə qarşılayacağını və ona necə qiymət verəcəyini, ya-
zıqları, kimsəsizləri, gücsüzləri öz girdabında məhv edən zalım 
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dünyanı fikirləşmirdi. Zülfiyyə fiziki cəhətdən sağlam idi, işdən 
qorxmazdı. Ancaq işsizliyin, iş tapmağın nə qədər çətin olduğu-
nu düşünmürdü. Zülfiyyənin niyyəti təmiz idi, ancaq pis niyyətli 
adamların daha çox olduğunu ağlına belə gətirmirdi. Zülfiyyə bil-
mirdi ki, iş axtaran ərsiz və gözəl qadınlara iş sahibləri ilk növ-
bədə əllərinə düşən yağlı tikə kimi baxırlar. Zülfiyyənin ağlına 
gəlməzdi ki, dünya malından ötrü ən yaxın qohumlar bir-birinə 
xəyanət edər, ürəklərə dağlar çəkərlər. Zülfiyyənin bir üzü var idi, 
ancaq bilmirdi ki, insanların əsl simalarını görmək çox müşkül 
məsələdir. Zülfiyyə yalandan, riyadan uzaq idi, ancaq bilmirdi ki, 
yaşadığı cəmiyyətdə yalan ayaq tutub yeriyir və düzü özünə kölə 
edir. Zülfiyyə düşünmürdü ki, heç kim heç kimə qarşılıqsız, əvəz-
siz, minnətsiz yaxşılq etmir. Zülfiyyə yaxşı insan idi, ansaq yaxşı 
insanların az olduğunu bilmirdi. Bütün bunları Zülfiyyə hələlik 
bilmirdi. İndi o yalnız balaca Elxana gözəl bir həyat bəxş etmək 
arzusu ilə yaşayırdı.

* * *
Ağaxanın qırxından sonra Zülfiyyə iş axtarmağa başladı. 

Şəhəri, demək olar ki, tanımırdı. Bu isə iş məsələsini bir qədər də 
çətinləşdirirdi. Qonşu qadınlara, Ağaxanın qardaşlarına zəng edib 
xahiş etmişdi ki, onun üçün iş soraqlasınlar. Lakin hələ də işdən 
bir xəbər yox idi. İki aya yaxın o, beləcə iş sorağı ilə evdə otur-
du. Hara gedəcəyini, nə iş tapacağını bilməyən Zülfiyyə çaşqınlıq 
içərisində qalmışdı. Üstəlik də kirayə qaldığı evin pulu...  

Gecə saat on olardı, qapı döyüldü. Evin sahibi idi. Zülfiyyə 
qapını aralayıb soruşdu:

– Nə istəyirsiniz?
– Olar içəri keçim?
Zülfiyyə qapını açdı. Ev sahibi içəri girəndə Zülfiyyə arağın 

iyini hiss etdi. O, yerdə oturub oyuncaqları ilə oynayan Elxanı 
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qucağına götürdü, sonra sual dolu nəzərlərlə ev sahibinə baxdı. 
İçkinin təsirindən gözləri və yanaqları qızaran şişman kişi Zülfiy-
yəyə baxıb dedi:

– Elə burdan keçirdim. Dedim, sənə bir baş çəkim, görüm 
neynirsən, nə iş görürsən, necəsən...  

– Yaxşıyam, şükür Allaha, – deyə Zülfiyyə cavab verdi.
– İş tapdınmı?
– Hələ ki, yox, ancaq tapılacaq, qayınlarıma demişəm...  
Əslində, Zülfiyyə yalan danışırdı. 40-dan sonra qayınları 

onunla maraqlanmamış, bir dəfə də olsun onun yanına gəlməmiş-
dilər. Zülfiyyə onların adını çəkməklə tək, kimsəsiz olmadığını 
bildirmək istəyirdi.

Ev yiyəsi Zülfiyyəni başdan ayağa qədər süzüb dedi:
– Sənin kimi qəşəng bir qadına niyə bir iş tapılmır, görəsən?
Zülfiyyənin yanaqları qızardı. Səsi titrəyə-titrəyə ev sahibin-

dən soruşdu:
– Əbdül əmi, bu gecə vaxtı niyə gəlmisiniz? Axı ayın axırına 

hələ var.
– Mən ev puluna gəlməmişəm ki... Sən onu verməyə də bilər-

sən.
Zülfiyyə uşaq deyildi. Ağaxan onu bağlı qapı arxasında sax-

lasa da, özünün dünyagörüşü var idi. O, ev sahibinin eyhamlarını 
yaxşı başa düşürdü. Başının zoqquldadığını hiss etdi. Ağaxan ona 
elə bir həyat yaşatmışdı ki, o, bütün kişiləri Ağaxan simasında 
görürdü. O, əsəbi halda dedi:

– Əbdül əmi, siz məni nə hesab edirsiniz?.. Mən sizin ev pu-
lunuza qalmışam?! Heç ayıb deyil?! Bu gecə vaxtı qapı döyər-
lər?! Qonum-qonşu nə deyər adama?..

Ev sahibi Zülfiyyənin bu sözlərində özünü yığışdırdı. O, cid-
di bir görkəm alıb cavab verdi:

– Qızım, mən nə dedim ki, acığın gəldi? Dedim, bəlkə, nə-
dənsə ehtiyacın var?
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Zülfiyyə qapını göstərib:
– Heç nədən ehtiyacım yoxdur, – dedi.
Ev sahibi küçə qapısından çıxanda hələ də həyətdə oturan 

qonşu arvadlar onu bir-birlərinə göstərib dedilər:
– Ağəz, bu Əbdül kişi deyil?..
– Hə odur...  
– Bismillah...  Bu, burda nə gəzir gecə vaxtı?
– Deyəsən, Zülfiyyənin yanından çıxdı.
– Yəqin, ev puluna görə gəlibmiş.
– Ağəz, nə ev pulu... İndi ev pulu vaxtıdır?
– Ay qız, günah danışmayın.
– Mən nə dedim ki?
– Deyirəm, ərsiz qadın, yüyənsiz at...  
– Bəsdir, sən Allah. Onu əvvəl deyirdilər. İndi qadınların 

çoxu ərsizdi də...  
– Elə ona görə dünya dağılır də...  
Səhər Zülfiyyə iş tapmaq ümidi ilə həyətdə oturan qadınların 

yanına gəldi. Bir az söhbətdən sonra qadınlardan biri ondan ey-
hamla soruşdu:

– Ay Zülfiyyə, deyirlər, axşam qonağın var imiş...  Hə?..
Qəfil verilən bu sualdan Zülfiyyə burnunun ucuna qədər qı-

zardı. Özünü ələ alıb dedi:
– Qonaq deyəndə, Əbdül əmi idi.
– Nə əcəb gəlmişdi Əbdül əmin?
Zülfiyyə bilmədi nə desin. Sakit səslə:
– Ayaqüstü hal-əhval tutub getdi. Nə olub ki?
Qadınlardan biri dedi:
– O olub ki, sən cavan, ərsiz qadınsan... Ehtiyatlı ol... Bu ki-

şilərin heç birinə etibar yoxdur. Biz sənə görə deyirik ha, qızım. 
Qab sındı, ya cingildədi, fərq eləməz.

Zülfiyyə başını aşağı salıb sakitcə evə getdi.
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Qonşular düz deyirdilər. Zülfiyyə ürəyində onlara haqq qa-
zandırdı.

Bir həftədən sonra qonşuluqda yaşayan Səhrayə qapını döy-
dü. O, Zülfiyyə üçün iş tapmışdı. Zülfiyyənin sevincdən uçmağa 
qanadı yox idi. Ancaq bu sevinc uzun çəkmədi. İşin məğzini öy-
rənən Zülfiyyə bu işdən imtina etməli oldu. Belə ki, Zülfiyyə ayda 
500 manat əmək haqqı almaqla 4 nəfər türk vətəndaşının kirayə 
qaldığı evi təmizləməli, yeməklərini hazırlamalı idi. Səhrayə nə 
qədər dil tökdüsə, Zülfiyyə razı olmadı.

Nəhayət, Zülfiyyə qonşuların köməyi ilə özünə iş tapdı. 
Yaxınlıqdakı tikinti şirkətlərinin birində fəhlə... Bu, qadın işi 
olmasa da, Zülfiyyə razılaşdı və bir həftədən sonra işə başladı. 
Elxanı isə işdən gələnə qədər qonşuluqda yaşayan Nisə xalaya 
tapşırdı.

Zülfiyyənin işlədiyi tikinti şirkəti özəl şirkət idi. Hündür-
mərtəbəli binalar tikirdilər. İş ağır olsa da, əmək haqqı yaxşı idi. 
Bayram və bazar günləri işləyənlər həmin günlərin əmək haqları-
nı ikiqat alırdılar. Zülfiyyə həmin günləri də işə çıxırdı. Tikintidə 
işləyənlərin içərisində tək bir qadın var idi, o da Zülfiyyə... O, 
sağlam idi, ən əsası işdən qorxmurdu. İlk günlər bəstəboy, yara-
şıqlı, gözlərindən dərd-sər tökülən bu qadının fəhlə işləyə biləcə-
yinə hamıda bir şübhə var idi. Lakin bir həftədən sonra bu qadının 
necə işlədiyini gördükdə heç kəs təəccübünü gizlədə bilmədi. İş 
yoldaşları – kişilər onun xətrini çox istəyirdilər. Bəzən hörmət 
əlaməti olaraq onu ağır işlərdən uzaqlaşdırmaq istəyirdilər, lakin 
Zülfiyyə buna əsla razı olmaz, kişilərlə çiyin-çiyinə işləyərdi. Ax-
şamlar isə qabarlamış əllərini və şişmiş ayaqlarını suya qoyar, ba-
laca Elxanı şənləndirməyə çalışardı.

Zülfiyyə artıq ikinci il idi ki, bu şirkətdə çalışırdı. Aldığı 
əmək haqqı onun gündəlik dolanışığına və ev kirəsinə artıqlaması 
ilə bəs edirdi. Hətta qənaət edib dar gün üçün bir az pul da yığ-
mışdı. Bəzən güzgünün qabağına keçib gur, sarışın saçlarını da-
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rayanda əvvəlki gözəlliyinin özünə qayıtdığını hiss edirdi.O, heç 
vaxt bir qadın kimi üz-gözünə bəzək vurmazdı. Əvvəldən belə 
şeylərə həvəsi olmamışdı. Bəzən işə gedəndə qonşu arvadlar ona 
zarafatla: “Gözəlləşmisən ha...  Özünü gözlə” – deyərdilər. 

Zülfiyyənin ürəyində bir ümid, bir işıq közərirdi. Amma 
bir gün...  

Həmin gün fəhlələr özülü qoyulan binanın yanına tökülmüş ar-
maturları təyin olunan yerə daşıyırdılar. Birdən qara rəngli bir maşın 
sahəyə daxil oldu. Qaçhaqaç düşdü. Dedilər ki, şirkətin prezidenti 
Mahmud müəllim gəlib. Fəhlələr, eləcə də Zülfiyyə açıq sahədə, 
günün altında, qan-tər içində işləyirdilər. Mahmud müəllim ma-
şından düşüb fəhlələrə yaxınlaşdı. Onun görkəmi nağıllardakı divə 
bənzəyirdi. Boynunun dalı beşillik kəl boynuna oxşayırdı. Çənəsi 
ilə boğazı ətdən bitişmişdi. Adama elə gəlirdi ki, bu adamda çənə 
deyilən orqan yoxdur. Eləcə də qarnı ilə sinəsi də eyni vəziyyətdə 
idi. Gözləri göyərmiş ətli sifətinin lap dərinliyində idi.

Mahmud müəllim üzünü fəhlələrə tutub xırıltılı bir səslə 
qışqırdı:

– Avand olsun... Necəsiniz? İşləriniz necə gedir?
Fəhlələr əllərini saxlayıb ona razılıq etdilər. O, ağzını geniş 

açıb ucadan:
– İşinizdən razısınızmı? – dedi.
Fəhlələrin içərisindən bir neçə nəfərin həvəssiz deyilən söz-

ləri eşidildi:
– Allah ömür versin...  Razıyıq...  
Birdən Mahmud müəllimin gözləri fəhlələr içərisində boy-

ca başqalarından seçilən Zülfiyyəyə sataşdı. Zülfiyyənin istidən 
qızarmış yanaqları sifətinə xüsusi bir gözəllik gətirmişdi. Bu 
qara fəhlələrin içərisində o, dənizdən çıxan mirvariyə bənzəyirdi. 
Mahmud müəllim barmağı ilə iş icraçısını yanına çağırıb soruşdu:

– Bu kimdir belə?
İş icraçısı ikiqat əyilərək:
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– Fəhlələrdəndir, Mahmud müəllim.
Mahmud müəllim qarşısında əyilən kişiyə tərs bir nəzər salıb 

dedi:
– Nə fəhlə, əə!.. Tikintini gözəllik salonuna döndərmisiniz...  

Qudurmusunuz hamınız...  
O yırğalana-yırğalana maşına tərəf getdi. Heç kimlə sağol-

laşmadı da...  Onun kimə və niyə əsəbiləşdiyi heç kimə aydın 
olmadı.

Ertəsi gün Zülfiyyə işə gələndə iş icraçısı ona dedi ki, kadrlar 
şöbəsinin müdiri Sveta xanım onu çağırır. Zülfiyyə heç nə başa 
düşmədi. Əlacsız qalıb tikintidən xeyli uzaqda yerləşən şirkət bi-
nasına getdi.

Sveta xanım ucaboylu, nərmənazik, sarısaçlı bir qız idi. O, 
Zülfiyyəni görəndə gülümsündü və dedi:

– Zülfiyyə sənsən? Xoş gəlmisən. Gözlə, indi səni qəbul edəcək.
Zülfiyyə təəccüblə:
– Kim qəbul edəcək? – dedi.
Sveta da təəccüblə:
– Mahmud müəllim...  
– Niyə? Nə məsələdir ki?..
– Mən heç nə bilmirəm.
Əlacsız qalan Zülfiyyə qəbula gələnlər üçün qoyulmuş stul-

ların birində oturdu. Katibə qız tez-tez içəri girib-çıxırdı. O, Zül-
fiyyəyə dedi ki, televiziyadan çəkilişə gəliblər, ona görə bir az 
gözləməli olacaq.

Zülfiyyə işlədiyi müddətdə özünə bir az əyin-baş almışdı. Bu 
paltarlar ona xüsusi yaraşıq verirdi. İşə gələndə ona çox yaraşan 
bu paltarlardan birini geyinərdi. İş qurtardıqdan sonra fəhlə palta-
rını dəyişən Zülfiyyəni tanımaq çətin olardı. Heç kim inanmazdı 
ki, bu gözəl-göyçək qadın tikintidə qumun, daşın, sementin içəri-
sində çalışan adicə bir fəhlədir.

Bu gün də təzə aldığı donlarından birini geyinmişdi. Bu don 
ona çox yaraşırdı.
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Nəhayət, içəridəkilər çıxdılar. Zülfiyyənin ürəyi qəfəsdəki 
quş kimi çırpınırdı. Ürəyinə əlli fikir gəlirdi.

Katibə onu çağıranda səksəndi. O, ayağa qalxıb kabinetə 
doğru addımlamağa başladı. Hiss elədi ki, dizləri titrəyir. İçəri 
girəndə özünü tamam itirdi. Belə kabineti heç yuxusunda da gör-
məmişdi. Elə bil sehrli bir aləmə düşmüşdü. Belə vəziyyətdə Zül-
fiyyə hürkmüş ceyrana bənzəyirdi. Qəfildən eşitdiyi bir səs onu 
diksindirdi.

– Otur!
Zülfiyyə səs gələn tərəfə döndü. Mahmud müəllim öz ye-

rində - yumşaq kresloda yayxanıb oturmuşdu. Zülfiyyə özünü o 
qədər itirmişdi ki, salam verməyi də unutmuşdu. Zülfiyyənin bü-
tün hərəkətlərini diqqətlə izləyən Mahmud müəllim yaxınlıqdakı 
kreslonu göstərib yenidən:

– Otur, – dedi.
Zülfiyyə kresloda oturdu. Onun balaca boyu bir az da balaca-

laşdı. Bu yumşaq kresloda özünü çox narahat hiss etməyə başla-
dı. Özünü toplayıb Mahmud müəllimə tərəf baxdı. Doğrudan da, 
Mahmud müəllim nağıllarda deyilən divə bənzəyirdi.

Nəhayət, Zülfiyyə titrək səslə:
– Eşidirəm, Mahmud müəllim, – dedi.
Mahmud müəllim kresloda yırğalanb dedi:
– Mən səni eşidirəm, xanım-qız... De görüm, səni mənim 

şirkətimə kim işə götürüb? Nə vaxtdan burda işləyirsən?
Zülfiyyə sakit səslə cavab verdi:
– Qonşular dedilər ki, belə bir şirkət var, fəhlə yığırlar. Mən 

də gəlib ərizə yazdım və işə götürdülər.
Mahmud müəllim:
– Xanım-qız, bura sosial-təminat idarəsi deyil ki, vaxtını ke-

çirib əmək haqqı alasan. Sən fəhlə işləyə bilməzsən.
Zülfiyyə:
– Mahmud müəllim, mən işin öhdəsindən gəlirəm. Soruşa 
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bilərsiniz.
– Görünən dağa bələdçi lazım deyil, xanım-qız.
Sonra Zülfiyyənin nə deyəcəyini gözləmədən soruşdu:
– Yoldaşın, yəni ərin ola-ola niyə gəlib fəhlə işləyirsən?
– Yoldaşım yoxdur, Mahmud müəllim.
– Niyə? Boşanmısan?
– Xeyir, avtomobil qəzasında həlak olub.
Mahmud müəllim heç “Allah rəhmət eləsin” də demədi.
– Uşağın var?
– Bəli, bir oğlum var.
– Heç olmasa, evin var?
– Xeyir, Mahmud müəllim, kirayəşin qalıram.
Mahmud müəllim əlindəki qələmi stolun üstünə vurub “tak”-

dedi. Sonra davam etdi:
– Görürəm, vəziyyətin yaxşı deyil. Səndən fəhlə də olmaz. 

Səni keçirdərik idarəyə, yazı-pozu işi ilə məşğul olarsan.
Zülfiyyə narahatlıqla:
– Mənim heç bir təhsilim yoxdur, Mahmud müəllim. Heç orta 

məktəbi də qurtarmamışam...  
Mahmud müəllim yenə “tak” deyib səsləndi:
– Bu, o qədər də vacib deyil, xanım-qız. Sən mənim buyur-

duqlarımı edərsən, yəni şəxsi köməkçim olarsan.
Zülfiyyənin ürəyi şiddətlə döyünməyə başladı. O, titrək səslə:
– Mən işimdən narazı deyiləm, Mahmud müəllim, – dedi.
Mahmud müəllim başını qaldırıb təəccüblə Zülfiyyəyə baxdı 

və dedi:
– Mən bir söz demirəm. Sadəcə sənə yaxşılıq etmək istə-

yirəm. Get, düşün və qərarını Sveta xanıma de...  Oldumu?..
Zülfiyyə içəridən çıxanda tamam suyun içində idi. Yenə də 

beynindəki fikirlər bir-birinə qarışmışdı. Öz-özünə düşündü: 
“Əcəb işə düşdüm. Güclə işimin çəmini tapmışdım. Görəsən, indi 
mən neyləyim?”
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Zülfiyyə öz qərarını vermişdi. O, yorğun addımlarla Sveta 
xanımın yanına getdi.

Ertəsi gün iş icraçısı Zülfiyyəni işə buraxmadı və işdən çıxa-
rıldığını söylədi. Zülfiyyə səbəbini soruşanda isə: “Vallah, mən 
bilmirəm”, – dedi. Zülfiyyənin işdən çıxarılması xəbəri fəhlələrin 
təəccübünə səbəb oldu. Hər kəs bunun səbəbini bilmək istəyirdi. 
Səbəbi isə Zülfiyyə özü yaxşı bilirdi.

Zülfiyyə yenə də işsiz qaldı. O, yenə də iş soraqlayır, qəzet-
dəki elanlarla maraqlanırdı.

* * *
Tikinti şirkətindən çıxarılması Zülfiyyəyə çox pis təsir etmiş-

di. Adi fəhləliyi də ona çox görmüşdülər. Tez-tez Svetanın ona 
dediyi “axmaq” sözünü düşünürdü.

Mahmud müəllimin iş təklifindən imtina qərarını Svetaya 
deyəndə qız təəccüblə Zülfiyyəyə baxmış və ona “axmaq”demiş-
di.Zülfiyyə isə özünü axmaq hesab etmirdi. Belə hallarda öz-özü 
ilə danışardı: “Nə edim? Allah məni belə yaradıb, anam məni belə 
doğub. Kaş ki heç doğulmayaydım!”

Zülfiyyə bəzən Nisə xalanın yanına gedər, ev işlərində ona 
kömək edərdi. İşlədiyi vaxtlarda Nisə xala Elxana baxmış, onun 
qayğısına qalmışdı. Doğrudur, Zülfiyyə də ona borclu qalmaq 
istəməmiş, özünə bazarlıq edəndə tək yaşayan bu qadına da ba-
zarlıq etmişdi. İndi də həftədə bir dəfə bu qadının evinə gedər, 
evi-eşiyi çiçəyə döndərərdi. Nisə xala evləri yuyub-təmizləyən 
Zülfiyyəyə baxar, ürəyində: “Heyif, bu cür qadının bəxti yox-
dur”, – deyərdi.

Bir dəfə Zülfiyyə Nisə xalanın evini yığışdıranda arvad ona 
dedi:

– Zülfiyyə, qızım, mənim bir tanışım var. O gün telefonla onun-
la bir az söhbətləşdik. Yasamalda olurlar. Onun qonşusu bir etibarlı 
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adam axtarır ki, ev işlərində ona kömək etsin. Razı olsaydın, deyər-
dim ona...  Vallah, sənə qıymıram da, ancaq yaxşı olardı...  

Zülfiyyə ürəyində sevindi, ancaq yenə ürəyində bir qorxu his-
si keçirdi. Axı ona sevinmək düşmürdü.

– Niyə qıymırsan, Nisə xala? Halal zəhmətlə çörək qazanmaq 
ayıb deyil ki...  Allah köməyin olsun, zəng et, əgər lazımdırsa, 
gedib işləyərəm.

Nisə xala sevinmiş kimi:
– Bir o telefonu ver mənə.
İki gündən sonra Zülfiyyə Nisə xalanın dediyi evdə qulluqçu 

işləməyə başladı.
Ev sahibəsi orta yaşlı bir qadın idi. Adı da Nazlı... Bütün 

günü özünə bəzək-düzək verər və telefonla danışardı. Bir ər 
idilər, bir də arvad... Deyəsən, uşaqları yox idi. Zülfiyyə heç nə 
ilə maraqlanmaz, beş otaqlı mənzili hər gün təmizləyər, yemək 
bişirər, qabları və paltarları yuyar, qurumuş paltarları ütüləyərdi. 
Bir sözlə, evin bütün işləri onun üstündə idi. Nazlının ərini isə 
görməzdi. Çünki kişi evə işdən gec qayıdar, o gələnə qədər isə 
Zülfiyyə işlərini yekunlaşdırıb evdən çıxardı. Aylıq əmək haqqı 
da Zülfiyyəni qane edirdi. Ayda 450 manat... Elxan isə yenə Nisə 
xalanın yanında qalırdı.

Zülfiyyə od parçası idi. Əlindən hər iş gəlirdi. Ancaq Nazlı-
dan heç xoşu gəlmirdi. Nazlı özünü həddindən artıq lovğa aparır, 
Zülfiyyəyə üstən aşağı baxırdı. Axı Zülfiyyə qulluqçu idi. Bu evdə 
tez-tez qonaqlıqlar olurdu. Belə hallarda Nazlı Zülfiyyəyə təkidlə 
deyirdi ki, qonaqlıq qurtarandan sonra qalıb qab-qaşığı yusun, evi 
səliqəyə salsın və sonra getsin. Bu iş isə gecəyarısına qədər çəkər-
di. Belə vaxtlarda Zülfiyyənin evə qayıtması çətin olurdu.

Nazlının Fərhad adlı bir qardaşı var idi. Tez-tez bacısıgilə 
gələrdi. Son vaxtlar isə, demək olar ki, iki gündən bir bacısıgildə 
olardı. Heç yerdə işləmirdi. Hansı yollasa hərbi xidmətə də get-
məmişdi. Nazlı onu əzizləyər, uşaq kimi qayğısına qalardı.
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Axşama qədər bu evdə çalışan Zülfiyyə Fərhadın diqqə-
tini cəlb etmişdi. Fərhad yerli-yersiz Zülfiyyəni söhbətə tutar, 
tez-tez ona çay, yemək gətirməsini buyurardu. Əziz qardaşının 
bu hərəkətləri Nazlının gözlərindən yayınmaz və qardaşının bu 
hərəkətlərinə dodaqaltı qımışardı.

Bir dəfə Zülfiyyə mətbəxdə qabları yuyarkən Fərhad ona 
yaxınlaşdı. Sakitcə əllərini Zülfiyyənin çiyinlərinə qoydu. Bu tə-
masdan Zülfiyyə diksindi, arxaya çevrildi, Fərhadın alışıb-yanan 
gözlərini gördü. Onun arxaya çəkilməyə yeri yox idi. Sulu əllərini 
Fərhadın sinəsinə qoyub itələdi və həyəcanla:

– Nə edirsən?! – dedi.
Fərhad islanmış köynəyinə baxıb dedi:
– Görmürsən, nə edirəm?
– Yığışdır özünü!
Fərhad istehza ilə:
– Nə danışırsan? Bunun dili də varmış ki...  
Fərhad əllərini yenidən Zülfiyyəyə uzadanda sifətinə dəyən 

qəfil zərbədən sarsıldı. Zülfiyyənin qabar bağlamış sulu əlinin izi 
Fərhadın sifətində qalmışdı.

– İt balası, məni vurursan?! Dilənçi köpək qızı...  
Zülfiyyə gözlərini yumdu. Bir anlıq ona elə gəldi ki, Ağaxa-

nın qabağındadır və indicə başına zərbələr dəyəcək. Gözlərini 
açdı. Fərhad əlləri ilə üzünü tutub onu söyürdü. Səsə Nazlı xanım 
içəri girdi və həyəcanla:

– Nədir? Nə olub? Bu nə hay-küydür?
Fərhad bacısına:
– Sənin bu qulluqçun məni vurdu.
– Niyə? Nədən ötrü?
Fərhad özünü bir qədər itirib dedi:
– Çay istədim, onun üstündə...  
Nazlı xanım üzünü Zülfiyyəyə tutub hirslə:
– Qudurmusan, ay qız?! Uşağı niyə vurursan?!
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Zülfiyyə başını qaldırmadan:
– Özü bilir, niyə vurmuşam, – dedi.
– Sən çox qələt eləyib vurmusan! Sən bu evin qulluqçususan!
Zülfiyyə Nazlının düz gözlərinə baxdı. O ağlayırdı. Ala göz-

lərinin on yerindən yaş süzülürdü. Hıçqırıqlar içərisinə dedi:
– Düz deyirsiniz xanım, mən bu evin qulluqçusuyam. Axı fa-

hişəsi deyiləm... Axı mən fahişə deyiləm... Nə istəyirsiniz mən-
dən?..

Nazlı xanım qardaşına tərs bir nəzər salıb mətbəxdən çıxdı. 
Fərhad mətbəxdən çıxarkən:

– Gör sənin başına nə oyun açacağam, – dedi.
Zülfiyyənin Fərhadı eşitmək halı yox idi. O hönkürürdü, ya-

na-yana göz yaşları tökürdü. Onun hıçqırıqlar içərisində dediyi 
bu sözləri eşitmək olurdu:”Kaş ki heç doğulmayaydım!”

Ertəsi gün Zülfiyyə Nazlıgilə getmədi. Nisə xala səbəbini so-
ruşanda isə başının ağrıdığını dedi. Daha nə desin?

Axşam Nisə xala Zülfiyyəyə Nazlının zəng etdiyini dedi. 
Nazlı bərk-bərk tapşırmışdı ki, Zülfiyyə sabah mütləq evə gəlsin.

Səhər açıldı. Zülfiyyə çox həvəssiz ayağa qalxdı. Elxanı ye-
dizdirib Nisə xalanın yanına qoydu. Sonra Nazlı xanımgilə getdi. 
Qapını Nazlı xanım açdı. Onun qanı qara idi. İçəri girəndə Fər-
hadın və ondan başqa tanımadığı daha iki nəfərin stol arxasında 
oturub söhbət etdiklərini gördü. Nazlı ona stolda yer göstərdi. 
Zülfiyyə təəccüblə Nazlıya baxdı. Nazlı ona:

– Otur, otur, indi bilərsən, – dedi.
Zülfiyyə stul çəkib oturdu.
Tanımadığı iki nəfərdən biri üzünü Zülfiyyəyə tutub dedi:
– Zülfiyyə xanım, polisdənik.
Polis sözünü eşidəndə Zülfiyyə təəccüblə onlara, sonra da 

Nazlı xanıma baxdı.
Polis işçisi Zülfiyyəyə:
– Siz nə vaxtda bu evdə xidmətçi işləyirsiniz?
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Zülfiyyə:
– İkinci ildir...  Axı deyin görüm nə olub?
– Darıxmayın, indi hər şeyi biləcəksiniz.
İkinci polis işçisi:
– Zülfiyyə xanım, dünən hansı səbəbdən işə çıxmamışdınız?
– Xəstə idim.
– Bunu ev sahibinə əvvəlcədən demişdinizmi?
– Xeyir.
– Bəs niyə?..
– Mən yaşadığım evdə telefon yoxdur.
– Bəs dünən Nazlı xanım sizə necə zəng etmişdi?
Zülfiyyənin səbri tükəndi və əsəbi halda:
– Axı məni bir başa salın görüm nə olub?
O biri polis işçisi sakit səslə dedi:
– Zülfiyyə xanım, o olub ki, sizdən polis idarəsinə şikayət 

edilib.
Zülfiyyə təəccüblə:
– Məndən şikayət edilib?!
– Bəli, bəli, sizdən şikayət edilib, – deyə polis cavab verdi.
Zülfiyyə stolun arxasında sakitcə oturan Fərhada baxdı. Fər-

had isə tamam başqa səmtə baxırdı.
– Nə şikayəti, qardaş? – deyə Zülfiyyə soruşdu.
Polis işçilərindən biri:
– Xidmət göstərdiyiniz evdən iki gün öncə, yəni siz axırın-

cı dəfə bu evdən gedən günü, Nazlı xanımın brilyant sırğaları, 
brilyant boyunbağısı, qolbaqları və üzükləri yoxa çıxıb.Onların 
iddiasına görə, bu ancaq sizin işiniz ola bilər.

Zülfiyyənin nitqi qurudu. Nə deyəcəyini bilmədi. Nazlı xanı-
ma tərəf döndü. Nazlı xanım:

– Nə baxırsan?..Yaxşı, bəs kim götürüb? Səndən başqa bu 
evə ayrı kim gəlir ki?..

Zülfiyyə əzab çəkə-çəkə:
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– Nazlı xanım, insafınız olsun!.. Allahdan qorxun!..
Polis işçilərindən biri:
– Zülfiyyə xanım, sizin günahınız yoxdursa, narahat olmayın. 

Biz bunu araşdırmalıyıq.
 Zülfiyyə əllərini ovuşdura-ovuşdura dedi:
– Araşdırın, araşdırın...  
Polis işçilərindən biri:
– Zülfiyyə xanım, dünən siz bütün günü evdə olmusunuz?
– Bəli, evdə olmuşam.
– Bunu qonşular təsdiq edə bilər?
– Əlbəttə...  
Sonra Zülfiyyə polisin birindən soruşdu:
– İndi belə çıxır ki, siz qonşularımı da dindirəcəksiniz?
– Əlbəttə, xanım. Ev sahibinə xeyli miqdarda ziyan dəyib.
Zülfiyyə əllərini ovuşdura-ovuşdura dedi:
– Əcəb qonşuların yanında biabır oldum.
Fərhad iki əlini stola dayaq verib ayağa qalxdı. Qalxanda 

göz ucu Zülfiyyəyə nəzər saldı. Onun gözlərində iyrənc bir ifadə 
var idi.

Bu vaxt qapının   zəngi çalındı. Nazlı:
– Yəqin, yoldaşımdır, – deyib qapıya yüyürdü.
İçəri ucaboy, ağsaçlı bir kişi girdi. Qapının ağzında əlindəki 

qovluğu Nazlıya verdi. Polis işçiləri onu görən kimi ayağa qal-
xdılar. Onunla mehribanlıqla görüşdülər. Zülfiyyə də ayağa qalx-
mışdı. Polis işçilərindən biri ondan soruşdu:

– İşləriniz necədir?
– Çətindir, çətin... İndicə məhkəmə prosesindən gəlirəm. 

Təsəvvür edin ki, bir oğrunun, bir cinayətkarın hüquqlarını mü-
dafiə etmək mənə tapşırılıb. Et indi görüm, necə edirsən?

Sonra o, pəncərə qabağında dayanan Fərhada acıqlı bir nəzər 
salıb ayaq üstə dayanan qadına tərəf döndü:

– Demək, xanım, siz...  
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– Bəli, Rasim müəllim, oğurluqda təqsirkar bilinən bu qadın-
dır – sizin xidmətçiniz.

Ev sahibinin kəlməsi ağzında, gözləri Zülfiyyədə qalmışdı. 
Zülfiyyə isə gözlərini yerə dikmişdi. Kişi bu dəfə çox sakit bir səslə:

– Zülfiyyə bacı, – dedi.
Zülfiyyə diksindi, başını qaldırıb qorxa-qorxa kişinin üzünə 

baxdı. Kişini görəndə ağzı aralı qaldı. Barmaqları ilə ağzını tutdu. 
Təəccüblə:

– Rasim qardaş! – dedi.
Otaqdakıların hamısı quruyub qalmışdılar. Axı bu necə ola 

bilərdi? Respublikada ən məşhur hüquqşünas, güclü vəkil kimi 
tanınan Rasim Zamanlı hara, bir ev qulluqçusu hara... Axı Rasim 
müəllim telefonda polis idarəsinə evində işləyən qadının üzünü 
görmədiyini də demişdi. Bəs indi...  Hamı çaşqın halda qalmışdı. 
Nəhayət, Rasim müəllim havadan asılı qalmış əlini aşağı saldı, 
təəssüflə başını yellədi. Zülfiyyə isə ağlayırdı. Nazlı ərinə yaxın-
laşıb nəvazişlə:

– Rasim, – dedi.
Rasim müəllim təbiətcə mədəni insan təsiri bağışlasa da, 

Nazlıya çox kobud cavab verdi:
 – Canına azar Rasim! Heç bilirsiniz kimə şər, iftira atırsınız? 

Bilirsiniz kimdir bu qadın?! Tanıyırsınız onu?! Əlbəttə, tanımır-
sınız... Mən isə tanıyıram. Əgər mən onun uşağını yetim qoy-
masaydım, indi o, onun-bunun qapısında qulluqçuluq etməzdi. 
Mən onun uşağını atasız qoyanda gələcək karyerama görə, ona 
sənin zəhrimarlara qalmış qızıllarının dəyərindən artıq pul ver-
məyə hazır idim ki, məndən şikayətçi olmasın. Ehtiyacın içində 
boğulduğu və pula ehtiyacı olduğu halda, bu qadın ona gətirdiyim 
pulları geri qaytardı. Buna mən, bir Allah, bir də, təəssüf ki, haqq 
dünyasında olan Sonaxanım şahiddir.

Hamı yerindəcə donub qalmışdı.
Sonaxanım adını eşidəndə Zülfiyyə yaşlı gözləri ilə Rasim 
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müəllimə baxdı. Rasim müəllim Zülfiyyənin qarşısına gəldi, gü-
nahkar bir görkəm alıb dedi:

– Səndən üzr istəyirəm, Zülfiyyə bacı. Elə mənim də güna-
hım çoxdur. Məni bağışla...  

Sonra üzünü polis işçilərinə tutub dedi:
– Burada böyük anlaşılmazlıq olub. Bu qadın heç vaxt belə 

bir iş görməz. Mümkün olan şey deyil bu...  
Sonra əlavə etdi:
– Şikayət ərizəsinin məzmununu özüm dəyişəcəyəm. Oğrunu 

isə mütləq tapmalısınız. Mütləq...  
Polis işçiləri:
– Baş üstə, Rasim müəllim. Yəqin ki, oğru tapılacaq. Arxayın 

ola bilərsiniz.

* * *
Zülfiyyə 10 gün idi ki, yenə özünə iş axtarırdı. Rasim müəl-

limin təkidinə baxmayaraq, daha bu evdə işləməyəcəyini demiş, 
axırıncı ayın pulunu alaraq oradan çıxmışdı.

Bu gün Zülfiyyənin işi çox idi. Ev-eşiyi səliqəyə salmalı, 
özünün, Elxanın və Nisə xalanın paltarlarını yumalı idi. Kirli pal-
tarları ləyənə yığıb həyətin ortasına qoydu. İçəridən isti su gətirib 
paltarların üstünə yenicə tökmüşdü ki, qapı döyüldü. Qapını açdı. 
Rasim müəllim və Nazlı xanım idi. Zülfiyyə təəccübünü gizlədə 
bilmədi:

– Xoş gəlmisiniz, Rasim qardaş. Sizdən nə əcəb? Yenə nəsə 
olub?

Zülfiyyənin səsindəki kinayəni duyan Rasim müəllimin do-
daqlarında xəfif bir gülüş göründü. 

– İçəri keçmək olarmı? – dedi.
– Buyurun, Rasim qardaş.
Onlar həyətə girdilər. Kiçik həyətdə oturmaq üçün yer olma-
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dığından onlar elə ayaq üstə söhbət edəsi oldular. Zülfiyyə sual 
dolu baxışlarla Rasim müəllimə baxdı. Rasim müəllim dedi:

– Zülfiyyə bacı, bilirəm, bizdən incimisiniz. Mən də, Nazlı da 
sizdən üzr istəməyə gəlmişik.

Zülfiyyə qayğılı bir görkəm alıb dedi:
– Mən sizi bağışlamışam, qardaş. Sizdə günah yoxdur. Mə-

nim bəxtim belədir.
– Bilirsən, bacı , – Rasim müəllim davam etdi , – gəldim sizə 

deyim ki, Nazlının qızıllarını götürən adam tapılıb.
Zülfiyyə maraqdan az qaldı ki, qışqırsın.
– Nə danışırsınız?! Kim götürübmüş?!
Rasim müəllim Nazlıya baxıb dedi:
– Nazlının qardaşı Fərhad...  
Zülfiyyə heç də təəccüblənmədi. Sakit səslə:
– Ondan gözləmək olardı...  Bəs bunu necə tapıblar?
– Çox sadəcə...  Fərhad qızılları satmaq üçün çox ucuz qiy-

mətə qızıl mağazasına verib. Satıcı da şübhələnərək polis əmək-
daşlarına zəng vurub.

Zülfiyyə fikrə getdi, sonra dedi:
– Həm də məndən qisas almaq, ona vurduğum şillənin əvəzi-

ni çıxmaq üçün...  
Rasim müəllim onun sözünü kəsərək:
– Tamamilə düz fikirləşmisən. Nazlı sonradan o “şillə”barə-

sində və sənin ona dediklərinin hamısını mənə danışdı.
Zülfiyyə başını aşağı salmış və bayaqdan bir kəlmə də danış-

mayan Nazlıya baxdı, gözlərində bir sevinc işardı, əllərini ovuş-
dura-ovuşdura dedi:

– Hə, bu gün bu, yaxşı xəbər oldu.
Rasim müəllim Zülfiyyəyə baxıb:
– Zülfiyyə bacı, indi deyin görüm, işinizə qayıda bilərsiniz-

mi? Artıq bütün məsələlər araşdırıldı, hər şey aydın oldu. Bu, 
Nazlının da istəyidir.
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Zülfiyyə başını qaldırıb Nazlıya baxdı. Nazlı da öz növbəsin-
də:

– Hə, Zülfiyyə, bura ona görə gəlmişəm, – dedi.
Zülfiyyənin ala gözlərində bir kədər göründü. O, sakit səslə:
– Çox sağ olun, Rasim qardaş, ancaq mən daha o evə qayıda 

bilmərəm, – dedi.
Rasim müəllim əvvəlcədən Zülfiyyənin ona verəcəyi cavabı 

təxmin etmişdi. Təxmini də düz çıxdı. Artıq o, Zülfiyyənin daxi-
li dünyasına, hansı xarakterli adam olduğuna az-çox bələd idi. 
Ona görə də bu barədə daha ona heç nə demədi. Zülfiyyənin onun 
təklifini rədd eləməsi bu kasıb, kimsəsiz qadını Rasim müəllimin 
gözündə bir az da ucaltdı.

Onlar Zülfiyyənin dəmlədiyi çaydan ayaqüstü olsa da, bir stə-
kan içdilər, sağollaşıb qapıdan çıxmaq istəyəndə Zülfiyyə Rasim 
müəllimə dedi:

– Rasim qardaş, sizdən bir xahişim var.
Rasim müəllim sevinmiş halda:
– Əlbəttə, əlbəttə...  Buyur, Zülfiyyə bacı!
– Amma təklikdə...  
Rasim müəllimi maraq götürdü. O, Nazlıya baxdı. Nazlı bir 

söz demədən küçədə onları gözləyən maşına tərəf getdi.
Rasim müəllim sevinirdi : nəhayət ki, bacısı qədər hörmət 

etdiyi bu mərd, dəyanətli, zəhmətkeş qadının hansısa bir işinə ya-
rıyacaq, ona kömək edəcəkdi.

Küçə qapısı aralı olduğundan Nazlı əri ilə Zülfiyyəni görə 
bilirdi, lakin onların danışığını eşitmirdi.

Zülfiyyə danışır, Rasim müəllim isə başını aşağı salıb qulaq 
asırdı. Zülfiyyənin mavi gözlərində sanki bir od, bir işıq parlayır-
dı. Rasim müəllimin isə getdikcə qaşları çatılır, üzünə bir kədər 
çökürdü.
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II HİSSƏ 

Ermənilərin hərbi əsir düşərgəsi... Ağaclardan asılmış insan 
meyitləri... Tikanlı məftillə bir ağaca bağlanıb yandırılan və hələ 
də tüstülənən cəsədlər...  Qızmar günəşin altında sıra ilə daya-
nan əsir düşmüş Azərbaycan döyüşçüləri... Dünyada görünməmiş 
işgəncələrə məruz qalan bu insanları hələ çox müsibətlər gözlə-
yirdi. Heç faşist düşərgələrində də hərbi əsirlərə belə işgəncələr 
verilməmişdi. İnsan ağlına sığmayan işgəncə üsulları tapan ermə-
nilər fəryad və nalələrdən həzz alır, qəh-qəhə çəkib gülürdülər. 
Bu dəhşətli və tükürpədici mənzərələri seyr etmək Yer kürəsində 
ancaq erməni vəhşilərinə xas xüsusiyyət ola bilərdi. Burada əsir 
və girov götürülən hər bir kəs özlərinə asan ölüm arzulayır, lakin 
bu ölümü də onlara çox görürdülər.

Bir həftədən çox idi ki, onu ayrıca bir otağa salmışdılar. Al-
nından üzünə qədər axan qan quruyub qaralmış, sifəti döyülmək-
dən göyərmiş, qısa hörükləri açılıb səliqəsiz bir hala düşmüşdü. 
Sol çiyni ağır yaralanmışdı. Əynindəki Azərbaycan ordusuna 
məxsus geyimi bir neçə yerdən cırılmış, ayağındakı əsgər çək-
mələri didilib dağılmışdı.

Onun hərbi əsir və girovların saxlanıldığı Vardenis, Razdan, 
Geçaşem, Çermuk və başqa hərbi düşərgələr haqqında məlumatı 
vardı. Lakin hal-hazırda hansı əsir düşərgəsində olduğunu bilmir-
di. Bir o yadında idi ki, döyüş zamanı öz silahı ilə 15-ə yaxın er-
mənini düz alnından vurub cəhənnəmə göndərmişdi. Sonra isə...  
Sonra isə gözlərini burda açdı. Görünür, hardasa səhv etmiş, ye-
rini düşmənə sezdirmişdi.Təlim vaxtı bölük komandiri həmişə 
üzünü snayperçilərə tutub deyərdi:

– Hər sərrast atan snayper deyil, lakin hər snayper sərrast 
atıcıdır. Əsl snayper istənilən məqamda təmkinli və soyuqqanlı 
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olmalı, döyüş zamanı olduqca yaxşı gizlənməli və öz yerini düş-
mənə bildirməməlidir.

Qapının qəfil açılması onu xəyaldan ayırdı. İki erməni yaraq-
lısı onun qollarından tutub otaqdan çölə sürüdülər. Günəşin işığı 
snayperçinin gözlərini qamaşdırdı. Həyətdə xeyli erməni yaraqlı-
sı vardı.Onlar hərbi geyimli, çiynində snayper silahı olan bir qızın 
başına yığışmışdılar. Yaralını görən snayper əli ilə onu göstərib nə 
isə dedi. Yanındakı əsgərlər qızın dediklərinə ucadan gülüşdülər.

Onu düşərgənin kənarında yerləşən ikimərtəbəli bir binaya 
gətirdilər,birinci mərtəbədəki bir otağa saldılar. Otaqda hərbi ge-
yimli, üz-gözündən vəhşilik yağan bir kişi, və hərbi geyimli, saç-
ları qısa vurulmuş bir qadın var idi.

Kişi yaralını gətirən əsgərlərə getmələrini əmr etdi, sonra ya-
ralı snayperə yaxınlaşdı. Üzünə qayğıkeş bir ifadə verib Azərbay-
can dilində dedi:

– Vay-vay, gör səni nə hala salıblar. Adın nədir sənin?
Yaralı qız cavab vermədi.
Kişi səsini bir qədər qaldırıb bir də soruşdu:
– Səninləyəm... Adın nədir?
Qız başını qaldırıb:
– Gülyazdır, – dedi.
– Doğru deyirsən, yoxsa adını yalan deyirsən?
– Doğru deyirəm.
– Vay-vay, nə gözəl adın var. Adın da özün kimi qəşəngdir, – 

dedi, – mənim adım Aşotdur.
Sonra isə əli ilə hərbi geyimli qadını göstərib dedi:
– Bu isə Mariyya Nikolayevnadır – mənim əməkdaşım...  
Gülyaz başını qaldırıb mayor rütbəli, mavi gözlü rus qadına 

baxdı.
Aşot Mariyyaya tərəf dönüb rus dilində dedi:
– Mariyya Nikolayevna, bəlkə, qonağımızın bir az qayğısına 

qalasan.
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Mariyya da gülə-gülə rus dilində:
– Olar, cənab mayor, axı o, qonaqdır, – dedi.
Mariyya Gülyazı qonşu otağa gətirdi. Orada əlüzyuyan, güz-

gü və darağı yaralı qıza göstərib yarı Azərbaycan, yarı rus dilində:
– Burada hər şey var, özünü qaydaya sal, – dedi.
Gülyaz üzünün qanını sağ əli ilə bir təhər yudu, darağa əl 

vurmayb yaş əli ilə saçlarını alnından yığdı. Sonra isə sudan bir 
neçə qurtum içdi. Onlar yenidən otağa qayıtdılar.

Aşot Gülyazdan soruşdu:
– Axı sənin kimi gözəl qızın müharibədə nə işi var ki, bu günə 

də düşəsən. Hə?
Gülyaz dedi:
– Mən torpaqlarımdan ötrü burdayam. Bəs Livandan, Suriya-

dan, Fələstindən bura gələn o muzdlu qadınların burda nə işləri 
var?

Aşot başını narazılıqla yelləyib dedi:
– Belə danışma, belə danışma. Əvvəla, bu torpaqlar sizin yox, 

dədə-babadan bizimdir. İkincisi, sən belə şeyləri bilməzsən, gözəl 
qız. Yaxşısı budur, sən mənim bəzi suallarıma cavab verəsən.

Gülyaz başını qaldırıb dedi:
– Mən adi bir döyüşçüyəm, heç nə bilmirəm.
Aşot yekə başını yelləyib:
– Sən adi döyüşçü deyilsən. Sən çox şey bilirsən. Adın da 

tamam başqadır.
Gülyaz kəskin şəkildə:
– Adımın bura dəxli yoxdur. Dedim ki, mən sadəcə döyüşçü-

yəm. Başqa heç nə bilmirəm.
Aşot ona yaxınlaşdı, iri barmaqları ilə onun yaralı çiynindən 

tutub sıxmağa başladı. Gülyaz ağrıya dözməyib zarımağa başladı. 
Aşot əllərini ondan çəkib dedi:

– Hələ bu, harasıdır... Əgər danışmasan, səni verəcəyəm həyət-
də gözləyən oğlanlara. Bilirsən də, onlar səni neyləyəcəklər?
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Gülyaz əsirlikdə olan qadınların başlarına hansı oyunlar gəti-
rildiyini yaxşı bilirdi. Ancaq onu da bilirdi ki, bildiyi hərbi sirləri 
açıb desə də, yenə ermənilər ona elədiklərini edəcəklər. Bir də 
ki, o, şərəfli ölümü satqınlıqdan üstün tuturdu. İndi bircə qalırdı 
dözmək. O, ürəyində fikirləşdi: “Kaş qəfil bir ölüm gələydi, məni 
bu işgəncələrdən qurtaraydı”.

Aşotun gur səsi onu diksindirdi:
– Danışacaqsanmı?!
Gülyaz sakit səslə:
– Mən heç nə bilmirəm, – dedi.
Söz ağzından qurtarmamış sifətinə dəyən ağır zərbədən yerə 

yıxıldı. Aşot onu təpikləyir, Gülyaz isə “ay ana” deyərək fəryad 
edirdi. Mariyya isə kənarda dayanıb soyuqqanlı bir şəkildə onlara 
baxırdı.

Nəhayət, Aşot ondan əl çəkdi. Onun sifəti indi əsl vəhşi sifə-
tinə dönmüşdü. O, üzünü Mariyyaya tutub dedi:

 – Mariyya Nikolayevna, hazırla onu. O danışacaq, özü də lap 
donuz balası kimi...  

Aşot pəncərəni açıb gülə-gülə həyətdəki əsgərlərə:
– Hazırlaşın, indi sizə gözəl bir türk gözəli verəcəyəm, – dedi.
Mariyya Gülyazı yenə yan otağa apardı. Ona ağzının, burnu-

nun qanını yumaqda kömək etdi. Azərbaycan dilində sakit səslə 
dedi:

– Bilirsənmi, səni nələr gözləyir? Əgər bir şey bilirsənsə, de, 
canın qurtarsın...  

Gülyaz ağrılar içərisində zarıyaraq:
– Bilsəm də, demərəm, – dedi.
O biri otaqdan Aşotun səsi eşidildi:
– Mariyya, soyundur o qızı!
Aşotun sözlərini eşidən Gülyaz əlləri ilə sinəsini örtdü və 

Mariyyaya yalvarmağa başladı:
– Belə etmə, yalvarıram... Axı sən də qadınsan. Üzündən gö-
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rürəm ki, sən erməni deyilsən, russan. Yaxşısı budur, öldür məni, 
yalvarıram sənə!

Mariyya Gülyaza baxıb dedi:
– Əgər bildiklərini desən, səni bu oğlanlara vermərəm.
Gülyaz düşünmədən:
– Mən heç nə bilmirəm, – dedi.
– Onda, öz xoşunla soyun paltarlarını!..
Gülyaz Mariyyanın mavi gözlərinə baxıb həyəcanla yalvardı:
– Məni bu itlərin əlinə vermə. Sən də qadınsan, sən də əsir 

düşə bilərsən...  
Mariyya:
– Sənin adın doğrudan da Gülyazdır?
– Bunun nə fərqi var ki... Onsuz da öldürəcəksiniz məni.
Mariyya bir az yumşaq səslə:
– Uşaqların var? – deyə soruşdu.
Gülyaz kədərlə Mariyyaya baxıb dedi:
– Bir oğlum var.
O biri otaqdan yenə Aşotun səsi eşidildi:
– Mariyya, gətir o gözəlçəni bura!
Mariyya əlini Gülyazın yaxasına aparanda Gülyaz geri çəkil-

di. Onun gözlərində dəhşətli bir qorxu var idi. Bu, ölüm qorxusu 
deyildi. O, güclə nəfəs ala-ala Mariyyaya dedi:

– Sən bizim dili yaxşı bilirsən. Qulaq as, gör sənə nə deyirəm. 
Axı səni də bir ana doğub, axı sən də qadınsan. Axı sənin də Alla-
hın var. Yəqin ki, sənin də övladların var. Sənə onların canına and 
verirəm, qoyma məni rüsvay olmağa, məni bu itlərin əlinə vermə, 
yalvarıram sənə, Mariyya!.. 

Gülyaz Mariyyaya yaxınlaşdı, titrək əlləri ilə onun yaxasın-
dan tutub dəhşət və qorxu yağan gözlərini onun gözlərinə dikib 
dedi:

– Bizlərdə qadınlar ölümü rüsvay olmaqdan üstün tuturlar, 
Mariyya!..
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Mariyyanın mavi gözlərində sanki bir ildırım çaxdı. Belindən 
asılmış tapançanı çıxardı, təmiz Azərbaycan dilində: “Bizlərdə 
də, qoçaq qız”, – dedi. Və gözlərini qırpmadan Gülyazın ürəyinə 
atəş açdı. Gülyazın təəccüb və heyrətdən gözləri böyüdü, sonra 
üzündə təbəssüm göründü. Mariyyanın yaxasını buraxıb əllərin-
dən yapışdı, gözlərində qəribə bir işıq parıldadı. Son nəfəsində 
dodaqlarını Mariyyanın silah tutmuş əlinə sıxdı, barmaqları bo-
şaldı, iri, yaşlı gözləri tavanda ilişib qaldı.

Atəş səsinə Aşot özünü otağa atdı.
– Nə oldu? Bu nədir, Mariyya?
Mariyya silahını belinə keçirdi, əsəbi halda rus dilində 

söyərək:
– Silahı əlimdən almaq istəyirdi, bu qancıq. Güllələdim onu...  
Aşot təəssüflə gözləri hələ də açıq qalan Gülyaza baxdı. O, 

Mariyyaya tərəf çevrilib ucadan:
– Sən nə etdin? – dedi.
Mariyya da Aşota baxdı. Onun gözlərindən od yağırdı. Aşot 

bu baxışların sanki indicə onu yandıracağında qorxurmuş kimi 
tez dilləndi:

– Başa düşdüm, Mariyya Nikolayevna, ancaq gərək öldür-
məyəydin.

Mariyya gözləri hələ də açıq qalmış Azərbaycanlı qızının 
gözlərini titrək əli ilə qapadı.

Mariyya Nikolayevna Moskvadan – xüsusi şöbədən Dağlıq 
Qarabağ üzrə göndərilmiş əməkdaşlardan biri idi. Odur ki, Aşot 
və digər böyük rütbəli erməni zabitləri ondan çəkinirdilər. Aşotun 
ondan çəkinməyinin başqa bir səbəbi də var idi.

Mariyya Nikolayevna bu bölgəyə ezam olunduğu gündən 
Aşotun ağlını başından almışdı. Aşot bu qadında nəsə bir qey-
ri-adilik görürdü. İlk günlər o, pərvanə kimi Mariyyanın başına 
fırlanar, onun rəğbətini qazanmağa çalışardı. Mariyya Aşotun bu 
hərəkətlərinin mənasını başa düşər, lakin ona fikir verməzdi.
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Mariyya üçün bütün şəraiti olan ayrıca bir otaq ayırmışdılar. 
Mariyya orada tək qalırdı.

Bir dəfə gecədən xeyli keçmiş Mariyyanın qapısı döyüldü. 
Aşot idi. Əində də salafan torba... O, yaxın tanışlar kimi Mariy-
yadan hal-əhval tutdu. İçəri keçmək üçün icazə istədi. Onlar stol 
arxasında oturdular. Aşot rus dilində elə erməni kimi danışırdı. 
Mariyya Nikolayevnanın rus dilində danışdıqlarının bəzilərini 
başa düşməyəndə ağzını geniş açıb ucadan gülürdü. Aşot salafan 
torbadan konyak və bir qutu şokalad çıxardı. Mariyya stəkan gə-
tirdi. O, az-az içirdi. Aşot isə özündən çıxmışdı. Söhbət əsnasında 
Aşot bir əlini Mariyyaya uzadıb “vur bura”deyirdi. Mariyya da 
etika xatirinə əli ilə Aşotun ona uzatdığı əlinə vururdu. Növbə-
ti dəfə Mariyya əlini onun əlinə toxundurarkən Aşot Mariyyanın 
əlindən tutub özünə tərəf çəkdi. Bu, onun bu qadına qarşı etdiyi 
birinci və sonuncu hərəkəti oldu. Mariyya balaca əlləri ilə onun 
pələng pəncəsinə oxşayan əlini necə qanırdısa, Aşot eşşək kimi 
anqırdı. Sonra isə onun elə həmin əlindən tutub qapıdan çölə 
çıxardı. Aşot Mariyyanın xüsusi təlim görmüş bir hərbçi olduğu-
nu unutmuş, ona yalnız adi bir rus qadını kimi yanaşmışdı. Ertəsi 
gün isə o, Mariyya Nikolayevnadan üzr istəmiş, içkili olduğunu 
bəhanə gətirmişdi. Mariyya da daha çox dərinə getməmiş, onu 
bağışladığını demişdi. Çünki Aşot ona lazım idi: hərbi işlərə nə-
zarət işində Aşot ona əvəzsiz məlumatlar verirdi.

Son vaxtlarda ermənilərin bu bölgədəki hərbi əməliyyatları 
uğursuz alınır,ermənilər xeyli texnika və canlı qüvvə itirərərək 
məğlubiyyətə uğrayırdılar.

Bu gün də Aşotun və yüksək hərbi rütbəli ermənilərin qanı 
bərk qara idi. Strateji əhəmiyyətli hərbi bazalardan biri Azərbay-
can silahlı qüvvələrinin açdığı dəqiq atəş nəticəsində darmadağın 
edilmişdi. Hətta üstəlik kəşfiyyata getmiş erməni dəstəsi tələyə 
düşmüş və əsir götürülmüşdü.

 Bu uğursuzluqların əvəzini çıxmaq üçün ermənilər hansısa 
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bir hərbi əməliyyat planı hazırlayır və bunu gizli saxlamağa çalı-
şırdılar. Növbəti hərbi həmlə sabah gecə olmalı idi.

Axşam Aşot Mariyyaya hərbi əməliyyat hazırlanan qərargaha 
getmək lazım olduğunu bildirdi. Onlar hərbi qərərgaha gəldilər. 
Hərbi qərargahda sabahkı əməliyyat barəsində ciddi mübahisələr 
yarandı. Əməliyyata ciddi hazırlıq görülsə də, bu əməliyyatın 
uğurlu alınacağına hamıda bir şübhə var idi. Nəhayət, söz Ma-
riyya Nikolayevnaya verildi. O, ermənilərə qarşı ağır iddiham-
la çıxış etdi. Ermənilərin meyit, insan, insan orqanları alverinə 
başları qarışdığını, hərbi əməliyyatların isə ikinci plana keçdiyini 
söylədi. Hamı susurdu. Son dövrlərdəki əməliyyatların uğursuz-
luğundan danışan Mariyya Nikolayevna bildirdi:

– Mən peşəkar hərbçiyəm. Hərbi əməliyyatlardan da yaxşı 
xəbərim var. Bu uğursuzluqların səbəbini, bəlkə, mənə izah edə-
siniz?.. Bəlkə, içərimizdən kim isə əməliyyatlar barəsində Azər-
baycan tərəfə məlumat ötürür?..

Sonra sınayıcı nəzərlə dinləyənlərə baxıb davam etdi:
– Siz bilirsiniz ki, əgər bizim dövlət, yəni Rusiya olmasa, 

Azərbaycan ordusu az bir vaxtda gəlib Yeravanda oturar. Bəs siz 
nə iş görürsünüz?!

Oturanların üstünə elə bil su səpilmişdi. Heç kimdən səs çıx-
mırdı. Nəhayət, Mariyya Nikolayevna çıxışını bitirdi. Söhbət, 
demək olar ki, səhər üzünə qədər davam etdi.

Artıq günəşin ilk şəfəqləri üfüqü qırmızı rəngə boyamışdı. 
Qərərgahın qapısından çıxan Mariyya günəşin al qırmızı rəngə 
boyadığı üfüqə baxdı, təmiz havanı ciyərlərinə çəkib əllərini 
ovuşdurdu, sonra yanında dayanan Aşota dedi:

– Aşot, gözəldirmi?
Aşot suala sualla cavab verdi:
– Nə Mariyya Nikolayevna?
Mariyya Nikolayevna ləzzətlə gərnəşib:
– Üfüqü deyirəm...  
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Sonra yenə Aşota sual verdi?
– Sizdədir, yoxsa Azərbaycanda, dəqiq bilmirəm, bir şair 

var... Bu üfüq haqqında necə deyib?..
Aşot gözlərini mal kimi döyüb Mariyyaya baxdı və ilk dəfə 

ona belə müraciət etdi:
– Axçi, mən nə bilim hansı şair nə deyib?
 Mariyya təmiz Azərbaycan dilində iki misra şeir dedi:

Od tutub qırmızı atəşlə yenə yandı üfüq,
Şəfəqin qırmızı rəngiylə işıqlandı üfüq.

Aşot ağzını aralayıb təəccüblə ona baxırdı.
Mariyya onun üzünə baxdı, gülməkdən özünü güclə saxlayıb 

erməni dilində:
– Ağzını nə aralayıb baxırsan, a dığa? Abbas Səhhət deyib 

bunu...  
Aşot təəccüblə:
– Sən türklərin dilində nə gözəl danışırsan... Bunları hardan 

öyrənmisən, Mariyya?
Mariyya saatına baxıb istehza ilə:
– Sən də öyrənərsən, cənab mayor. Daha az qalıb...  
Mariyyanın sözü qurtarar-qurtarmaz qulaqbatırıcı bir vıyıl-

tı eşidildi. Yer-göy lərzəyə gəldi. Birdən-birə hər yer görünməz 
oldu. Hərbi qərargahın üstünə od yağırdı. Bir anda qərargah yerlə 
yeksan oldu.

* * *
Ağır raket və artilleriya zərbəsindən sonra Azərbaycan ordu-

sunun piyada qoşunları hücuma keçdilər. Düşmən mövqelərini 
almaq o qədər də çətin olmadı. Çünki artilleriya zərbələri artıq öz 
işini görmüşdü.

Azərbaycan əsgərləri döyüş meydanında kimin yaralı, kimin 
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sağ qaldığını yoxlamaq üçün gəzirdilər. Hərbi qərargahın içəri-
sində bir nəfər də olsun sağ qalan yox idi. Qərargahın qapısından 
bir qədər aralıda isə daş-kəsəyin arasında iki nəfərin cansız bədə-
ni görünürdü. Onların sağ və ya ölü olduğu bilinmirdi. Əsgərlər 
daş-kəsəyi bir az kənarlaşdırdıqdan sonra bunlardan birinin rus 
hərbi geyimli qadın olduğunu gördülər. Komandirə məlumat ve-
rildi. Komandir özünü ora çatdırıb dərhal əmr verdi:

– Ehtiyatla götürün! Tez tibb bacısını çağırın!
Kişini isə iri daş parçalarının altından çıxarmaq olmadı. Bu, 

sonuncu dəfə ağzını aralayıb təəccüb və heyranlıqla Mariyyaya 
baxan Aşot idi. Onun meyiti tanınmaz vəziyyətə düşmüşdü.

Mariyyanın başından qan axırdı. Rəngi ağappaq idi. Tibb bacısı 
onun nəbzini yoxladı. Başının üstündə dayanan komandirə dedi:

– Demək olar ki, nəbzi vurmur.
Komandir:
– Bacı, tez yardım et! Yuxarıdan əmr var: bu rus qadın sağ 

qalmalıdır.
Tibb bacısı cəld çantasını açdı.
İlk tibbi yardımdan sonra əsgərlər Mariyyanı xərəyə qoyub 

yaxınlıqdakı maşına tərəf aparmağa başladılar. Mariyyanın sa-
rışın saçları günəşin şəfəqləri altında parıldayırdı. Yaxınlıqdakı 
əsgərlər maraq dolu nəzərlərlə huşsuz vəziyyətdə olan bu qadına 
baxır, başlarını yelləyir, bəziləri isə söyürdülər. Birdən orta boylu, 
cılız bədənli bir əsgər xərəyin qırağından yapışdı, diqqətlə Mariy-
yaya baxıb qışqırdı:

– Zoluşka! Bu ki bizim Zoluşkadır!..
Əsgərlər onu lağa qoyub gülüşməyə başladılar. Komandir 

ona yaxınlaşıb qışqırdı:
– Əsgər, təlxəklik eləmə, işinlə məşğul ol!
Əsgər yenə uca səslə:
– Cənab komandir, atamın canı, bu qız bizim kənddəndir – 

Zoluşkadır...  
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 Komandir əsəbi halda başını bulayıb özü xərəkdən yapışdı 
və xərək hərbi maşına qaldırıldı.

 Üç il öncə 

Zülfiyyənin xahişi çox çətin bir xahiş idi. O, Qarabağa döyüşə 
getmək üçün Rasim müəllimdən kömək istəyirdi. Rasim müəllim 
onu fikrindən daşındırmaq üçün çox çalışsa da, Zülfiyyəni fikrin-
dən daşındıra bilmədi. O, Zülfiyyəyə dedi:

– Pəhləvan kimi oğlanlar Qarabağa getməmək üçün əlli 
oyundan çıxırlar, sənsə, qadın xeylağı...  

Zülfiyyə:
– Rasim müəllim, elələri, yəqin ki, ana-bacılarının da qeyrə-

tini qoruya bilməyənlərdir.
Rasim müəllim utana-utana:
– Zülfiyyə bacı, əgər bu addımı dolanışığa görə atırsansa, val-

lah, narahat olma, sənə kömək edərəm, – dedi.
Zülfiyyə qızardı:
– Nə danışırsınız, Rasim qardaş! O qədər aciz oldum ki, bir 

uşağı da saxlaya bilmədim? Ona görə yox...  Hər dəfə Qarabağdan 
bir şəhid gələndə ürəyim parçalanır. Bilirsinizmi, mənim neçə qo-
humum şəhid olub?.. Burda qalıb dərd çəkməkdənsə, torpaq, vətən 
uğrunda vuruşmaq, bəlkə də, ölmək şərəf olar mənimçün. Mən bu 
qərara çoxdan gəlmişəm. Ancaq bunun yolunu bilməmişəm, heç 
yeri, heç kimi tanımamışam. Siz hörmətli adamsınız, mənə kömək 
edin. İnanın, mənə görə kimə xahiş etsəniz, sizi heç kimin yanında 
pərt etmərəm. Bu, mənim içimdən gələn bir istəkdir.

– Bəs uşaq?.. Onu neyləyəcəksən?
Zülfiyyə bic-bic gülümsədi və ərkyana dedi:
– Bax bu da xahişimin içindədir. Verərsiniz uşaq evlərinin 

birinə. Ancaq yoxlayarsınız ki, xiffət eləməsin.
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Bunu deyəndə Zülfiyyənin səsi titrədi, qəhər onu boğdu. 
Özünü ələ alıb dedi:

– Əgər sağ-salamat qayıtsam, Elxan yenə mənlikdir, yox əgər 
başıma bir iş gəlsə, Elxanı sizə əmanət edirəm.

Rasim müəllimdən bu vaxta qədər heç kim belə ağır, həm də 
şərəfli bir xahiş etməmişdi. Nəhayət, o, Zülfiyyəyə kömək edəcə-
yinə söz verdi.

Rasim müəllim qayğılı şəkildə maşında oturanda Nazlı on-
dan soruşdu:

– Nə deyirdi, Rasim?
Rasim müəllim sanki Nazlının yanında olduğunu indi hiss 

etdi. Başını qaldırıb fikirli halda:
– Heç, sənlik deyil...  
– Pul istəyirdi?
Rasim müəllimi elə bil ilan çaldı. Əsəbi şəkildə qışqırdı:
 – Sənin kimi, qardaşın kimi adamların əqidəsi, düşüncəsi an-

caq puldur. Pula hərislik öldürəcək sizi. Sizi ancaq pul, var-döv-
lət, sərvət maraqlandırır. Başqa fikriniz olmasın!

Nazlı qorxudan daha səsini çıxarmadı.

* * *
Müdafiə Nazirliyi Kəşfiyyat idarəsinin rəisi Elçin Talıbov 

Rasim müəllimlə tələbə yoldaşı olmuşdu. Sonradan onların yol-
daşlığı yaxın dostluğa çevrilmişdi. Vaxt olanda görüşər, keçmiş 
günlərin xatirələrini birgə vərəqləyərdilər. Rasim müəllim dostu-
na zəng edib onunla görüşmək istədiyini bildirdi. Elçin Talıbov 
onu axşam evlərində gözləyəcəyini söylədi.

Bir həftədən sonra Zülfiyyə Elçin Talıbovun qəbuluna get-
di. Kəşfiyyat idarəsinin rəisi Zülfiyyə ilə bir saata qədər müxtəlif 
mövzularda söhbət etdi. İnsan psixologiyasını yaxşı bilən peşəkar 
kəşfiyyatçı Elçin müəllim sarışın saçlı, mavi gözlü ,ürəyi vətən eşqi 
ilə çırpınan bu qızdan yaxşı kəşfiyyatçı çıxacağı qənaətinə gəldi.



63

Zülfiyyə

Beləliklə, Zülfiyyə xüsusi hazırlıq təlimlərinə başladı. O, çox 
inadkar, bacarıqlı bir qadın idi: gecə-gündüz yorulmadan çalışır, 
kəşfiyyatçılara xas olan bütün xüsusiyyətləri öyrənirdi. 6 aydan 
sonra Zülfiyyə rus dilində mükəmməl danışır, erməni dilində da-
nışılanları başa düşür, əlbəyaxa döyüş qaydalarını mənimsəyirdi.

Hazırlıq müddəti başa çatdıqdan sonra Zülfiyyə İsmayılova 
Əli qızının qovluğu Kəşfiyyat idarəsi rəisinin stolunun üstünə qo-
yuldu. Elçin müəllim qovluqdakı hazırlıq dövrünün sənədlərini 
vərəqlədikcə üzündə bir sevinc ifadəsi göründü və ürəyində bu 
qadına “əhsən”dedi. Dostu Rasimi düşündü. O, əvvəlcədən bilirdi 
ki, Rasim müəllim hər adamdan ötrü ondan xahiş etməz. İndi qa-
lırdı sonrası... Sonrasını düşünəndə bu peşəkar kəşfiyyatçı dərin 
fikrə daldı, üzünə qayğılı bir ifadə kölgə saldı.

Hərbi hosbitalda

Bir aya yaxın idi ki, “Mariyya Nikolayevna” – Zülfiyyə “N”-
saylı hərbi hosbitalda – nevroloyi şöbədə koma vəziyyətində idi. 
Baş nahiyyəsindən güclü zərbə alan Zülfiyyə həkimlərin ciddi 
nəzarəti altında həyatla ölüm arasında çarpışırdı. Onun yanına 
heç kim buraxılmırdı, lakin mütəmadi olaraq əlaqədar təşkilatlara 
xəstənin vəziyyəti barədə məlumatlar verilirdi.

Bu gün növbətçi həkim baş həkimə Zülfiyyə barəsində sevin-
dirici məlumat verdi. Zülfiyyənin vəziyyəti yaxşılığa doğru idi. 
Onun göz qapaqlarında və əl barmaqlarında tərpəniş hiss olunur-
du. Baş həkim bu xəbərdən xeyli məmnun oldu, telefonu qaldırıb 
kiməsə zəng vurdu.

Nəhayət, bir həftədən sonra Zülfiyyə gözlərini açdı. Palatada-
kı tibb bacılarının, həkimlərin sevincinin həddi-hüdudu yox idi. 
Lakin o danışa bılmirdi, nəsə soruşmaq istəsə də, səsi çıxmırdı. 
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Baş həkim onu çox yormamağı tapşırdı və əlavə müalicələr üçün 
göstərişlər verdi. Beləcə Zülfiyyənin həyatından 10 gün də keçdi. 
Ancaq bu 10 gündə də o, yenə də danışa bilmədi. Həkimlərin 
rəyinə görə aldığı ciddi zərbədən Zülfiyyənin beyninin müəyyən 
hissəsi müvəqqəti, ola bilsin, həmişəlik öz funksiyasını itirmişdi. 

Zülfiyyə yatmışdı, üz-gözündən əzab tökülürdü. Gah qaşla-
rını çatır, gah da dodaqlarını çeynəyirdi. Alnından süzülən buz 
kimi soyuq tər başına bağlanmış tənzifi tamam islatmışdı. Baş hə-
kim, tibb bacısı və daha iki nəfər – Rasim müəllim və Elxan onun 
çarpayısının yanında dayanıb diqqətlə ona baxırdılar. Elxan ağla-
yırdı, lakin səssizcə...  Həkimlər ona tapşırmışdılar ki, səs eləmək 
olmaz. Rasim müəllimin də gözləri dolmuşdu. Baş həkim əlin-
dəki tənziflə Zülfiyyənin alnından süzülən təri silməyə başladı. 
Bu təmasdanmı, yoxsa yuxunun təsirindənmi Zülfiyyə qəfildən 
gözlərini açdı, mavi gözlərində sanki bir od parladı. Pişik cəldliyi 
ilə yerindən dikəlib həkimin tənzif tutan əlini balaca, lakin güclü 
əli ilə havaya qaldırdı. Zülfiyyənin bu hərəkəti onun yanında da-
yananların hamısını diksindirdi.Həkimi tanıyıb bir andaca əlini 
boşaltdı, halsız halda arxası üstə uzandı və gözlərini yumdu.

Həkim ehmalca:
 – Sakit ol, qızım, mənəm, – dedi.
Zülfiyyə iztirabla dolu gözlərini açdı. Ətrafdakılara nəzər sal-

dı. Gözləri anidən ağlayan Elxana sataşdı. Yerindən dikəldi, əlləri 
ilə gözlərini sildi. Mavi gözləri birdən-birə böyüdü. Üzündə dəh-
şətli bir əzab göründü. Əllərini ovuşdurmağa başladı. Dodaqları, 
sifəti titrədi. O, oğluna tərəf dartındı, kəkələyərək:

– E-e-Elxan! – deyə qışqırdı.
Elxan özünü anasının üstünə atdı. Otaqdakıların hamısı se-

vincdən ağlayırdı.
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* * *
Zülfiyyənin bacıları Ağaxanın yas mərasimindən sonra, 

demək olar ki, Zülfiyyənin yanına bir dəfə də olsun gəlməmiş-
dilər. Artıq onlar ailə-uşaq sahibi idilər. Nərgizin bir oğlu, iki qızı, 
Lalənin isə iki qızı var idi. Onları qınamaq da olmazdı. Rayon 
yeri, təsərrüfat... Ancaq yenə də bacı idilər axı, maraqlanmalı 
idilər Zülfiyyə ilə. Vəziyyət elə gətirmişdi ki, onların Zülfiyyənin 
Qarabağa getməyindən də xəbərləri olmamışdı.

Nərgizin uşaqları artıq böyümüşdü. Oğlu Rahim isə orta mək-
təbi iki il idi ki, qurtarmışdı. Onun ali təhsil almaq fikri yox idi. 
Gözləri zəif gördüyündən hərbi xidmətə də aparılmamışdı. Gü-
nünü çayxanalarda keçirir, avara-avara gəzməkdən başqa əlindən 
bir iş gəlməzdi. Evdə də evin bir oğlu olduğu üçün onun xətrinə 
dəyməzdilər. Atası Əziz onu əzizləyər, evdə əlini ağdan-qaraya 
vurmağa qoymazdı. Son zamanlar Rahim gecələr evə gec gələr, 
gələndə də hamı yatmış olardı. Artıq o, araq içməyə, siqaret çək-
məyə başlamışdı. Evdəkilərin də bundan xəbərləri var idi, lakin 
heç kim onun xətrinə dəymək istəmirdi.

Əziz təsərrüfatla məşğul idi. Həyətyanı sahəsindən yaxşı sit-
rus meyvələri, tərəvəz götürər, alverçilərə verərdi. Nərgiz də, qız-
ları da bu işdə ona kömək edərdilər. Bir sözlə, ailə pis dolanmırdı.

Lalənin əri Fuad isə işləmirdi. Bölgələrdə işsizlik bir prob-
lemə çevrilmişdi. Odur ki, Lalə qızlarını bacısının yanına qoyar, 
özü isə rayon bazarında xırda alverlə məşğul olardı. Bəzən ərinə 
ona kömək etməsini xahiş etsə də, Fuad bazarda alver etməyi nə-
dənsə özünə sığışdırmaz, iş axtardığını bəhanə gətirərdi.

Beləcə günlər ayları, aylar illəri əvəz edir, zaman öz çarxını 
fırladıb öz axarı ilə hərəkət edirdi.

Günlərin bir günü Əzizin qapısına polis işçiləri gəldilər, Ra-
himi soruşdular. Sahədə işləyən Əzizin ürəyi çırpınmağa başladı, 
səsi titrəyə-titrəyə soruşdu:
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– Axşam gəlməyib evə? Nə olub uşağa? Niyə soruşursunuz?
Sahə rəisi:
– Əziz, niyə uşağına nəzarət eləmirsən? Oğlunu məndən so-

ruşursan? Xəbərin var, Rahim keçən axşam nə iş görüb?
Əziz əlindəki beli yerə atdı, əllərini şalvarina sürtüb təmizlə-

di, sahədən çıxıb polis işçilərinə yaxınlaşdı və həyəcanla soruşdu:
– Nə iş görüb, qadan alım?
– Nə iş görəcək, butulkanı bir nəfərin başında sındırıb...  
– Nə danışırsan, ay rəis? – deyə Əziz təəccüblə dilləndi.
– Hə Əziz, uşağına nəzarət edə bilmirsən. Hələ bir üstəlik...  
Əzizin ürəyi qırıldı:
– Nə üstəlik? 
– Narkotika, Əziz, narkotika...  Üstündən heroin çıxıb.
Əzizin gözləri kəlləsinə çıxdı.
– Sən nə danışırsan? – deyə qışqırdı.
Əzizin səsinə evdəkilər çıxdılar.
Məlum oldu ki, Rahim və dostları axşam yeməkxanaların bi-

rində yeyib-içdikdən sonra qonşu stolda oturan cavanlarla dava 
salıblar. Rahim araq butulkasını gənclərdən birinin başına çırpıb. 
Hadisə yerinə gələn polis əməkdaşları yaralını xəstəxanaya, Rahi-
mi və dostlarını isə bölməyə aparıblar. Pols bölməsində Rahimin 
və dostlarının üstündən heroin və başqa narkotik maddələr çıxıb.

10 gün idi ki, Əzizin ailəsinə sanki yas düşmüşdü. Rahim və 
dostlarının təqsiri sübuta yetirilmiş, onlar özləri hər şeyi etiraf et-
mişdilər. Məlum olmuşdu ki, Rahim və ondan başqa daha 3 nəfər 
xüsusi, gizli yerlərdə narkotik bitkilər əkmiş və onların yetişdiril-
məsi və satışı ilə məşğul olurlarmış.

Bu müddətdə Nərgiz xəstəxanada yatan oğlanın valideynlə-
rinin yanına getmiş, onlara çox yalvarmış, nəhayət, oğlanın va-
lideynləri şikayət ərizələrini geri götürmüşdülər. Nərgiz Əzizlə 
polis şöbəsi rəisinin də yanına getmiş, lakin rəis onlara bərk acıq-
lanmış və demişdi:
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– Mənim atama lənət olsun, narkotika üstündə bura düşən 
adama kömək etsəm...  

Bütün bunlardan sonra Nərgiz və Əziz əllərini yerdəkilərdən 
üzmüş, indi isə ancaq Allaha yalvarırdılar.

Yenə Nərgiz ağlayır, Əziz isə əlləri ilə başını sıxıb oturmuş-
du. Əzizin vurulan uşağın müalicəsinə xeyli xərci çıxmışdı. Ya-
nıb-tökülürdü Əziz: zülmlə, zillətlə pul qazanasan, o da özünə 
qismət olmaya. O, arvadına sarı çönüb acıqla dedi:

– Sənə dedim ki, bu alçağı qoy aparsınlar əsgərliyə, dedin, yox...  
Nərgiz başını qaldırıb zarıya-zarıya:
– Apardılar, mən qoymadım? – dedi, – dedilər ki, kordu da 

bu kor olmuş.
– Qoy bassınlar getsin içəri...  Gedib yatar, ağlı başına gələr.
Bu zaman küçə qapısı döyüldü. Gələn Lalənin əri Fuad idi. 

Stul çəkib oturdu. Qanı qara idi. Əzizdən soruşdu:
– Təzə nə xəbər var?
– Nə xəbər olacaq, heç nə...  
– Məhkəmə nə vaxtdır?
– Hələ bilinmir...  
Fuad bu dəfə üzünü Nərgizə tutub dedi:
– Mənim bir tanışım var, deyir ki, bu işi həll edə bilər.
Nərgiz başını qaldırıb Fuda baxdı, gözlərində bir ümid qığıl-

cımı parladı.
– Nə yaxşı, ay Fuad kimdir ki, o adam?
Fuad ciddi bir görkəm alıb dedi:
–Yaxın adamdır. Deyir ki, qruppavoy olduğu üçün çətin işdir, 

ancaq məhkəmə ilə danışmaq olar.
Əziz başını qaldırıb:
– Danışsın da...  
– Danışsın deyəndə, pul lazımdır ee, ay bacanaq, – deyə, 

Fuad cavab verdi.
Nərgiz:
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– Taparıq, nəyim var hamısını sataram. Qoy danışsın.
– Siz tapın, mən də deyərəm, danışsın.
Yarım saatdan sonra Nərgiz geyinib çıxdı. Əziz onun arxa-

sınca:
– Hara gedirsən?
– Gedirəm o biri uşaqların dədələrinin, analarının yanına. 

Qoy onlar da pul qoysunlar.
Əziz yenə əlləri ilə başını sıxıb fikrə getdi.
Axşamüstü Nərgiz evə qayıtdı. Qanı qara idi. Deyəsən, söh-

bəti alınmamışdı. Əziz divanda mürgüləyirdi. Nərgizin səsinə 
gözlərini açdı və dərhal soruşdu:

– Nə oldu, nə dedilər?
Nərgiz əsəbi halda:
– Canlarına azar dedilər. Dedilər ki, bizim pulumuz yoxdur. 

Qoy gedib cəzalarını çəksinlər!
– Bəs indi pulu haradan tapacağıq, Nərgiz? – deyə Əziz so-

ruşdu.
– Sən heyvan-qaranı bu həftə çıxar bazara, o vaxta qədər də 

görək Fuad nə qədər pul deyəcək.
Birdən Əziz nəyisə xatırlayırmış kimi dedi:
– Nərgiz, bəlkə, Bakıya – Zülfiyyənin yanına da gedəsən...  
Nərgiz ərinə tərs bir nəzər salıb dedi:
– Neçə illərdir bizim Zülfiyyənin öldüsündən-qaldısından 

xəbərimiz var? Zülfiyyə kirəkeş adam, bir yetimlə onun-bunun 
qapısında qulluqçuluq edən qadın...  Hardan sənə pul verəcək?..

Ertəsi gün Fuad Əzizgilə gəldi. Üzü gülürdü. Yenə həmişəki 
kimi stul çəkib oturdu, oturan kimi də dedi:

– Sizə dediyim adam məhkəmə ilə danışıb.
Nərgiz əlindəki qabı yerə qoyub həyəcanla ona yaxınlaşdı və 

soruşdu:
– Hə, Fuad, qadan alım sənin, necə danışıb?
Fuad dedi:
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– Məhkəmənin sədri deyib ki, ağır işdir, amma düzələn işdir.
Əziz səbirsiz halda:
– Yaxşı, nə qədər pul istəyib?
– 40 min...  
Əziz iki əli ilə başına vurdu, Nərgiz isə divanın kənarında 

oturdu. Onların bu halını görən Fuad dedi:
– Bacanaq, vallah, yaxşıdır. Hələ 45 deyirmiş, tanışım bir 

təhər qırxa salıb.
Əziz zarıya-zarıya:
– Fuad, mən bu pulu evimi satsam da, düzəldə bilmərəm...  
Fuad ciddi bir görkəm alıb dedi:
– Vallah, mən sizə görə çalışıram. Canım-ciyərimsiniz...  Bəs 

Rahim tutulsa necə olacaq? O, içəridən çıxana qədər ondan da 
artığı çıxacaq sizdən.

Nərgizin dodaqlarında bir damcı da qan qalmamışdı. İndi o, 
bu qədər pulu haradan tapacağını fikirləşirdi.O, sakit səslə:

– Bu qədər pulu hardan tapaq?
Fuad ona baxıb:
– 5 min mən taparam.
Nərgiz qulaqlarına inanmadı, Fuada baxdı. Fuad mehriban 

nəzərlərlə onu süzüb dedi:
– Mən Rahimi çox istəyirəm. Vallah imkanım olsaydı, ondan 

da artığını verərdim, onu da dost- tanışdan yığacağam. Lalə də 
bilir vəziyyəti.

Əziz ümidsiz bir halda dilləndi:
– Yaxşı, tutaq ki, bu, 5 min... Mən də satıb-sovub bir az 

düzəltdim.Bəs qalanı?
Fuad:
– Daha onu bilmirəm. Mənim əlimdən gələni budur.
İki gün də keçdi. Əziz, Nərgiz və qızları həyətdəki tut ağacı-

nın altına qoyulmuş stolun arxasında oturub könülsüz-könülsüz 
çay içirdilər. Birdən küçə qapısı möhkəm döyüldü. Nərgiz əlini 



70

Mahir Təvəkküloğlu (Nəbiyev)

ürəyinin üstünə qoydu. Öz-özünə “Xeyir olsun, Allah, görəsən 
kimdir?”, – dedi. Nərgizin böyük qızı Günay qapıya yüyürdü, qa-
pını açdı və tez də geri qayıtdı.

– Bir əsgərdir, – dedi.
Nərgiz ayağa qalxdı, təəccüblə açıq qalmış qapıya tərəf ge-

də-gedə düşündü: “Balam, nə əsgər?” Qapıda hərbi formada bir 
oğlan dayanmışdı. Nərgiz diqqətlə ona baxdı və soruşdu:

– Oğlum, kim lazımdır?
Əziz də arxadan özünü qapıya çatdırdı. O da maraq dolu 

nəzərlərlə qapıda dayanan hərbçiyə baxdı. Hərbçi gülümsəyərək:
– Əziz əmi, tanımadınız? Səliməm də...  
Nərgiz gözlərini qıyıb bir də diqqətlə baxdı: Səlim idi, Arifə 

arvadın oğlu...  Evləri kəndin aşağı tərəfində idi.
Nərgizin üzündə gülüş doğdu, Səlimin boynun qucaqlayıb 

dedi:
– Tanımadım səni, qadan ürəyimə. Nə yaman dəyişmisən?
Əziz də Səlimlə görüşdü. Onu içəri dəvət etdilər.
Səlim neçə illər idi ki, Qarabağda döyüşürdü. Əsgərlik müddəti 

başa çatdıqdan sonra könüllü olaraq hərbi xidmətdə qalmışdı. İndi 
də ön cəbhədə hərbi xidmətini davam etdirirdi. Artıq o, gizir idi. 

Onlar elə tut ağacının altında əyləşdilər. Qızlar isə yoxa çıx-
dılar. Onlar otağın pəncərəsindən qəfil gələn bu qonağı maraqla 
seyr edirdilər. Əziz soruşdu:

– Nə yaxşı, ay Səlim, səndən çıxmayan iş...  
Boyca cılız, sifəti günəşin istisindən, qışın şaxtasından qara-

lıb yanan Səlim gülümsünüb hərbçilərə xas olan uca səslə dedi:
– Ezamiyyətə gəlmişəm. Elə dedim, sizinlə də görüşüm.
Kənddə hamı bir-birini tanıyırdı, lakin Səlimin Əzizgilə heç 

gəldiyi olmamışdı. Ona görə də həm Əzizi, həm də Nərgizi maraq 
bürümüşdü. Bu hisslər onların gözlərində də aydın sezilirdi. Bunu 
hiss edən Səlim dedi:

– Sizə Zoluşkadan xəbər gətirmişəm – Zülfiyyədən...  
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Ağlına gəlmədiyi bu sözlərdən Nərgizin əl-ayağı əsməyə baş-
ladı. Titrək səslə:

– Nəsə olub o yetimə?
Səlim tələsik:
– Narahat olmayın, hər şey qaydasındadır.
Sonra ciddi bir görkəm alıb sözünə davam etdi:
– Bilirsiniz, onu 3 il bundan əvvəl Qarabağda döyüş zamanı 

gördüm. Rus hərbi formasında... Xərəkdə aparırdılar onu. Bilmə-
dim ki, ölüb, ya sağdır. Ancaq onu bildim ki, xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edən bir adamdır. Komandirin sözlərindən belə başa düş-
düm. “Zoluşka” deyib qışqıranda komandirin mənə acığı tutdu. 

Səlimə diqqətlə qulaq asan Nərgizin bu oğlana yazığı gəldi. 
Düşündü ki, yəqin, onun başında hansısa bir problemi var. Əziz 
isə istehza ilə gülümsəyirdi. 

Səlim onların üzündəki ifadələri sanki indi hiss etdi, söhbəti-
ni kəsib Nərgizdən soruşdu:

– Siz mənə inanmırsınız? Atamın canı, Zoluşka idi...  
Nərgiz Səlimə baxıb dedi:
– Ay Səlim, Zülfiyyə hara, Qarabağ hara, hərbi geyim hara? 

Özü də rus hərbi geyimi... Sən nə danışırsan? Bəsdir, sən Allah...  
Səlim Nərgizin ona inanmadığını görüb gülümsədi və dedi:
– Görürəm, mənə inanmırsınız. İki ay bundan əvvəl onunla 

Müdafiə Nazirliyinin binasında rastlaşdım. Tanıdı məni, çox köv-
rəldi. Uşaqlıqda bir yerdə o qədər oynamışıq ki... Dedim ki, səni 
döyüş bölgəsində görmüşəm. Gülərək dedi ki, səhv salmısan.

Nərgiz gülümsəyərək:
– Gördün, – dedi.
Səlim isə təslim olana oxşamırdı.
– Yox vallah... Hiss etdim ki, böyük hərbi rütbəli adamlar ona 

hörmətlə baxırlar. Hələ bir polkovnik onunla salamlaşdı da...  
Bu dəfə Əziz soruşdu:
– Bəs soruşmadın ki, burda nə gəzirsən?
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– Soruşdum...  Dedi ki, bir az işim var.
Əziz üzünü yana çevirib iztehza ilə:
– Yəqin, otaqları təmizləməyə gəlibmiş.
Nərgiz ona tərs bir nəzər salıb Səlimə tərəf döndü:
– Bəs uşağı – Elxanı soruşmadın? Harada yaşadığını soruş-

madın?
Səlimuca səslə:
– Necə soruşmadım? Soruşdum ...  Dövlət ona ev verib. Uşaq 

isə 186 nömrəli məktəbdə oxuyur. Özü belə dedi...  
Nərgiz sınayıcı nəzərlərlə Səlimə baxıb soruşdu:
– Bəs bizi soruşmadı?
– Soruşdu... Dedim, vallah, kənddən çoxdan çıxmışam, heç 

nədən xəbərim yoxdur.
Nərgiz mat-məəttəl qalmışdı. Axı bu, necə ola bilərdi?
Səlim bir stəkan çay içib getdi. Özü ilə gətirdiyi ümid işığını 

Nərgizin ailəsigildə qoydu. 
Suda batan adam saman çöpünə əl atdığı kimi, indi Rahimin 

tutulmaması üçün Nərgizin yeganə ümid yeri Zülfiyyə idi. O, Sə-
limə bir o qədər inanmasa da, bu xəbəri yoxlamaq, bacısını tap-
maq qərarına gəldi.

* * *
Zülfiyyə xəstəxanadan çıxdıqdan sonra Rasim müəllimin 

onun üçün kirayə tutduğu 2 otaqlı mənzilə yığışdı. Əvvəl qaldığı 
evdəki əşyalar da bura daşınmışdı. Bu mənzil beşmərtəbəli bi-
nanın 4-cü mərtəbəsində yerləşirdi. Demək olar ki, bütün şəraiti 
var idi. Zülfiyyə Rasim müəllimə necə təşəkkür edəcəyini bilmir-
di. Hərbi xidmətdə olduğu müddətdə Elxan Rasim müəllimgildə 
qalmış, evin xidmətçisi öz qayğısını ondan əsirgəməmişdi. Hətta 
həmin xidmətçi Elxanı yaxınlıqdakı orta məktəbə də aparıb-gə-
tirmişdi. Bütün bunları Elxandan eşidən Zülfiyyənin ürəyində in-
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sanlara qarşı bir sevgi, bir ümid yaranmışdı. Axı bu vaxta qədər o, 
heç kimdən adi bir mərhəmət, adi bir hörmət, adi bir insani duyğu 
görməmişdi.

Onun sağ qalması isə, həkimlərin dediyinə görə, möcüzə idi. 
Zülfiyyə danışanda kəkələyir, bir az əsəbiləşəndə isə tamam danışa 
bilmirdi. Odur ki, həkimlər ona əsəbiləşməyi qadağan etmişdilər.

 Evə yığışdığı vaxtdan 15 gün sonra Müdafiə Nazirliyi Kəş-
fiyyat idarəsinin rəisi Elçin Talıbov Zülfiyyəni yanına çağırtdırdı. 
Elçin müəllim onu çox səmimi və mehribanlıqla qarşıladı. Vətənə 
göstərdiyi xidmətlərə görə ona təşəkkürünü bildirdi, sağ qalması-
na görə onu təbrik etdi. Zülfiyyədən bundan sonrakı planları barə-
də soruşanda Zülfiyyə kəkələyərək dedi:

– Cənab general, yenə Qarabağa, xahiş edirəm!
Elçin müəllim ciddi bir görkəm alıb dedi:
– Leytenant İsmayılova! Sən hələ sağlam deyilsən.
Leytenant sözünü eşidəndə Zülfiyyənin nitqi qurudu, gözləri 

yaşardı. Peşəkar kəşfiyyatçı diqqətlə Zülfiyyəyə baxd və soruşdu:
– Niyə danışmırsan?
Zülfiyyə bircə anlıq danışa bilmədi. Elçin müəllim bu dəfə 

gülümsəyib dedi:
– Görürsənmi? Dilin tutuldu. Demək, bir müddət müalicə 

olunmalısan. Sən ehtiyatda olan zabitlərimizdənsən.
General yerindən qalxdı, siyirmədən bir vəsiqə və bir fəxri 

fərman çıxarıb Zülfiyyəyə uzatdı:
– Səni təbrik edirəm, leytenant İsmayılova! Vəsiqəni götürə 

bilərsən.
Zülfiyyə hərbi yerişlə generala yaxınlaşdı, əlləri titrəyə-

titrəyə vəsiqəni və fəxri fərmanı aldı. Onun əllərinin titrəməsi El-
çin müəllimin diqqətindən yayınmadı. O, hələ də danışa bilməyən 
Zülfiyyəyə dedi:

– Get, Zülfiyyə xanım! İstirahət et və tamam sağal.. Lazım 
olanda səni çağıracağam.
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Zülfiyyə otaqdan çıxdı. Ona elə gəlirdi ki, bütün bu gördük-
ləri yuxudur. Onun sevincinin həddi-hüdudu yox idi. Düşündü ki, 
görəsən, anadan olandan bu günə qədər belə sevindiyi anlar olub-
mu? Yox, deyəsən, olmamışdı... Belə bir sevinci yaşamaq ona bir 
də 6 aydan sonra nəsib oldu. Onun ailə vəziyyətini, Qarabağda 
göstərdiyi xidmətləri nəzərə alaraq Zülfiyyəyə iki otaqlı mənzil 
verildi. Mənzilin açarı ona təqdim ediləndə Zülfiyyəni qəhər boğ-
du, lakin generalın ona baxdığını görüb tez özünü ələ aldı.

Mənzilə yığışdığı gün Zülfiyyə qəribə hisslər keçirirdi. O, 
hələ də inanmırdı ki, onun öz mənzili var. Ona elə gəlirdi ki, in-
dicə yuxudan ayılacaq və bunların bir yuxu olduğunu görəcək. 
Ancaq bütün bunlar həqiqət idi.

Zülfiyyənin axırıncı əşyaları mənzilə yığıldıqdan sonra Ra-
sim müəllim qapının ağzında Zülfiyyəni bir də təbrik etdi, Elxa-
nın üzündən öpdü. Zülfiyyə onu təzə mənzilə dəvət etsə də, o, 
içəri girmədi. Sağollaşıb pilləkənlərdən aşağı düşdü. Zülfiyyə 
minnətdarlıqla bu gözəl insanın arxasınca baxdı.

İlk gecə idi ki, Zülfiyyə öz evində yatırdı. Elxan artıq böyük 
oğlan idi, altıncı sinifdə oxuyurdu. O, gah divanın, gah da kreslo-
ların üstündə oturur, gah da televizorun kanallarını tez-tez dəyi-
şirdi. Zülfiyyə Elxana baxdıqca oğlunun bir xoş gün görmədiyini 
düşünüb kədərlənir, uşağın gözlərindəki sevinci gərəndə gözləri 
yaşarırdı.

Elxanın sevinc dolu səsi onu düşüncələrdən ayırdı.
– Ana, bura daha bizim evdir?
– Hə, oğlum, bizim evdir.
– Bu evi bizə kim verdi, ana?
– Dövlətimiz verdi, qadan alım.
– Ana, sən Qarabağda vuruşduğuna görə verdilər bu evi?
– Hə, bala, həm ona görə, həm də sənə görə...  
– Ana, mən də məktəbi qurtarıb Qarabağa döyüşməyə gedə-

cəyəm...  



75

Zülfiyyə

Zülfiyyə bir anlıq nə isə düşündü və dedi:
– Oğlum, sən məktəbi qurtarana qədər torpaqlarımız ermə-

nilərdən alınacaq və sən müharibə görməyəcəksən.
– Ana, bəs mən əsgərliyə getməyəcəm?
– Əlbəttə, gedəcəksən, bala. Sən də böyüyəndə, bütün gənc-

lər kimi, hərbi xidmətdə olmalı və Vətənimizi qorumalısan.
Ertəsi gün Zülfiyyə Elxanı məktəbə apardı. Məktəb çox da 

uzaqda deyildi. Elxan anasının onunla getməsinə razı olmasa da, 
Zülfiyyə oğlunu məktəbə özü apardı. Fikirləşdi ki, həm məktəblə 
tanış olar, həm də bir az havasını dəyişər. Elxan evə özü qayı-
dacağını bildirib məktəbin qabağında anasından ayrıldı. Zülfiyyə 
arxadan oğlunun yerişinə, uca boyuna fərəhlə baxdı. Yenə Ağaxan 
yadına düşdü. Elxan böyüdükcə atasına daha çox oxşayırdı.

Zülfiyyə evə qayıtdı. Televizoru açıb divanda oturdu. Nə-
dənsə rayonları, bacıları yadına düşdü, gözləri yaşardı. Zülfiyyə 
bacılarından, qardaşı uşaqlarından – bir sözlə, bütün qohum-əqrə-
bədən incimişdi. İnciməyə də haqqı var idi. Bu uzun illər ərzində 
onlardan heç kim Zülfiyyəni axtarmamış, dərdinə şərik çıxma-
mış, öldüsündən-qaldısından xəbər bilməmişdi. Əgər inciməsəy-
di, çoxdan onlarla əlaqə yaratmışdı. Ancaq Zülfiyyə indi çox 
istəyirdi ki, bacıları ilə öz sevincini bölüşsün, başına gələnləri 
onlara danışsın. Bu ani hissləri tez də özündən uzaqlaşdırdı. Axı 
bu vaxta qədər onu axtarmayan yaxınları nəyinə gərək idi. Zül-
fiyyə əsəbiləşdiyini hiss etdi. O, hələ də sağalmamışdı, danışanda 
kəkələyirdi.

Həyat öz axarı ilə davam edir, günlər ayları əvəz edirdi. Zül-
fiyyənin həyatı qaydasında idi. Gəlib-gedəni də yox idi. Dövlət-
dən aldığı təqaüd ona bəs edirdi. Bəzən Rasim müəllim zəng edər, 
onlardan hal-əhval tutardı. Təzə mənzilə köçəndən uzun vaxt 
keçməsinə baxmayaraq, Rasim müəllim bu vaxta qədər bir dəfə 
də olsun Zülfiyyənin mənzilinə ayaq basmamışdı. O, çox abırlı 
adam idi. Zülfiyyənin ərsiz qadın olmasını nəzərə alıb onu nara-
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hat etmək istəməz, arada zəng edib xəbər bilməklə kifayətlənərdi. 
Zülfiyyə Rasim müəllimin bu hərəkətinə ürəyində sevinib haqq 
qazandırar və fikirləşərdi ki, nə yaxşı ki, həyatda Rasim müəllim 
kimi insanlar vardır.

Lakin bir gün aldığı ağır bir xəbər Zülfiyyəni bərk sarsıtdı. 
Qardaşı qədər sevdiyi, hörmət etdiyi, özünə arxa sandığı Rasim 
müəllim qəfil ürək tutmasından dünyasını dəyişmişdi. Elxanın bu 
xəbəri eşidib hönkürməsi isə Zülfiyyənin dünyasını qaraltdı.

Zülfiyyə bu xəbəri eşidən kimi Elxanı da götürüb Rasim 
müəllimgilə getdi. Binanın qabağında böyük bir izdiham var idi. 
Rasim müəllimin dostları, qohum-əqrəbəsi, yaxınları onu son 
mənzilə yola salmağa yığışmışdılar. Cənazə götürüləndə Zülfiy-
yənin sanki ürəyindən bir tel qırıldı. Qardaşı İbrahim üçün heç 
olmasa, ağız açıb ucadan ağlamışdı. İndi isə ucadan ağlaya da 
bilmirdi. Cənazə yola salınanda sonra Zülfiyyə evə çıxmayıb geri 
qayıtdı. Onun kəkələməsi daha da artmışdı. Zülfiyyə özünü çox 
tənha və kimsəsiz hiss edirdi.

Növbəti həftə müayinəyə gedən Zülfiyyə həkimlərin kəskin 
danlağına tuş gəldi. Ona əlavə dərmanlar yazıldı və qəti əsəbiləş-
məmək tapşırıldı. Ancaq əsəbiləşməmək olacaqdımı?

Bütün bunlar Nərgizin oğlu Rahimin tutulmasından əvvəl baş 
verən hadisələr idi. Zülfiyyənin bacılarının, qohumlarının bu işlə-
rin heç birindən xəbərləri yox idi.

* * *
Elxanı məktəbə yola salan Zülfiyyə dərmanlarını içib divanda 

uzandı. Rasim müəllimin mehriban çöhrəsi onun gözləri qabağına 
gəldi. Zülfiyyə bu həyatda özünə qarşı yalnız ondan yaxşılıq gör-
müşdü. Sonra Kəşfiyyat idarəsinin rəisi Elçin müəllimi düşündü. 
Düşündü ki, görəsən, indi o, haradadır? Onun barəsində nə düşü-
nür? Heç yadına düşürəmmi? Axı demişdi ki, lazım olanda özüm 
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səni çağırtdıracağam. Yəqin ki, lazım deyiləm. Bu düşüncələrlə 
Zülfiyyənin gözünü yuxu apardı. Ermənilər bir qızın paltarlarını 
soyundururdular. Qız nalə çəkir, gah Allahı, gah da anasını ça-
ğırıb kömək istəyirdi. Zülfiyyə kənarda dayanıb soyuq baxışlar-
la bu səhnəni izləyirdi. Ermənilər fəryadlar içində çırpınan qızı 
zorladıqdan sonra çılpaq vəziyyətdə tanqın qabağına bağladılar. 
Zülfiyyə bir də diqqətlə baxanda bunun Gülyaz olduğunu gördü 
və təəccüblə qışqırdı: “Ola bilməz, axı mən səni öldürmüşdüm!”

Zülfiyyə öz qışqırığına özü ayıldı. Tamam tər içərisində idi. 
Dikəlib divanda oturdu. Yuxunun təsiri hələ də canından çıxma-
mışdı. Gülyazın surəti gözünün önündə idi. Ancaq indi başqa 
cür... O, minnətdarlıqla Zülfiyyəyə baxırdı. Zülfiyyə həmin anları 
xatırladı. Onun ağlına gəlməzdi ki, kimsə onu öldürən adamın 
əllərini ölüm anında dodaqlarına yapışdırsın, təəccüb və heyrət 
içində ona xoş nəzərlərlə baxsın.

Zülfiyyə ermənilərin əsir düşərgəsində çox dəhşətli hadisələr 
görmüşdü. Qadınların, qızların, əsir düşən döyüşçülərin başla-
rına gətirilən müsibətlərin dəfələrlə şahidi olmuşdu. Onlara heç 
bir köməklik edə bilməmişdi. İçində qovrulmuş, yanmışdı. An-
caq Gülyaza kömək edə bildi. Onun ürəyinə atəş açmaqla bu 
vətənpərvər qızı rüsvayçılıqdan, şərəfsiz ermənilərin əllərindən 
qurtardı. Əgər Zülfiyyə belə etməsəydi, ermənilərin bu qızın ba-
şına hansı oyunlar açacağını çox gözəl bilirdi. 

Zülfiyyə ayağa qalxdı, hamama keçib üzünə su vurdu. Son-
ra evə lazım olan bəzi ərzaqları almaq üçün mağazaya yollandı. 
Təxminən bir saatdan sonra evə qayıtdı. Yenicə divanda oturmuş-
du ki, qapının zəngi çalındı. Təəccüb etdi və düşündü ki, görəsən, 
kimdir? Qapının gözlüyündən baxdı, ürəyi çırpınmağa başladı: 
Elxan idi...  Tez qapını açdı və quruyb qaldı. Elxanın yanında 
daha 3 nəfər adam dayanmışdı.
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* * *
Nərgizlə Əziz Səlimin onlara gəlişindən sonra Zülfiyyəni tap-

maq ümidi ilə Bakıya gəlirdilər. Onlar lap ertədən yola çıxmışdı-
lar, ancaq Zülfiyyəni necə tapacaqlarını hələ fikirləşməmişdilər. 
Onları gətirən maşın artıq saat onda Bakıda idi. Bakıya çatdıqdan 
sonra Nərgizlə Əziz Zülfiyyəni necə tapacaqlarını götür-qoy et-
məyə başladılar. Əvvəl düşündülər ki, Müdafiə Nazirliyinə gedib 
Zülfiyyəni tanıyıb-tanımadıqlarını kimdənsə soruşsunlar. Sonra 
bu fikirdən daşındılar. Bu, samanlıqda iynə axtarmağa bənzəyər-
di. Nəhayət, Əziz ip ucu tapdı. O, Səlimin danışdıqlarını xatırladı. 
Səlim demişdi ki, Elxan 186 saylı məktəbdə oxuyur. Onlar bir 
neçə taksi sürücüsü ilə danışıb 186 saylı məktəbə getmək istə-
diklərini bildirdilər. Axır ki, bir taksi sürücüsü həmin məktəbi ta-
nıdığını dedi. Onlar məktəbin qarşısında maşından düşüb birbaş 
direktorun yanına gəldilər. Nərgiz direktora yalvarıb-yaxardı ki, 
uzaq rayondan gəlmişik, bacım təzə ev alıb, ancaq ünvanı bil-
mirik. Bacımın oğlu sizin məktəbdə oxuyur... Məktəb direktoru 
uşağın hansı sinifdə oxuduğunu soruşanda nə Əziz, nə də Nərgiz 
cavab verə bildilər. Bu, direktoru şübhələndirdi və onlara kömək 
edə bilməyəcəyini söylədi. Nərgiz elə ağladı ki, direktor məcbur 
olub Elxanı tapıb gətizdirdi. Təbii ki, Elxan nə xalasını, nə də 
Əzizi tanıdı. Çünki Ağaxanın yas mərasimindən sonra Elxan on-
ları görməmişdi. Nərgiz uşağın onları uzun müddət görmədiyini 
əsas gətirib direktora yalvarmağa başladı ki, uşağın onlarla get-
məsinə icazə versin. Direktor qəti olaraq buna etirazını bildirdi. 
Bu dəfə Əziz dilləndi:

– Müəllim, vallah, bu uşaq mənim baldızım oğludur. Əgər 
inanmırsınızsa, uşağın anasına zəng vurun, yəqin ki, evdə telefon 
olar. Bu söz direktorun ağlına batdı. Sinif rəhbərinə Elxangilin 
evlərinə zəng vurmağı tapşırdı. Sinif rəhbəri nömrəni tapıb zəng 
vurdu, lakin telefonu götürən olmadı. Nərgiz yenə yalvarmağa 
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başladı. Nəhayət, direktor belə qərara gəldi ki, sinif rəhbəri də 
onlarla birlikdə getsin.

Beləliklə, Nərgiz istəyinə nail oldu, Zülfiyyənin evini tapdı. 
Qapının ağzında Nərgiz Zülfiyyənin boynuna sarıldı. Gözləmədi-
yi bu gəlişdən Zülfiyyə özünü itirmişdi. O da bacısını qucaqladı. 
Əziz də Zülfiyyə ilə görüşdü. Sinif rəhbəri uşaqdan arxayın olub 
geri qayıtdı.

Zülfiyyə qohumlarının hamısından incisə də, qapının ağzın-
da bunları üzə vurmaq halında deyildi. O, bacısını və Əzizi içəri 
dəvət etdi. İçəridə Nərgiz yenidən Zülfiyyənin boynuna elə sarıl-
dı, elə ağladı ki, Zülfiyyə də ona qoşuldu. Əziz isə hər şəraiti olan 
otaqlara baxır və bütün bunların Zülfiyyənin oldüğüna hələ də 
şübhə ilə yanaşırdı.

Axşama Zülfiyyə gözəl bir plov dəmlədi. Süfrə hazır olandan 
sonra hamı stol arxasına keçdı. Yeməklərini yeyib qurtardıqdan 
sonra uzun illərin söhbətləri başladı, ancaq bu söhbətlər bir gecəyə 
sığmazdı. Zülfiyyə başına gələnləri qısaca olaraq danışdı. Bacısın-
dan onu necə tapdığını xəbər alanda Nərgiz Arifə arvadın oğlu Sə-
limin onlara gəldiyini danışdı və sonra Zülfiyyədən soruşdu:

– Bəs sən bizi niyə axtarmırdın, ay bacı! Axı biz doğma ba-
cılarıq...  

Zülfiyyə bacısının üzünə baxdı. Nərgiz qocalmışdı. Onun 
gözləri rəhmətlik bacısının gözlərinə çox oxşayırdı. Gözlərindən 
kədər tökülürdü. Ona yazığı gəldi, kəkələyərək bacısına dedi:

– Bacı, gəl umu-küsü eləməyək. Əgər keçmişləri tərpətsək, 
hamınız borclu qalarsınız.

Zülfiyyənin danışığındakı qüsuru indi hiss edən Nərgiz:
– Bacın ölsün, elə niyə danışırsan?
Zülfiyyənin əvəzinə Elxan cavab verdi:
– Qarabağda olub.
Nərgiz Zülfiyyəyə baxıb dedi:
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– Mən ölmüş də deyirəm ki, bizi niyə axtarmırsan... 
Onların söhbətlərinə kənardan qulaq asan Əziz bura hansı 

məqsədlə gəldiklərini düşünüb dedi:
– Zülfiyyə düz deyir, keçmişi qurdalamaq lazım deyil. Gələ-

cəkdən, bundan sonradan danışmaq lazımdır. Ən əsas odur ki, 
Zülfiyyəni tapdıq. Şükür Allaha, təkbaşına özünə gün-güzəran 
yaradıb. Vallah, halaldır... Bizim edə bilmədiyimizi o edib. Onun 
xoş günü bizim xoş günümüz deməkdir. Bundan sonra bir olma-
lıyıq, mehriban olmalıyıq. Axı biz bir ürəyik...  

Zülfiyyə hiss etdi ki, əsəbiləşir. O əsəbiləşən kimi də danışı-
ğını itirirdi. Ona görə də Əzizin bu saxta sözlərinə cavab vermədi.

Kənardan bu söhbətlərə maraqla qulaq asan Elxan qəfildən 
anasında soruşdu:

– Ana, bu kişi kimdir? Bizə necə qohumdur?
Elxanın bu sözündən Əziz alındı. Zülfiyyənin əvəzinə Nərgiz 

dilləndi:
– Qadan alım, Əziz sənin xalanın əridir.
Elxan Nərgizdən soruşdu:
– Siz də mənim xalamsınız? Eləmi?
Elxanın sualından Nərgiz özünü itirdi:
– Hə də, qadan alım! Elədir!
Zülfiyyə söhbəti dəyişdi:
– Laləgil necədir? Necə dolanırlar?
Əziz cavab verdi:
– Lap yaxşı... 
– Uşaqları necədir?
– Yaxşıdırlar, qadan alım, – deyə Nərgiz cavab verdi.
Əziz çox istəyirdi ki, Zülfiyyə Rahimi də soruşsun, ancaq 

Zülfiyyə Rahimi soruşmurdu. Daha doğrusu, Rahim onun tamam 
yadından çıxmışdı. Axı az vaxt keçməmişdi. O, Rahimi görsəydi 
də, tanımazdı. Rahim barəsində nə Əziz, nə də Nərgiz söz salma-
ğa ürək etmədilər. Onların gözündə Zülfiyyə daha əvvəlki Zülfiy-
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yə deyildi. Elə bil ki, onun üzündə əsl kişilərə xas olan bir zəhm 
var idi.

Axşam Zülfiyyə ilə Nərgiz bir otaqda, Əzizlə Elxan isə o biri 
otaqda yatası oldular. Zülfiyyə yerinə girəndə Nərgiz onun yanına 
gəldi, saçlarını sığallayıb üzündən öpdü, sonra nəvazişlə dedi:

– İstəyirsənmi, səni ovxalayıb bankalayım?
Bir anlıq Zülfiyyənin yadına uşaqlıq illəri düşdü. Böyük bacı-

sı ərə gedəndən sonra onun qayğısına bacısı Nərgiz qalardı. Zül-
fiyyə ana nəvazişi görməmişdi, onun nəvazişə çox ehtiyacı var 
idi. Odur ki, axşam yatanda Nərgizi yanına çağırar, onu ovuşdu-
rub bankalamasını istəyərdi. Nərgiz də onu ovuşdurar, Zülfiyyə 
isə Nərgizin əllərinin altındaca yuxuya gedərdi.

Zülfiyyə yanında oturmuş bacısından həmin illərin ətrini 
duydu, gözləri yaşardı, bu ətri duyduqca ürəyində bacısına qarşı 
uzun illər yaranan buzların əridiyini hiss etdi. O illərin ətrini daha 
çox duymaq üçün başını bacısının dizləri üstə qoydu və sakitcə:

– İstəyirəm, çox istəyirəm, – dedi.
Nərgizin gözləri doldu, göz yaşları yanağından aşağı süzül-

məyə başladı. Ürəyində:”Mənim başıbəlalı yetim bacım, sən bu 
həyatda bir yaxşı gün görmədin”, – dedi. Göz yaşlarını Zülfiyyə-
dən gizlətmək üçün qolları ilə üz-gözünü sildi. Sonra yağ gətirib 
Zülfiyyənin kürəyini ovxalamağa başladı. Onun əlləri Zülfiyyə-
nin kürəklərində gəzdikcə Zülfiyyə uşaqlaşır, əlçatmaz qayğısız 
uşaqlıq illərinə qayıdırdı. Nərgizin yumşaq əllərinin təmasından 
Zülfiyyə olmazın ləzzət alırdı. Zülfiyyənin ağappaq pambıq kimi 
kürəyində qara yanıq izləri və çapıqlar var idi. Nərgiz bunların 
nə olduğunu soruşmaq üçün ehmalca Zülfiyyəni səslədi, lakin o 
cavab vermədi: bacısının yumşaq əlləri altında Zülfiyyə şirin bir 
yuxuya getmişdi.

Bütün gecə bir dəfə də olsa yuxudan oyanmayan Züjfiyyə 
ertədən oyandı. Əvvəl harada olduğunu təsəvvür edə bilmədi. 
Sonra öz evidə olduğunu və bacısı Nərgizin də burada olduğunu 
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xatırladı. Ürəyi sevincdən titrədi. Divanda yatmış bacısına baxdı. 
İnsan yatanda nə qədər yazıq görünərmiş... Zülfiyyə ehmalca aya-
ğa qalxdı, Nərgizin yanına gəldi və ona diqqətlə baxmağa başladı. 
Gör nə vaxt idi ki, o, bacısını görmürdü... Bacısı qocalmışdı, ağ 
saçları başına bağladığı güllü yaylıqdan kənara çıxmışdı. Zülfiy-
yənin ona yazığı gəldi. Həyatın qəribəliyini düşündü: bir anadan 
doğulasan, bir yerdə böyüyəsən, sonra isə hərə bir tərəfə dağı-
lışa və bəzən də tamam yadlaşa... Ən qəribəsi də bu idi ki, eyni 
atadan, eyni anadan əmələ gələn uşaqlar fərqli-fərqli xarakterli 
insanlar olsunlar.

Zülfiyyə qazı yandırıb çayniki qazın üstünə qoydu, hamama 
keçdi. Əl-üzünü yuyanda Nərgizin səsini eşitdi:

– Zoluşka...  
Zülfiyyənin ürəyi çırpınmağa başladı, riqqətə gəldi, uşaqlıq 

illəri bir anda gözünün önündə durdu. Zülfiyyə kiçik olanda bö-
yük bacısı onun yerini Nərgizin yanında salardı. Səhər hər kəs 
yerindən qalxandan sonra onların yerlərini yığışdıran böyük ba-
cısı Zülfiyyənin döşəyinin yaş olduğunu görüb acıqlı-acıqlı ona 
baxardı. Zülfiyyə isə barmağı ilə Nərgizi göstərib utana-utana 
deyərdi: “Mən eləməmişəm, Nərgiz eləyib”... Hamı balaca Zül-
fiyyənin bu sözünə qəh-qəhə ilə gülər və “döşək məsələsi”yaddan 
çıxardı.

Nərgizin Zülfiyyəni bir də səsləməsi onu xəyaldan ayırdı. Əl-
üzü nü qurulayıb otağa keçdi, bacısını qucaqlayıb sinəsinə sıxdı.

Səhər yeməyini yedikdən sonra Zülfiyyə Elxanı məktəbə yola 
saldı. Nərgizlə Zülfiyyənin söhbəti qurtarmırdı. Əziz sanki tikan 
üstündə oturmuşdu. O, arada Nərgizə him-cim elədi ki, “mətləbə” 
keçsin. Onun hərəkəti Zülfiyyənin gözündən yayınmadı. Zülfiyyə 
Əzizi bacısına göstərib dedi:

– Nərgiz, bu, sənə nə him-cim eləyir?
Nərgiz bir az qızararaq cavab verdi:
– Sonra deyərəm, ay Zülfiyyə, qadan alım sənin...  



83

Zülfiyyə

Zülfiyyə daha da narahat olmağa başladı. Onun əvvəldən 
Əzizdən heç xoşu gəlməmişdi. Elə bil Əzizin sifətində Aşotun 
üzünün cizgilərini görürdü. Əzizin gözlərinə baxıb soruşdu:

– Nə him-cim edirsən, yeznə?
Əziz daha başqa çıxış yolunun olmadığını görüb dedi:
– Zülfiyyə, bizim uşağı – Rahimi deyirəm, tutublar... Nərgizə 

onu deyirdim ki, sənə desin, yəni sənin də bilməyin məsləhətdir. 
Axı sən də onun xalasısan...  

Zülfiyyə Nərgizin bir oğlu da olduğunu sanki indi xatırladı. 
Nərgizə tərəf dönüb dedi:

– Məncə, sənin oğlun – Rahim hələ uşaq olmalıdır axı...  
Nərgiz kədərlə:
– Yox, ay bacı... Anası ölmüş iki ildir orta məktəbi qurtarıb... 

Gözləri zəif gördüyündən əsgərliyə də aparmadılar.
Zülfiyyə vaxtın bu qədər sürətlə keçməsini bir anliq düşündü, 

sonra bacısından soruşdu:
– Danışın görüm, nə olub?..
Nərgiz Rahimlə bağlı olan söhbətlərin hamısını bircə-bircə 

Zülfiyyəyə danışdı.
Zülfiyyə acı təbəssümlə gülümsündü. Ona indi aydın oldu 

ki, iki daşın arasnda, əlimyandıda bacısıgil onu niyə axtarırmış... 
Səhər keçirdiyi sevinc hisslərinə, bacılıq hisslərinin baş qaldırma-
sına təəssüf etdi. Üzünü Əzizə tutub acıqlı səslə:

– İndi mənim yanıma niyə gəlmisiniz?!
Əziz əllərini qabağa uzadıb arvadlara xas bir formada:
– Mən yox, bacı, mən yox... Mən gəlməmişəm, bacın məni 

gətirib bura...  
Zülfiyyə dönüb Nərgizə baxdı. Nərgiz ərinin bu danışıqların-

dan, bu hərəkətindən elə bir vəziyyətə düşmüşdü ki, əgər yer ya-
rılsaydı, yerə girərdi.

Nərgiz dünən bacısını görəndən sonra bura pul dalınca gəl-
diyinə peşman olmuş, uzun illər ölüsündən-dirisindən xəbər bil-
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mədiyi, dərdinə şərik olmadığı, bir yetimlə amansız həyatın gir-
dabında tək qalan, həyatla ölüm arasında çarpışarkən yanında bir 
qohumu olmayan Zülfiyyədən utanmışdı. Xüsusilə, axşam Zül-
fiyyəni ovuşdurarkən Zülfiyyənin onun əlinin təmasından yatma-
sı, bu gün səhər onu qucaqlaması Nərgizin ürəyini qana döndər-
mişdi. Əgər Əziz həyasızlığına salıb Rahim məsələsini ortalığa 
atmasaydı, o, bu barədə, ola bilsin ki, heç danışmayacaq, bu yazıq 
qızın sevincini alt-üst etməyəcəkdi. İndi isə artıq gec idi, Zülfiyyə 
ona baxırdı.

Nərgiz Zülfiyyənin üzünə baxaraq dedi:
– Zülfiyyə, sən mənə inanırsan?
Zülfiyyə bacısının gözlərinə baxdı. Həmin Nərgiz idi – göz-

lərində riya, yalan olmayan bacısı Nərgiz... Zülfiyyə kəkələyərək:
– İnanıram, – dedi.
Nərgiz davam etdi:
– Mən sənə heç yaxşı bacı olmadım, ürəyim daşa döndü... Sə-

nin necə yaşamağından, Qarabağa getməyindən, ölüm döşəyində 
yatmağından xəbərim olmadı. Düzdür, balam tutulanda səni dü-
şündüm, ancaq pula görə yox, dərdimi sənlə bölüşməyə... Dərd 
məni üstələyəndə sənin təkbaşına nələr çəkdiyini təsəvvürümə 
gətirdim. Şükür Allaha ki, gəlib səni tapdım... Bu, mənim bəsim-
dir. Rahimin taleyi necə olacaq, qoy Allah özü bilsin...  

Nərgiz danışdıqca sanki Zülfiyyənin üstündən dağ götürülür-
dü. Ürəyinə dolmuş, indi isə onu tərk etməkdə olan sevinci yeni-
dən yerinə qayıdırdı. Nərgiz nəfəsini dərib dedi:

– Əgər mümkünsə, bacını bağışla... Həyasızlıq edib sənin 
evinə gəldim.

Zülfiyyə bacısını əllərindən tutub titrək səslə:
– Elə demə, bacı, sən mənim ürəyimin bir parçasısan!
Zülfiyyə başını Nərgizin dizlərinə qoydu, bacısı isə ağla-

ya-ağlaya titrək əlləri ilə Zülfiyyənin sarışın saçlarını sığallamağa 
başladı. Əziz isə gah arvadına, gah da Zülfiyyəyə baxıb Nərgizin 
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birdən-birə bu qədər dəyişməsinin səbəbini başa düşməyə çalı-
şırdı.

Axşam Zülfiyyə ilə Nərgiz stol arxasında oturub Rahim barə-
də danışırdılar. Elxan o biri otaqda dərslərini hazırlayırdı. Əziz 
isə divanda oturub televizora baxsa da, qulaqları bacıların yanın-
da idi. Özünü elə aparırdı ki, guya Zülfiyyə ilə Nərgizin söhbətlə-
rinin ona dəxli yoxdur.

Zülfiyyə:
– Axı necə olub ki, uşağı bu qədər başlı-başına, nəzarətsiz 

buraxmısınız?
Nərgiz dizlərini ovuşdura-ovuşdura:
– Bilmirəm, qurban olum sənə, bilmirəm...  
– Yaxşı, indi sizə kim söz verib ki, pulla bu iş düzələcək?
– Fuad, Lalələnin əri...  
Zülfiyyə Fuadı görməmişdi, onu tanımırdı. Odur ki, soruşdu:
– Fuad harda işləyir?
– İşləmir, iş yoxdur.
Zülfiyyə bacısına baxıb dedi:
– Bacı, mən inanmıram ki, bu iş pulla düzəlsin, ona görə ki, 

mən bilən, bu işə heç yerdə güzəşt eləmirlər.
Nərgiz ümidsiz bir vəziyyətdə Zülfiyyəyə baxdı:
– Yəni deyirsən, məhkəmələr pul götürmürlər?
Zülfiyyə kəkələyərək dedi:
– Niyə götürmürlər? O qədər şərəflərin pula satan hakimlər 

var ki... Ancaq bu işin adı başqadır. İnanmıram ki, kimsə bu işdə 
pula yaxın dura.

Nərgizin ürəyi dolu idi. O, ağlamaq istəyirdi, ancaq Zülfiy-
yəyə görə ağlamırdı. Düşünürdü ki, birdən bacısı onun ağlamağı-
nı başqa cür başa düşər, yəni pula görə onun ürəyini yumşaltmaq 
xatirinə...  

Zülfiyyə bacısına necə kömək etmək barədə fikirləşirdi. Əlin-
dən nə gəlirdi ki? O, Nərgizi yaxşı başa düşürdü. Onun qəm tö-
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külən gözlərinə baxdıqca ürəyindən qara qanlar axırdı. Zülfiyyə 
bacısına baxıb soruşdu:

– Məhkəmə nə vaxt olacaq?
Nərgiz hüznlü səslə:
– Hələ bilinmir?
Zülfiyyə bacısının əllərindən tutub dedi:
– Bacı, sənə necə kömək edim?
– Sənə bacın qurban, mənə ancaq sənin yaxşı olmağın bəs-

dir... Başqa heç nə lazım deyil.
Əziz başını qaldırıb acıqla Nərgizin üzünə baxdı.
Zülfiyyə bir az fikirləşib soruşdu:
– İndi sizə nə qədər pul lazımdır?
Nərgiz qızarıb bir söz demədi. Əziz kənardan:
– 35 min, – dedi.
Nərgiz acıqla ərinə tərəf baxıb dedi:
– Niyə 35 min?.. Məgər biz ölmüşük?.. Satacam nəyim var...  
Sonra üzünü Zülfiyyəyə tutub dedi:
– Bacı, Allaha and olsun, düz sözümdür, sənin heç nəyin la-

zım deyil... Sən hardan tapacaqsan bu qədər pulu?..
– Sənə görə hər şey edərəm... Uzaqbaşı evimi sataram... Təki 

sənin ürəyin sakit olsun, uşaq həbsə düşməsin...  
Nərgiz qorxu və heyrətlə dedi:
– Nə danışırsan, ay qız! Ömrün yarı olub, qanın bahasına 

dövlət sənə bir ev verib... Onu satacaqsan?.. Qardaşımın goruna 
and içirəm ki, qoymaram...  

Zülfiyyə çaşqın halda:
– Yaxşı bəs necə olsun?..
Nərgiz:
– Bilmirəm, –dedi, – bir də vaxt azdır. Elə ev satmağa qalsay-

dı, özüm də satardım.
Əziz yenə kənardan dilləndi:
– Kənddə kimdir evə pul verən?
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Zülfiyyə bacısına dedi:
– Siz sabah kəndə gedin, nə qədər pul düzəldə bilsəniz mənə 

zəng edib deyin, bir də məhkəmənin nə vaxt olacağını...  
Bu vaxt Elxan o biri otaqdan gəldi və anasına:
– Ana, dərslərimi hazırladım, – dedi.
Zülfiyyənin fikri başqa yerdə olsa da, dedi:
– Çox yaxşı, mənim qoçaq balam!
Nərgiz Zülfiyyəyə baxıb ürəyində fikirləşirdi: “Əcəb işə sal-

dım yetimi... Gün-güzəranını güclə qaydaya salmışdı”.
Səhəri gün Əzizlə, Nərgiz rayona getdilər. Zülfiyyə isə hara-

dan pul tapacağını düşünürdü. O, bacısına görə evini də satmağa 
hazır idi, ancaq kirayələrdə qalmaq onun gözünü elə qorxuzmuş-
du ki, o günlər yadına düşəndə ürəyi sıxılırdı. Bir də Nərgiz ge-
dəndə də ona and vermişdi ki, ev satmaq fikrini başından çıxarsın. 
Zülfiyyə Elxanı da fikirləşirdi... Fikirləşirdi ki, uşaq indi-indi bir 
gün görür, bundan sonra təzədən yad evlərdə qalsa, necə olar?

* * *
Zülfiyyənin üzbəüz qonşusu cavan bir ailə idi. Ər, arvad, bir 

də 2 yaşında bir oğlan uşağı... Qadının geyimindən rayon adamı-
na oxşayırdı. Kişi isə geyimli-keçimli, forslu-fasonlu bir adam 
idi. Beşmərtəbəli binalarda lift olmadığından qonşular pilləkəndə 
hər gün bir-biri ilə rastlaşardılar. Zülfiyyə əvvəllər heç kimlə sa-
lamlaşmaz, başını aşağı salıb sakitcə ötüb keçərdi. Sonradan isə 
qonşuların çoxu ilə salamlaşmağa başladı. Qapıbir qonşularla da 
o cümlədən... Qadının adı Nübar idi. Yaşca ərindən çox kiçik-
görünürdü. Kişinin adı isə Kərim idi. Zülfiyyənin Kərimdən heç 
xoşu gəlməzdi. Hər dəfə Zülfiyyə ilə rastlaşanda dişlərini ağardar 
və “Necəsən, qonşu?”deyərdi. Onun danışığı Zülfiyyəyə Mahmud 
müəllimin danışığını xatırladırdı. “Siz”yox, “sən”... Amiranə səs 
tembri... Baxışlar... Nübar isə çox fağır, sakit bir qadın idi. Tez-tez 
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divarın o biri üzündən qonşuların qıy-qışqırığı eşidilərdi. Nübar 
ağlayar, Kərim isə qışqırardı. Belə hallarda Zülfiyyənin yadına 
Ağaxanın ona etdiyi zülmlər düşərdi. Bir neçə dəfə sifəti qaralmış 
Nübarla qapının ağzında rastlaşmış, Nübar üzünün qapıya dəydi-
yini həyəcanla danışmışdı. Zülfiyyə ondan artıq heç nə soruşma-
mış, keçmiş günləri gözlərinin önündə canlanmışdı.

Bazar günü olduğundan bu gün Elxan da evdə idi. Zülfiyyə 
nahara yemək hazırlayırdı. Birdən qapının zəngi çalındı. Elxan 
gözlükdən baxıb anasına dedi:

– Ana, deyəsən, qonşudur.
Zülfiyyə təəccüblə əllərini dəsmala silib qapını açdı. Kərim 

idi... Dişlərinin ağardıb köhnə tanışlar kimi salam verdi. Zülfiyyə 
altdan yuxarı onun üzünə baxıb soruşdu:

– Eşidirəm qonşu, nə lazımdır?
Kərim içəri boylanaraq:
– Sizdə su gəlir?
Anasının yanında dayanan Elxan tez cavab verdi:
– Xeyr, bizdə də gəlmir...  
Kərim Elxana baxıb zarafat edirmiş kimi:
– Bəs nə içirsiniz? – dedi.
Zülfiyyə ciddi bir görkəmlə:
– Qonşu, bizdə də su gəlmir, – dedi.
Kərim sağollaşıb getdi. Bu mənasız gəliş Zülfiyyənin əsəblə-

rinə toxunsa da, özünü o yerə qoymadı. Yalnız əllərini ovuşdur-
maqla kifayətləndi.

Bir dəfə də Zülfiyyə valideynlər iclasından qayıdanda Kərim 
bahalı avtomobilini onun yanında saxlayıb dedi:

– Qonşu, evə gedirəm, otur gedək.
Zülfiyyənin başı zoqquldadı, ətrafa baxdı, səbrini basıb avto-

mobildən uzaqlaşdı. Artıq Zülfiyyə Kərimə salam verməz, Kərim 
onun ardınca dişlərini ağardaraq “Necəsən, qonşu?” deyərdi.

Zülfiyyənin artıq az yaşı yox idi. Bu vaxta qədər bir neçə kişi 
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ona evlənmək təklifi etmişdi. Zülfiyyə bunların ciddi və qeyri-cid-
di olmasını araşdırmadan onlara mədəni şəkildə rədd cavabı ver-
mişdi. Ağaxan onun gözlərini elə qorxutmuşdu ki, ümumiyyətlə, 
kişi barədə, ərə getmək barədə ağlına heç nə gəlmirdi. Bir də ki, 
Elxan artıq böyümüşdü, uca boyu ilə elə evin kişisinə bənzəyirdi. 
Onun bu həyatda sevdiyi hörmət etdiyi, yaxın bildiyi bir kişi var 
idi, o da Rasim müəllim. Onu da qardaşı kimi sevirdi. Kəşfiyyat 
idarəsinin rəisi Elçin müəllimə dərin hörməti var idi. Bir də dö-
yüşçü yoldaşlarına... O, qadın idi, ancaq bir qadın kimi onu heç 
bir kişi maraqlandırmırdı. Sanki o, qadınlıq hisslərini unutmuşdu.

Bir dəfə Zülfiyyə zibil atıb qayıdarkən qapının ağzında 
Nübarla rastlaşdı. Nübarın gözünün altı qaralmış, dodağı şişib 
göyərmişdi. Zülfiyyəni görən Nübar ağlamağa başladı. Yenə də 
Zülfiyyə ondan heç nə soruşmadı. Nübar özü danışdı:

– Bacı, mənim günümü görürsən də... Adam arasına da çıx-
mağa utanıram. Bezmişəm həyatımdan, əgər uşaq olmasaydı, 
çoxdan çıxıb getmişdim.

Zülfiyyə ona təskinlik verib dedi:
– Səbirli ol, yəqin ki, düzələcək... Darıxma...  
Ertəsi gün, adəti üzrə, Zülfiyyə Elxanı məktəbə yola saldı. 

Elə qapını yenicə bağlamışdı ki, qapı döyüldü. Yenə Kərim idi, 
bahalı idman formasında qapının kandarında dayanmışdı. Zülfiy-
yə qapını açdı. Kərim bu dəfə gülmürdü, ciddi bir görkəmdə idi. 
Salam verib Zülfiyyəyə dedi:

– Qonşu, olar içəri keçim? Səninlə ciddi söhbətim var.
Zülfiyyə qapıdan çəkilib onu içəri buraxdı. Kərim evin orta-

sında dayanıb ətrafa göz gəzdirdi. Zülfiyyənin hərbi formada olan 
divara vurulmuş şəklini görəndə dişlərini ağardıb soruşdu:

– Sən hərbçi olmusan? Nə yaxşı...  
Zülfiyyə pəhləvan cüssəli Kərimə baxıb cavab verdi:
– Elə indi də hərbçiyəm. Buyurun, nə deyəcəkdiniz?
Kərim yenə ciddi bir görkəm alıb Zülfiyyədən soruşdu:
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– Dünən Nübarla qapının ağzında nə danışırdınız?
– Qadın söhbəti idi, elə-belə söhbət idi.
– Necə yəni, elə-belə söhbət idi?..
– Elə-belə söhbət idi də... 
Kərim Zülfiyyəyə yaxınlaşdı, dişlərini ağarda-ağarda:
– Mən bilən söhbət deyil?
Zülfiyyə geri çəkilmədi, əllərini ovuşdura-ovuşdura soruşdu:
– Siz haradan bildiniz bizim söhbət etməyimizi?
Zülfiyyənin geri çəkilməməsindən Kərim bir az da ürəkləndi.
– Qapının ağzına kamera qoymuşam. Mənim evimə, sənin 

evinə kim gəlib-gedir, hamısına işdən gələndən sonra baxıram.
Zülfiyyə nifrətlə Kərimə baxıb soruşdu:
– Yaxşı, indi məndən nə istəyirsən?
Kərim sağ əlini Zülfiyyənin saçlarına uzadıb dedi:
– Kişi qadından nə istəyər? Əgər...  
Sözünün ardını deyə bilmədi. Ucaboylu, pəhləvan cüssəli 

Kərim havada necə fırlandığını, bütün ağırlığı ilə döşəməyə necə 
çırpıldığını bilmədi. Bir anda özünə gəlib ayağa qalxmaq istəyən-
də Zülfiyyə alıcı quş kimi onun başının üstünü aldl. Yerdən qalx-
maq istəyən Kərimin biləngini balaca əlləri ilə necə burdusa, Kə-
rimin qışqırığını, bəlkə də, bütün qonşular eşitdi. Səsə Nübar içəri 
girdi. Kərim yerdə zarıyır, Zülfiyyə isə onun yekə başına zərbələr 
endirirdi. Kərimin müqavimət göstərməyə halı da yox idi. Yalnız 
salamat qalan sol əlini başına tutmaqla başına dəyən zərbələrin 
gücünü azaltmağa çalışırdı.

Nübar özünü araya atdı. Heyrətdən gözləri böyümüşdü. Zül-
fiyyənin əllərindən yapışaraq:

– Qurban olum, bəsdir, vurma! – dedi.
Zülfiyyənin rəngi ağappaq ağarmışdı. Kəkələyərək qışqırdı:
– Səni gərək, keçən dəfə, mənə maşın saxladın ha... onda 

gərək bu günə qoyaydım... Onda camaatdan ayıb bildim, şərəfsiz 
alçaq!..
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Yenidən Kərimə tərəf əyilmək istəyəndə Nübarın səsini eşitdi:
– Qurban olum, daha bəsdir!..
Nübarın səsi onun öz səsi kimi qulaqlarında cingildədi. Vax-

tilə Ağaxana belə sözlərlə o qədər yalvarmışdı ki...  
Kərimin köynəyinin boynundan tutub yuxarı dartdı.
– Qalx ayağa, donuzun biri, donuz...  
Kərim bir əli ilə Nübarın əlindən tutub əvvəl dizləri, sonra 

isə ayağı üstə qalxdı. Onun uca boyundan, qədd-qamətindən əsər 
qalmamışdı. Heç nə danışmırdı, yalnız zarıyırdı, deyəsən, biləngi 
sınmışdı. 

Zülfiyyə onun yaxasından yapışıb qəzəblə dedi:
– Əgər bir də məni narahat etsən, mənə tərəfə boylansan, bu 

dəfə boynunu qıracağam! Eşitdinmi?
Kərim başı ilə “hə” dedi. Nübar qapıdan çıxanda çevrilib 

Zülfiyyəyə baxdı. Onun gözlərindəki sevinc işartısı Zülfiyyənin 
gözlərindən yayınmadı.

Bu hadisəni Zülfiyyə Elxana danışmadı, ancaq ona tapşırdı 
ki, Kərimə salam verməsin və ondan həmişə ehtiyatlı olsun. Kə-
rim isə bu hadisədən sonra qonum-qonşunun gözünə görünmədi. 
Aradabir qolu boynundan asılı vəziyyətdə qonşularla rastlaşar, 
heç kimə salam vermədən ötüb keçərdi. Bir müddətdən sonra isə 
mənzili satıb buradan köçüb getdi.

* * *
Nərgiz və Əziz rayona gedəndən sonra Zülfiyyə hər gün bacı-

sının zəngini gözləyirdi. O, özlüyündə uzun götür-qoydan sonra 
qərara gəlmişdi ki, evini girov qoyub bankların birindən Nərgizə 
lazım olan məbləği götürsün. Hətta bir neçə bankla danışmış və 
ona kredit verilməsinin mümkün olduğunu demişdilər. Hər ehti-
mala qarşı, Zülfiyyə kredit götürmək üçün ilkin sənədləri də ha-
zırlamışdı. Bircə qalırdı Nərgizə lazım olası pulun qədəri...  
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Adəti üzrə, bu gün də Zülfiyyə Elxanı məktəbə yola salıb 
otaqları təmizləməyə başladı. Mobil telefonuna gələn zəng onu 
işindən ayırdı. Fikirləşdi ki, yəqin, Nərgizdir. Düz fikirləşmişdi, 
Nərgiz idi... Nərgiz 25 min manat pul lazım olduğunu və məh-
kəmə iclasının keçiriləcək gününü dedi.

Zülfiyyənin çətin günləri çox olmuşdu. Elə günləri olmuşdu 
ki, günlərlə evində çörək olmamış, lakin bunu heç kimə bildir-
məmişdi. O, puldan ötrü, adi məişət əşyasından ötrü heç kimin 
qapısına getməmiş, heç kimi narahat etmək istəməmişdi. İndi bu 
qədər məbləği borc götürmək ona çox ağır gəlirdi. Ancaq daha 
ayrı əlacı yox idi. O, əvvəlcədən hazırladığı sənədləri də götürüb 
yaxınlıqdakı banka getdi.

Bir həftədən sonra məktəbdən Elxan üçün icazə alıb onunla 
birlikdə avtobusla rayona yola düşdü. Əlbəttə, Zülfiyyə Nərgizə 
lazım olan pulu əldə etmişdi.

May ayı idi. Yol boyu uzanan yamyaşıl ağaclar göz oxşayır-
dı. İndi bu yerlərin ən gözəl vaxtı idi. Bu gözəlliyə heyranlıqla 
baxan Elxan tez-tez anasına suallar verir, hər şeylə maraqlanırdı. 
Rayona çatmağa az qalmış tanış yerləri görən Zülfiyyənin ürəyi 
həyəcanla çırpınmağa başladı. Bu yerlər gözəl olsa da, ona heç 
sevinc gətirməmişdi. Axırıncı dəfə bura nə vaxt gəldiyini dü-
şünən Zülfiyyəni kədər bürümüşdü. Yalnız Elxanın sualları onu 
bu düşüncələrdən ayırırdı.

Nəhayət, rayon mərkəzinə çatdılar. Avtobusdan düşəndə da-
yanacaqda Nərgiz və Əzizin gözlədiklərini gördülər. Yanlarında da 
Zülfiyyənin tanımadığı bir nəfər var idi. Nərgiz Zülfiyyənin boy-
nuna sarıldı, sonra Elxanı sinəsinə sıxdı. Əziz də onlarla görüşdü 
və yanındakı kişini Zülfiyyə ilə tanış etdi. Bu, Lalənin əri Fuad idi. 
Onlar maşına oturub Nərgizgilə getdilər. Nərgizin, Lalənin uşaq-
ları, Lalənin özü həyətdə Zülfiyyəni gözləyirdilər. Zülfiyyəni gör-
mək onlar üçün çox maraqlı idi. Səlim Zülfiyyə haqqında – Zoluşka 
haqqında necə danışmışdısa, qonşu qızlar da Zülfiyyəni görmək 
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üçün həyətə yığışmışdılar. Bu vaxta qədər heç bir qohum-əqrə-
bə tanımayan Elxanın ürəyi fərəhlə döyünürdü. Bu qədər adamın 
onları gözləməsi onun ürəyini dağa döndərmişdi. Tez-tez anasına 
baxır, ürəyində onunla qürur duyurdu. Zülfiyyənin gözləri yaşar-
mışdı. O, hamı ilə bircə-bircə görüşdü, sonra isə evə keçdilər.

Süfrə açıldı, ortalığa çay gətirildi. Bir stəkan çay içdikdən 
sonra Zülfiyyə Elxanı uşaqlarla oynamaq üçün həyətə göndərdi. 
O, istəmirdi ki, pul söhbəti uşağın yanında olsun. Sonra kağıza 
bükülmüş pulu stolun üstünə qoydu. Nərgiz həyəcanla bacısından 
soruşdu:

– Qadan alım, ay Zülfiyyə, bu qədər pulu hardan tapdın?
Zülfiyyə gülümsəyərək:
– Evi girov qoyub kredit götürdüm...  
Nərgiz:
– Bəs bunların faizini necə ödəyəcəyik?
– Allah Kərimdir...  
Zülfiyyə üzünü Əzizə tutub dedi:
– Say pulları.
Əziz:
– Bu nə sözdür, Zülfiyyə, özün saymısan da...  
Zülfiyyə təkidindən sonra Əziz və Fuad pulları saydılar. Düz 

25 min manat idi.
Zülfiyyə üzünü Nərgizə tutub soruşdu:
– Bəs pulun qalanını necə düzəltdiniz?
Əziz kədərli-kədərli:
– Nəyimiz var idi, hamısını satdıq...  
Lalə kənardan:
– 5 min də Fuad tapıb.
Zülfiyyə Fuada baxıb dedi:
– Sağ olsun Fuad...  
Fuad gülümsəyərək:
– Bu nə söhbətdir? Mənim borcumdur.
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Zülfiyyə üzünü Əzizə tutub soruşdu:
– Məhkəmə nə vaxtdır?
– 3 gündən sonra, ayın 19-da... 
Zülfiyyə üzünü Nərgizə tutub dedi:
– Nərgiz, bacı, bax mən Bakıda da sizə dedim, indi də de-

yirəm. Rahim elə iş tutub ki, bu, pulla düzələsi iş deyil. Bu pulu 
mən ona görə borc elədim ki, sənin ürəyin sakit olsun. Allah elə-
sin, düzəlsin...  

Nərgiz Fuada baxdı. Fuad Zülfiyyəyə:
– Sən narahat olma, danışmışam, düzələcək...  
Zülfiyyə:
– Təki elə olsun, – dedi.
Onlar axşam gec yatdılar. Uzun ayrılıqdan sonra bacılar söh-

bətdən doymurdular.
Ertəsi gün Zülfiyyə Elxanın məktəbinə görə məhkəməyə qə-

dər qala bilməyəcəyini bildirib Elxanla Bakıya qayıtdı.
Zülfiyyə rayondan qayıtdıqdan sonra məhkəməyə qədər olan 

2 gün ona 2 il qədər uzun gəldi. Nəhayət, məhkəmə günü gəlib 
çatdı. Zülfiyyənin gözü telefonda idi. Səbri lap tükənmişdi. Nər-
gizə demişdi ki, məhkəmə qurtaran kimi ona zəng etsin. Günor-
taya qədər rayondan bir xəbər gəlmədi. Elxan məktəbdən qayıt-
dı. Onun yeməyini təzəcə vermişdi ki, telefon zəng çaldı. Bacısı 
Nərgiz idi, telefonda ağlayırdı. Məhkəmənin hökmü ilə Rahimə 
və onun cinayətdə iştirak edən yoldaşlarına 7 il həbs cəzası ve-
rilmişdi. Nərgiz bunları telefonda Zülfiyyəyə deyəndə Zülfiyyə 
heç də təəccüblənmədi. Lakin özünü qınadı ki, nahaq bu işdən əl 
çəkməyi bacısına məcbur etmədi. Bunu da edə bilməzdi, çünki 
Rahim həbsə düşəndən sonra Nərgiz deyəcəkdi ki, əgər pul ve-
rilsəydi, uşaq tutulmazdı. Daha olan olmuşdu... Zülfiyyə bacısına 
telefonda təskinlik verib pulları soruşdu. Nərgiz ağlaya-ağlaya 
dedi ki, pullar, yəqin ki, Fuaddadır. 

İki gündən sonra Zülfiyyə Əzizin mobil telefonun zəng etdi. 
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Əziz evdə olduğundan bacısı Nərgizlə danışdı. Nərgizin səsi çox 
pis gəlirdi. Zülfiyyə əvvəl düşündü ki, yəqin, Rahimə görədir. 
Sonra isə məsələnin başqa cür olduğu aydınlaşdı. Belə ki, Fuad 
pulları qaytarmamış, pulları verdiyi adamdan geri ala bilmədi-
yini demişdi. Bu xəbər Zülfiyyənin qanını bərk qaraltdı. Altıncı 
gün dərs olmadığından Elxanı götürüb yenidən rayona yollandı. 
Bu dəfə rayona taksi ilə getdi. Maşını birbaş bacısı Nərgizgilə 
sürdürdü. Taksini pulunu verib yola saldı,Elxanla birlikdə həyətə 
girdi.

Nərgiz ağacın altına qoyulmuş stulda oturmuşdu. Zülfiyyəni 
görəndə təəccübləndi, onun qabağına yüyürdü. Bacısını qucaqla-
yıb ağlamağa başladı. Zülfiyyə onu sakitləşdirməyə çalışdı:

– Bəsdir, daha ağlamağın yeri yoxdur.
Nərgiz əllərini dizlərinə çırpıb yana-yana dedi:
– Məni Rahimin tutulmağı o qədər də yandırmır, məni ən çox 

yandıran sənə qulaq asmamağım, bir də pullardır...  
– Bəs Fuad nə deyir?
– Nə deyəcək... Deyir, pul verdiyi adamı tapa bilmir...  
– Bəs Lalə nə deyir?
– Lalə də onun kimi...  
Bu vaxt Nərgizin qızları evdən çıxıb həyətə düşdülər, əvvəlcə 

Zülfiyyə ilə sonra da Elxanla görüşdülər. Onların da qanları qara 
idi. Zarafat deyildi, Nərgizin həyət-bacasında toyuq-cücə, heyvan 
qara – heç nə qalmamışdı.Nərgizin olan-qalan nəyi var idisə, əlin-
dən çıxmışdı.

Günortadan sonra Əziz də gəldi. Fuadın telefonuna zəng vur-
dular, telefon bağlı idi. Onlar məcbur olub Fuadgilə yollandılar. 
Yolda sahə müvəkkili ilə rastlaşdılar. Sahə müvəkkili Zülfiyyəyə:

– Xoş gəlmisiniz, Zülfiyyə xanım! Mənim adım Əmrəddin-
dir, sahə müvəkkiliyəm.

 Zülfiyyə:
– Çox yaxşı... Cənab mayor, bəs məni hardan tanıyırsınız?
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Sahə rəisi gülümsəyərək dedi:
– Cənab leytenant, bu kənddə sizi kim tanımır ki? Bir də ki, bi-

zim işimiz, vəzifəmiz hamını tanımaqdır. Siz bizim fəxrimizsiniz...  
Zülfiyyə xoş sözlərə görə sahə müvəkkilinə təşəkkürünü bil-

dirdi və anidən nəsə fikirləşib ondan soruşdu:
– Əmrəddin müəllim, siz Fuadı da tanıyırsınızmı? Mənim qo-

humumu deyirəm...  
– Yaxşı tanıyıram, – deyə sahə müvəkkili cavab verdi, –üzr 

istəyirəm ifadəmə görə, maşennikin biridir.
Zülfiyyə Nərgizə baxdı, yenidən sahə müvəkkilindən soruşdu?
– Haradan bilirsiniz ki, maşennikdir?
Sahə müvəkkili bir qədər ciddi görkəm alıb dedi:
– Bilirsiniz çox faktlar var, məsələn, bu yaxınlarda bizim 

şöbəyə ondan şikayət ərizəsi daxil olmuşdu. Fuad Bakının Binə 
qəsəbəsində ona məxsus olan yarımtikilini saxta sənədlərlə bir 
nəfərə satıbmış, sonradan həmin adam sənədlərin saxta olduğu-
nu biləndən sonra Fuadın yaxasından yapışıb ki, evi qaytarıram. 
Fuad isə pulun olmadığını deyib. Bu bir... Yenə də deyim?

Zülfiyyə əlini yuxarı qaldırıb:
– Ehtiyac yoxdur, təşəkkür edirəm.
Sahə müvəkkili:
– Məgər bunlardan xəbəriniz yox idi?
– Yox, Əmrəddin müəllim, xəbərim yoxdur.
Nərgizin və Əzizin gözləri heyrətdən bərəli qalmışdı.
Sahə müvəkkili sözlü-sözlü Əzizi göstərib dedi:
– Yəqin ki, bildiniz də, Əzizin oğlunun məsələsini...  
Zülfiyyə fikirli-fikirli cavab verdi:
– Bildim, Əmrəddin müəllim, bildim...  
Sahə müvəkkili sanki öz biliyini nümayiş etdirmək üçün dedi:
– Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinin 234.2 

maddəsi ilə 7 il həbs... Bilirsiniz, Zülfiyyə xanım, bu maddəyə 
heç yerdə, heç kim güzəşt eləmir.
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Sonra sahə müvəkkili Zülfiyyədən soruşdu:
– Siz bizim rayonun məhkəmə sədrini – Daşqın Ağayevi ta-

nıyırsınızmı?
– Xeyr, tanımıram, – deyə Zülfiyyə cavab verdi.
 – Çox obyektiv, düzgün hakimdir. Narkotik maddələrlə bağlı 

heç bir cinayət işinə güzəşt edən adam deyil.
Nəhayət, Zülfiyyəgil bu dilli-dilavər sahə müvəkkilindən ay-

rıldılar. 
Yolda Zülfiyyə bacısından soruşdu:
– Fuad haqqında deyilənləri siz bilmirdiniz?
Nərgiz and-aman eləməyə başladı:
– Yox, Allah haqqı...  
Əziz:
– Mənim də xəbərim olmayıb...  
Zülfiyyə acı-acı gülümsəyərək dedi:
– Pullar getdi, bacı!
Nərgizin sinəsindən sanki bir fəryad qopdu:
– Hara getdi?.. Nə danışırsan?..
– Bir sözdür də deyirəm, – deyə Zülfiyyə cavab verdi.
Onlar Fuadın həyətinə girəndə Lalə paltar yuyurdu. Əllərinin 

sabununu üstünə silib onlarla görüşdü. Əziz Fuadı soruşdu:
– Hardadır Fuad?
– Dəqiq bilmirəm, deyəsən, Bakıya getməli idi...  
– Necə yəni, dəqiq bilmirəm... Bəs pullar hanı? – deyə Əziz 

qışqırdı.
Lalə də səsini qaldırdı:
– Nə qışqırırsan? Deyirəm ki, bilmirəm...  
Nərgiz yalvarmağa başladı:
– Qurban olum sənə, ay Lalə... Sən bilirsən ki, biz o pulu necə 

yığmışıq. Mənə niyə yazığınız gəlmir, qadan alım?...  
Lalə başını aşağı salıb dedi:
– Mən nə edim? Deyir ki, pulu verdiyi adamı tapa bilmir.
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Bayaqdan səbrini basan Zülfiyyə diləndi:
– Lalə, sən niyə uşaq kimi danışırsan? Ya da bizi uşaq yerinə 

qoyursan... Sən bu vaxta qədər ərini tanımamısan? Bilmirsən ki, 
o, pulu heç kimə verməyib? Sənin Bakıda – Binədə Fuadın tikdir-
diyi evdən də xəbərin yoxdur? Niyə bacılarına bu zülmü edirsən? 
Sən bilirsən mən o pulları haradan götürmüşəm? Mən bundan 
sonra düz 10 il müddətinə götürdüyüm borcu faizi ilə qaytarmalı-
yam. Necə qaytaracam bu pulları? Niyə bizə yazığın gəlmir?

Lalə sanki lal olmuşdu. Nəhayət, başını qaldırıb dedi:
– Mən heç nə bilmirəm. Fuaddan soruşun.
Əziz yenə qışqırdı:
– Hardan tapaq, bu alçağı?!
– Bilmirəm, – deyə Lalə cavab verdi.
– Mən bilirəm necə tapmaq lazımdır, – deyə Zülfiyyə dillən-

di, – dünya dərəbəylik deyil, verəcəyəm polisə, onda tapılacaq 
Fuad...  

Polis adını eşidəndə Lalə Zülfiyyəyə baxıb dedi:
– İndi puldan ötrü bacının evini dağıdacaqsan? Bəs mənim bu 

uşaqlarım necə olacaq?
Nərgiz dizlərinə çırpdı:
– Bəs bizim uşaqlarımız uşaq deyil? Deməli, bütün bunları 

sən əvvəldən bilirsənmiş?..
Lalə ağlayaraq:
– Qardaşımın goru haqqı...  
Zülfiyyə onun sözünü kəsdi:
– And içmə! Budur sənə deyirəm, ərinə çatdır, əgər pulları 

qaytarmasa,onun üçün pis olacaq! Eşitdinmi?..
Lalə yazıq-yazıq onun üzünə baxıb dedi:
– Deyərəm, o qaytarmaz, mən qaytararam, evimi sataram...  
Əziz başını yelləyərək:
– Ay yazıq, sənin evin var? – dedi.
Zülfiyyə mat-məəttəl qalmışdı: insan da puldan ötrü öz yaxın-



99

Zülfiyyə

larına, öz doğmalarına belə zülm edərmiş?.. Əvvəllər Nərgizlə 
köməkləşib bankın aylıq pulunu ödəməyi düşünən Zülfiyyə indi 
bu pulu necə ödəyəcəyini düşünürdü.

Nərgizin vəziyyəti isə heç yaxşı deyildi. Bir tərəfdən Rahi-
min dərdi, bir tərəfdən də Fuadın bu hərəkəti onun belini qırmış-
dı. Xəcalətindən Zülfiyyənin üzünə baxa bilməyən Nərgiz göz 
yaşları tökməkdən yorulmurdu.

Elə həmin gün Zülfiyyə kor-peşman Bakıya qayıtdı.

* * *
Yasamal bazarı... Qaynaşan adamlar... Müştəri çağıran satıcı-

lar... Bu çətin zamanda hərə başını bir cür saxlayır. Pul sayarkən 
müştərini aldadan kim, tərəzidə əskik çəkən kim...  

Bizim Zülfiyyə də burada idi. Bazarlıq eləməyə gəlməmişdi. 
Neçə illərdir ki, bankdan götürdüyü pulu ödəmək üçün burada 
alver edirdi. Rayonlardan bazara gətirilən meyvə-tərəvəz məh-
sullarını alar və aldığı qiymətin üstünə bir az qoyub satardı. Ge-
cə-gündüz çalışardı ki, banka borcu qalmasın. Bəzən də tanıdığı 
adamların sifarişi ilə onlara yorğan-döşək düzəldərdi. Axı onun 
bu işdə gözəl səriştəsi var idi. Bir az arıqlamışdı, yenə əsəbiləşən-
də kəkələyirdi. Çoxdan idi ki, müalicə üçün həkimlərin yanına da 
getmirdi. İndi o başqa bir dünyanın adamı idi. Bazar dünyasının 
adamı... Yeganə fikri təmiz yolla pul qazanmaq, borcunu ödəmək, 
Elxanı yaxşı böyütmək idi.

Zülfiyyə arada vaxt tapıb Elçin Talıbovla görüşmək üçün 
idarəyə getmiş, lakin orada ona Elçin müəllimin artıq təqaüdə 
çıxdığını demişdilər.

Elxan isə artıq orta məktəbi bitirmişdi. Atası kimi ucaboylu 
bir oğlan olmuşdu. Onun ali məktəbə girə bilməməsini əvvəl Zül-
fiyyə özünə dərd eləsə də, sonradan buna vərdiş etmişdi.

Fuad pulları qaytarmamışdı. Əziz onu polisə versə də, heç bir 
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nəticəsi olmamışdı. Demişdi ki, istəyirsiniz öldürün, isəyirsiniz 
tutun, yoxdur pul, xərcləmişəm. Sonradan məlum olmuşdu ki, hə-
min pulla Binədə yarımçıq qalmış evini tikib qurtarıbmış.

Zülfiyyə Elxana görə çox narahat idi. Başı bir tikə çörəkpuluna 
qarışdığından Elxan başlı-başına qalmışdı. Anası bir neçə dəfə ba-
zarda ona kömək etməyi desə də, Elxan əsla buna razı olmamışdı. 
Zülfiyyəni ən çox narahat edən qaynı oğlu Qalibin (Qalib Asifin 
böyük oğlu idi) Elxanla tez-tez görüşməsi idi. Qalibin Elxanı necə 
tapması Zülfiyyəyə hələ də qaranlıq olaraq qalırdı. Qalib ucaqamət-
li, yaraşıqlı bir oğlan idi. Bir neçə dəfə Zülfiyyəgilə də gəlmişdi. 
Son vaxtlar isə Zülfiyyə bazarda olanda əmioğlular daha tez-tez 
görüşürdülər. Zülfiyyənin ana ürəyi narahat idi. Nədənsə Elxanla 
Qalibin görüşməyi onun ürəyincə deyildi. Bu barədə bir neçə dəfə 
Elxana desə də, Elxan “Qalib yaxşı oğlandır” – deyib anasını sakit-
ləşdirməyə çalışmışdı. 

Qalib əhlikef oğlan idi. Günlərini barlarda, əyləncələrdə ke-
çirərdi. Zülfiyyə hiss edirdi ki, Elxan Qaliblə görüşəndən sonra 
çox dəyişib. Nə də onların görüşmək istəmədiyini Elxana açıq 
deyə bilmirdi. Zülfiyyə Elxanın cibinə pul qoyardı ki, evə lazım 
olan ərzaqları alsın. Pul çatmayanda Elxan özü anasından pul 
istəyərdi. Son vaxtlar Zülfiyyə hiss edirdi ki, oğlu ondan daha çox 
pul istəməyə başlayıb. Və bir də Zülfiyyəni daha bir şey narahat 
etmişdi: Elxan sağ əlinin üstünə “Ana”sözünü döymə etdirmiş-
di. Zülfiyyə bunu oğlundan soruşanda Elxan anasını qucaqlayıb 
demişdi ki, ay ana, səni çox istəyirəm, ona görə yazdırmışam. 
Zülfiyyə də oğluna daha bir söz deməmişdi.

Bir dəfə ana, oğul oturub çörək yeyirdilər. Zülfiyyə Elxanın 
üzünə baxdı. Elxan artıq bığlı-saqqallı kişiyə oxşayırdı. Ürəyində 
sevindi. Elxanın isə nədənsə qanı qara idi. O, bir-iki tikə yemək 
yeyib otağına keçdi. Elxanın bu halı Zülfiyyənin gözündən ya-
yınmadı. O, sakitcə Elxanın ardınca getdi. Elxan artıq yatağına 
girmişdi. Anası onun saçlarını sığallayıb soruşdu:
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– Qadan alım, sənə nə olub? Niyə kədərlisən?
Elxan dərindən bir ah çəkib cavab verdi:
– Heç, ay ana, bir az başım ağrıyır.
Zülfiyyə onda əl çəkmədi:
– Yox, səndə nə isə bir iş var... De görüm nə olub?
Zülfiyyə Elxanın sakitcə ağladığın hiss etdi, ürəyi titrədi, qa-

barlı balaca əlləri ilə oğlunun göz yaşlarını silib həyəcanla soruşdu:
– Qurban olum, Elxan, nə olub sənə?
Elxan cavab vermədi. Zülfiyyə səsini qaldırıb yenidən dedi:
– Mənim ürəyimi niyə partladırsan? De görüm nə olub?
Elxan sakit səslə:
– Ana, polisə düşmüşük...  
Zülfiyyə heyrətlə:
– Sən nə danışırsan, Elxan?.. Polis hara, sən hara?..
– Dava eləmişik...  
– Kiminlə?
– Tanımıram...  
– Kiminlə olmusan?
– Qalib, mən, bir də bir dostumuz.
– Sənə demədimmi ki, o Qalibdən uzaq ol?!
– Nə bilim, ay ana, bir işdi, oldu də...  
– Hə, danış görüm, indi nə deyirlər?
– Adama 1500 manat pul istəyirlər.
Zülfiyyə çarpayının kənarında oturdu, kəkələyə-kəkələyə:
– Bu nə danışır, ay Allah! Elxan, sən görmürsən ki, mən necə 

pul qazanıram? Sən heç anan haqqında fikirləşmirsən?.. Mən 
onun-bunun qapısında, bazarlarda zülmlə pul qazanıram, sənin 
gələcəyini düşünürəm, sən isə...  

Elxan əsəbi şəkildə onun sözünü kəsib dedi:
– Bəsdir də, ay ana! Lazım deyil pul, özüm taparam... Tapma-

ram qoy tutsunlar!
Zülfiyyənin əlləri üzündə qaldı. Elxanın səsi, əllərini ölçərək 

danışması necə də atası Ağaxana bənzəyirdi. O, sakitcə ayağa 
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qalxdı, o biri otağa keçdi, alver üçün əlində maya saxladığı 1000 
manat pulu gətirib Elxanın çarpayısının üstünə qoydu və dedi:

– Əlimdə olan pulum budur, o da alver üçün əlimdə saxladı-
ğım mayadır. Götür, apar, ver...  

Elxan anasına baxıb dedi:
– Ana, vallah, işləyib qaytaracağam.
Zülfiyyə daha bir söz deməyib öz otağına keçdi. Yorğanı ba-

şına çəkib sakitcə ağlamağa başladı. 
Zülfiyyə bazarda sözündə və əməlində düz olan bir adam 

kimi tanınmışdı. Odur ki, istər bazar adamları, istərsə də rayon-
lardan bazara mal gətirənlər Zülfiyyəyə inanır, ona hörmət edir-
dilər. Əlindəki mayanı Elxana verən Zülfiyyə əlacsız qalıb mal-
ları nisyə götürməyə başladı. Gündüzlər bazarda çalışan Zülfiy-
yə axşamçağı evə gedər, binanının qarşısındakı Mənzil İsrismar 
Sahəsinə məxsus olan balaca otaqda yun çırpar, yorğan-döşək 
düzəldərdi. Axşamdan xeyli keçəndən sonra isə evə qalxar, yun 
çırpmaqdan qabar olmuş əllərini isti suya qoyardı. Belə hallarda 
Elxan anasına deyərdi:

– Ay ana, bəsdir bu qədər işlədiyin, axı xəstələnə bilərsən...  
Zülfiyyə isə yorğun nəzərlərlə oğluna baxıb deyərdi:
– Bəs nə edim? Bəs bankın pulunu necə ödəyim?..
Nərgizgildən isə xəbər yox idi. Bəzən Nərgiz zəng edər, Zül-

fiyyənin vəziyyəti ilə maraqlanar, özünə qarğış edər, üzrxahlıq 
edərdi. Zülfiyyə isə başına gələn bu işlərin alın yazısı olduğuna 
inanar, yorulmadan çalışardı.

Küləkli payız günlərindən biri idi. Hava soyuq olduğundan 
Zülfiyyə qalın geyinmiş, üzünü də bağlamışdı. Onunla yanaşı 
yerdə şor, pendir, müxtəlif ədviyyatlar satan orta yaşlı kişi tez-
tez ona baxır, ucadan müştəri səsləyirdi. Bu kişi iki həftə idi ki, 
Zülfiyyənin yanında yer götürmüşdü. Bəzən Zülfiyyəyə alverin 
zəif olması barədə, bəzən də müxtəlif mövzularda suallar verərdi. 
Zülfiyyə də həvəssiz də olsa, onun suallarını cabavsız qoymazdı.
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İndi də o, Zülfiyyə ilə söhbət etmək üçün bir mövzu axtarırdı. 
O, Zülfiyyədən soruşdu:

– A gözəl, niyə ağzını bağlamısan?
Zülfiyyə özünü eşitməzliyə vurdu. Kişi səsini bir az da qaldırdı:
– Səninləyəm ee, deyirəm, üzünü niyə bağlamısan?
Zülfiyyə ona bir tərs nəzər salıb dedi:
– A kişi, deyəsən, sənin işin-gücün qurtarıb... Soyuqdur, bağ-

lamışam, sənə nə dəxli var?
Kişi yenə həyasızlığına saldı:
– Üzünü kimdən gizlədirsən?
Zülfiyyə soyuqdan titrəyə-titrəyə əllərini ovuşdurmağa başla-

dı, kişiyə baxıb istehza ilə dedi:
– Hər halda, səndən gizlətmirəm...  
– Elə isə, bir üzünü açsana...  
Ətrafda çoxdan alver edən satıcıların bir neçəsi kişinin bu da-

nışıqlarını eşidib narazılıqla başlarını yellədilər. Onların hamısı 
Zülfiyyənin xətrini çox istəyirdi.

Zülfiyyə yenə özünü ələ alıb zarafatla kişini başından eləmək 
istədi, kəkələyərək dedi:

– A kişi, bu soyuqda üzümü aça bilmərəm, üzüm qaradır, bir 
az üzüm var, onu da külək vurub zay edər.

Zülfiyyə bu sözləri deyəndə qarşısında satmaq üçün qoydu-
ğu üzümlərə işarə etdi. Onun yan-yörəsindəki satıcılar bu söz-
ləri eşidib gülüşdülər. Bu soyuq havada məcbur olub bazarlığa 
gələn yaxınlıqdakı adamlar da dayanıb bu söhbətə qulaq asırdılar. 
Zülfiyyədən limon alıb getmək istəyən ucaboylu, buxara papaqlı, 
paltosunun xəz boynunu küləkdən qorunmaq üçün yuxarı qaldı-
ran, bığları qar kimi ağappaq ağarmış bir kişi də Zülfiyyənin bu 
sözlərini eşidib ayaq saxladı və diqqətlə Zülfiyyəyə baxdı. 

Zülfiyyənin həmsöhbəti görünür, onun dediklərini başa düş-
məmişdi. Odur ki, əhvalını pozmadan, gülə-gülə Zülfiyyəyə 
yaxınlaşıb əlini onun üzünə apardı və dedi:

– Sən aça bilmirsənsə, mən açaram...  
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* * *
Zülfiyyə əllərini ovuşdura-ovuşdura yarım saatdan çox idi ki, 

polis kapitanının suallarına cavab verirdi. Onu yaxınlıqdakı polis 
məntəqəsinə gətirmişdilər. Bazarda onunla yanaşı alver edən kişi 
də burada idi.

Polis kapitanı amiranə bir tərzdə Zülfiyyəyə dedi:
– Vətəndaş İsmayılova, sənə kim ixtiyar verib ki, bu kişini bu 

günə salasan?
Sonra dönüb kişiyə baxdı, əlini əlinə vurub ucadan qəhqəhə 

çəkib güldü. Bu yarım saat ərzində o, bir neçə dəfə kişiyə baxıb 
beləcə gülmüşdü. Kişinin kirpiklərindən şor damcılayırdı. Sifəti 
ağappaq şor idi. Qara gözləri bu ağlığın içində qəribə bir çaşqın-
lıqla fırlanırdı. Şəvə kimi qara saçları da tamam şora batmışdi.

Kapitan gülməyini yığışdırıb ciddi bir görkəm aldı və yenə 
Zülfiyyədən soruşdu:

– Sənə kim ixtiyar verib ki, bu kişinin başını şor ləyəninə 
soxasan?

Və öz sualına yenə də uğunub getdi. Kapitanı güldürən kişi-
nin düşdüyü vəziyyət və onun çaşqın baxışları idi. Bu arıq, bala-
caboy qadının isə bu yekəlikdə kişini şor ləyənində boğması onu 
həm təəccübləndirmiş, həm də ona ləzzət etmişdi. Neçə illərin 
təcrübəsindən bilirdi ki, Zülfiyyədə günah olmayıb. Ancaq yenə 
də bir tədbir görməli idi.

Zülfiyyə kapitana baxıb cavab verdi:
– Cənab kapitan, mən sizə hər şeyi olduğu kimi danışdım, 

qanun necədir, elə də edin...  
Kapitan kişiyə:
– A kişi, sən çöldə gözlə, – dedi.
Kişi çölə çıxanda onun boynunun arxasından aşağı süzülmüş 

şor yerlərinə baxanda yenə də onu gülmək tutdu, lakin bu dəfə 
özünü yığışdırdı. Üzünü Zülfiyyəyə tutub mənalı bir şəkildə dedi:
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– Zülfiyyə xanım, qanuna qalsa, bu, sənə baha başa gələr. Sə-
nin hərəkətin xuliqanlıq hesab olunur. Bildinmi?..

Zülfiyyə başını qaldırıb ona baxanda kapitan:
– Bəli, bəli, xuliqanlıq... Siz oturmusunuz bazarda, maşallah, 

əlləriniz pulla oynayır, qanunlardan isə xəbəriniz yoxdur. Allah 
var eləsin, pulunuz daha da çox olsun, ancaq qanun qanundur...  

Zülfiyyə kapitanın nəyə işarə etdiyini başa düşürdü. Odur ki, 
kapitandan soruşdu:

– Yaxşı, indi mən nə etməliyəm?
Kapitan sanki bir aktyor idi, əllərini yana açaraq dedi:
– Nə bilim nə etməlisən? Kişinin başını basmısan şor ləyəninə...  
Kapitan bu sözləri deyərkən kişinin surəti yenə gözünün qa-

bağına gəldi və özünü saxlaya bilməyib yenə ucadan güldü və 
dedi:

– Mən hər şey görmüşdüm, ancaq belə şey görməmişdim.
Sonra əlinin arxası ilə gülməkdən yaşaran gözlərini sildi, nə 

isə fikirləşib gülə-gülə:
– Heç bilmirəm sənə necə kömək edim... Dayan, bir yer var, 

ora zəng vurum, görüm nə deyirlər...  
Telefonun dəstəyini yenicə qaldırmışdı ki, bazarda Zülfiyyə-

dən limon alan ucaboylu kişi içəri girdi. Kapitan ona:
– Vətəndaş, gözləyin, – dedi.
– Vaxtınızı çox almayacağam, – deyə kişi kapitana baxdı.
Sonra isə iri addımlarla Zülfiyyəyə yaxınlaşdı. Onun qarşı-

sında dayanıb uca səslə:
– Cənab leytenant! Səni xoş gördük!..
Zülfiyyə oturduğu yerdən kişinin üzünə baxdı, gözləri heyrət-

dən böyüdü, ayağa sıçradı, ucadan:
– Cənab general! – deyə qışqırdı.
“General” sözünü eşidən polis kapitanı əlindəki dəstəyi tez 

yerinə qoyub ayağa qalxdı, üst-başını səliqəyə salıb mülki geyim-
də olsa da, tanımadığı, lakin görkəmindən əsl generala oxşayan 
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bu ucaboylu, zəhmli kişinin – Elçin Talıbovun qarşısında özün-
dən asılı olmayaraq hərbi farağat vəziyyətini aldı.

* * *
Elçin Talıbov könüllü olaraq təqaüdə çıxsa da, əvvəlki iş ye-

rindən onunla əlaqə saxlayır və bəzən ondan məsləhətlər alırdılar. 
O, yay aylarında ömür-gün yoldaşı ilə Mərdəkandakı bağ evinə 
yığışardı. Buranın sakitliyi Elçin müəllimə ləzzət edərdi. Qoca 
kəşfiyyatçı həyətdə əkdiyi müxtəlif güllərin dibini yumşaldar, 
illərin yorğunluğunu canından çıxarmağa çalışardı. Bəzən oğlu, 
nəvələri, gəlini onları yoxlamağa gələr, bir neçə gün onların ya-
nında qalardılar. Elçin müəllim zəhmətkeş, dünya malında gözü 
olmayan bir adam idi. Həyətin bir hissəsində toyuq-cücə saxla-
maq üçün xüsusi bir yer düzəltmişdi. Hər gün onlara dən, su verər, 
saatlarla onlara baxmaqdan yorulmazdı. Hər dəfə toyuq-cücənin 
yerini təmizləyəndə həyat yoldaşı Münəvvər xanım ona deyərdi:

– A kişi, iş tap özünə, bir adam çağır, 5-6 manat ver, təmizlə-
sinlər bu zir-zibili.

Elçin müəllim isə gülümsəyərək deyərdi:
– Arvad, sən belə şeyləri bilməzsən, mənimlə işin olmasın, 

get, öz işinlə məşğul ol.
Münəvvər xanım isə işləməkdən sanki ləzzət alan ərinə baxar 

və yenidən deyərdi:
– Bax axşam mənə demə ha, oram ağrıyır, buram ağrıyır...  
Əlini işindən ayırmayan Elçin müəllim isə cavabında deyərdi:
– Qorxma, ay Münəvvər xanım, demərəm...  
Payıza dönəndə isə onlar yığışıb şəhərə gələrdilər. Şəhərdə 

Elçin müəllim üçün darıxdırıcı keçirdi. Onların bir oğlu, bir qızı 
vardı. Qızı köçürmüş, oğlanı evləndirmişdilər. Elçin müəllim oğ-
lunun təkidinə baxmayaraq, onun üçün ayrıca ev almış, ayrı yaşa-
mağa üstünlük vermişdı. Ancaq demək olar ki, oğlu, nəvələri hər 
gün onlara gələr, bəzən isə nəvələri gecələri də onlarla qalardılar.
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Elçin müəllim şöhrətpərəst adam deyildi, şəxsi avtomobili 
olsa da, çox vaxt ictimai nəqliyyatdan istifadə edərdi. Bəzən uzun 
illər çalışdığı işindən ötrü darıxardı. Təqaüd yaşının çatmasına 
baxmayaraq, onu işdə saxlamaq istəsələr də, o, yorulduğunu əsas 
gətirərək könüllü olaraq işini təhvil vermişdi. Maddi cəhətdən heç 
nədən ehtiyacı yox idi: dövlət ona kifayət qədər təqaüd verirdi.

Atəşkəs rejimi olmasına baxmayaraq, Qarabağda baş verən 
hadisələr – ermənilərin atəşkəsi tez-tez pozmaları, şəhid xəbərlə-
ri qoca kəşfiyyatçını çox ağrıdır, onu narahat edirdi. Belə hallar-
da işdən çıxmağına peşman olar, öz-özünə düşünərdi ki, dövlət 
üçün, vətən üçün hələ çox işlər görə bilərdi.

İstər Mərdəkanda olsun, istərsə də Bakıda, evin bazarlığını 
Elçin müəllim özü edərdi.

Bu gün də o, evə lazım olan bəzi ərzaqları almaq üçün Ya-
samal bazarına getməli oldu. Bu bazar Elçin müəllimin yaşadığı 
evdən çox da uzaqda deyildi. Hava soyuq və küləkli idi. O, avto-
busa minib üç dayanacaqdan sonra bazara çatdı. Əvvəl xırda və 
yüngül ərzaqları almaq qərarına gəldi. Meyvə-tərəvəz məhsulları 
satılan yerə çatanda altdan-üstən geyinmiş, üzübağlı bir qadına 
yaxınlaşıb limonun qiymətini soruşdi. Qadın:

– Beşi bir manat, – dedi.
Elçin müəllim üç manat verib on beş dənə limon istədi. Qadın 

limonu salafan torbaya yığarkən Elçin müəllim onun soyuqdan 
titrəyən əllərini gördü. Bura bazarın yelçəkən hissəsi olduğundan 
küləyin və soyuğun təsiri daha çox hiss olunurdu. Elçin müəlli-
min ona yazığı gəldi. Fikirləşdi ki, bir tikə çörəyi gör qadınları-
mız necə qazanırlar. Limonları zənbilinə qoyub həmin qadından 
üzüm almaq istəyəndə qadının yanındakı ucaboylu, orta yaşlı 
kişinin qadına zarafatla dediyi sözləri eşitdı. Hamı kimi, o da, 
istər-istəməz kişinin dediklərinə və limon aldığı qadının ona tu-
tarlı cavabına qulaq asmalı oldu. Qadının səsi qoca kəşfiyyatçının 
diqqətini cəlb etdi. Sonuncu cümləni deyərkən qadının kəkələmə-
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si isə onun iti hafizəsinə bir aydınlıq gətirdi: bu səs, bu danışıq 
onun uzun illər yetişdirdiyi leytenant İsmayılovanın səsinə çox 
oxşayırdı. Elçin müəllim maraqla bu dialoqun nə ilə nəticələnə-
cəyini gözlədi. Qadının ona əl uzadan kişinin başını şorla dolu 
ləyənə soxması və mavi gözlərindəki alov bu qadının Zülfiyyə 
olduğuna Elçin müəllimdə şübhə yeri qoymadı. Onu təəccüblən-
dirən bu idi ki, leytenant İsmayılova hara, bazar hara... Axı belə 
kəşfiyyatçıları yetişdirmək asan məsələ deyil.

Hay-küyə gələn polis əməkdaşları Zülfiyyəni yaxınlıqdakı 
polis məntəqəsinə aparanda Zülfiyyə üzünü açdı. Zülfiyyənin ta-
nış simasını görən Elçin müəllim bu dəfə ürəyində təəssüf his-
si keçirdi. Zülfiyyə arıqlamış, çox xarab olmuş, alnında qırışlar 
əmələ gəlmişdi. Ancaq gözlər yenə həmin gözlər idi.

* * *
Polis kapitanı qarşısındakı bu ucaboylu adamın Kəşfiyyat 

idarəsinin sabiq rəisi general Elçin Talıbov olduğunu başa düşən-
dən sonra rəngi kağız kimi ağardı. Elçin müəllimdən onu gec ta-
nıdığına görə üzr istədi. Onu ən çox təəccübləndirən isə bazarda 
neçə illər alver edən bu balacaboy qadının Kəşfiyyat idarəsinin 
zabiti olması idi. Bu qadından pul almaq istəyini açıq şəkildə 
deməməsi kapitana bir az təskinlik verdi.

– Leytenant İsmayılova, sənin burada – bazarda nə işin var? – 
deyə Elçin müəllim soruşdu.

Zülfiyyə əllərini ovuşdura-ovuşdura cavab verdi:
– Cənab general, sizə necə deyim, bilmirəm... Həyatda hər 

şey ola bilərmiş... Məcbur oldum...  
Elçin müəllim qınayıcı nəzərlərlə ona baxıb dedi:
– Niyə məcbur oldun, leytenant?
General Zülfiyyəyə hər dəfə “leytenant”deyəndə polis kapita-

nı heyrətlə Zülfiyyəyə baxırdı.



109

Zülfiyyə

– Dolanışıq üçün, cənab general. Bir işə düşdüm, ona görə...  
– Bəs niyə yanıma gəlmədin?
– Sizi görmək istədim, ancaq düşdüyüm işə görə yox, başqa 

bir işə görə... Getdim iş yerinizə, dedilər ki, təqaüdə çıxmısınız.
– Nə olsun təqaüdə çıxmışam, məgər o boyda idarədə bir 

adam tapıb mənlə əlaqə yarada bilməzdin?
Zülfiyyə Elçin müəllimə ürəyində haqq qazandırdı və titrək 

səslə cavab verdi:
– Utandım, Elçin müəllim!
– Çox nahaq utanmısan. Çox nahaq...  
Elçin müəllim hələ də ayaq üstə qalmış və onların söhbətinə 

diqqətlə qulaq asan polis kapitanına tərəf çevrilib dedi:
– Hə, cavan oğlan, bayaq bazarda mən özüm bu hadisənin 

canlı şahidi oldum. Zülfiyyə xanımda heç bir günah yoxdur.
– Bilirəm, cənab general, yaxşı bilirəm! – deyə kapitan uca-

dan cavab verdi.
Elçin müəllim Zülfiyyəyə tərəf dönüb dedi:
– Gedək, İsmayılova, gedək...  
Onlar kapitanla xudahafizləşib otaqdan çıxdılar. Kapitan isə 

hələ də ayaq üstə dayanmışdı. Birdən onun yadına düşdü ki, Zül-
fiyyədən şikayətçi olan kişi hələ də çöldə gözləyir. Ucadan qışqırdı:

– A kişi, içəri gəl!
Kişi otağa girib yazıq baxışlarla kapitana baxdı. Kapitan ona 

acıqlanaraq:
– Heç boy-buxunundan utanırsan?
Kişi təəccüblə soruşdu:
– Nə olub, rəis, nə eləmişəm?
– Canına azar eləmisən!.. Qadını camaatın içərisində təhqir 

eləmisən, ona əl atmısan... Sən bu qədər qudurmusan? Pul 
deyəsən qudurdub səni...  

Kişi nə isə demək istədi, lakin polis kapitanı ona danışmağa 
imkan vermədi.
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– Səni basaram qoduqluğa, onda ağlın gələr başına!
– Qurban olum, rəis! Bir qələtdir eləmişəm, – deyə kişi yal-

varmağa başladı.
Kapitan yerində oturduqdan sonra soruşdu:
– Sənin adın nə oldu?
Kişinin dil-dodağı əsə-əsə:
– Qulamdır, qadan alım.
– Qulam, bilirsən, o qadın kimdir?
– Yox, qadan alım.
– Ay bədbəxt, adam tapmırdın ilişməyə?
– Bir qələtdir eləmişəm, rəis!
Polis kapitanı:
– Sən öl, sənin işin çox ağır iş oldu...  
Sonra telefonu götürüb dedi:
– Gözlə, bir yer var, ora zəng vurum, görək sənə necə kömək 

etmək olar.

* * *
Polis məntəqəsindən çıxandan sonra, elə məntəqənin qar-

şısında Zülfiyyə başına gələnləri Elçin müəllimə danışdı. Elçin 
müəllim təəssüflə başını yelləyib dedi:

– Qohumların səni yaman aldadıblar, İsmayılova.
– Elədir, cənab general.
Elçin müəllim nəyisə xatırlamış kimi birdən soruşdu:
– De görüm, danışığındakı qüsur düzəlibmi?
Elçin müəllim polis məntəqəsinə gələndən Zülfiyyə danı-

şarkən dilindəki qüsuru büruzə verməməyə çalışırdı. Deyəsən, 
buna nail olmuşdu, ancaq bu qoca kəşfiyyatçını aldatmaq çətin 
məsələ idi. Odur ki, Elçin müəllimə düzünü dedi:

– Yaxşıyam, Elçin müəllim, bir az qüsur qalıb, ancaq o da 
ötüb-keçəcək.
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Zülfiyyə Rasim müəllimdən söz açanda Elçin müəllimin göz-
ləri yaşardı. Zülfiyyə təsəvvürünə gətirməzdi ki, zəhmindən üzünə 
baxa bilmədiyi bu ixtiyar da kövrələ bilər, gözləri yaşararmış.

Külək getdikcə güclənirdi. Elçin müəllim Zülfiyyənin soyuq-
dan titrədiyini görüb, Zülfiyyənin mobil telefonunun nömrəsini 
götürdü. Öz mobil telefonunun da nömrəsini ona verdi və dedi:

– Mütləq mənimlə əlaqə saxla, sən hələ bizə lazımsan.
– Oldu, cənab general, – deyə Zülfiyyə sevınclə dilləndi.
Onlar görüşüb ayrıldılar.
Bu günkü hadisələr Zülfiyyəyə yuxu kimi gəlirdi. Elçin 

müəllimə rast gəlməsini isə heç ağlına belə gətirməzdi. Elə bil 
bu gün o, nəsə qiymətli bir şey tapmışdı, ancaq tapdığının nə ol-
duğunu adlandıra bilmirdi. Yadına orta məktəbdə ona dərs deyən 
Tahir müəllim düşdü. Tahir müəllim onun ən çox sevdiyi müəl-
limlərindən biri idi. Onlara Azərbaycan dili və ədəbiyyatdan dərs 
deyərdi. Zülfiyyə ona qulaq asmaqdan doymazdı. Tahir müəllim 
uşaqlara təkcə öz fənnini mənimsətməklə kifayətlənməzdi. Bəzən 
o, həyatın gerçəkliklərindən, xeyirlə şərin mübarizəsindən, sev-
gi və nifrətdən, mərdlik və namərdlikdən, sədaqət və xəyanətdən 
elə gözəl söhbətlər edərdi ki, sinifdəki uşaqların zəngin nə vaxt 
vurulmasından xəbərləri olmazdı. Tahir müəllim bəzən üzünü 
uşaqlara tutub qulaqları oxşayan, xoşbir səslə deyərdi:”Uşaqlar, 
həyatda mübariz olmağa çalışın. Çətinliyə düşəndə ruhdan düş-
məyin. Unutmayın ki, hər gecənin bir gündüzü olduğu kimi, hər 
kədərli günün də bir xoş günü olur. Həyatda heç vaxt ümidinizi 
itirməyin. Hər şeyi itirmək həyatın sonu demək deyil, ümidi itir-
mək isə həyatın sonu deməkdir. Siz hələ uşaqsınız, çətinlik nədir 
bilmirsiniz. Lakin böyüdükdən sonra həyatın çətinlikləri sizi sı-
nağa çəkəcəkdir. Bax onda heç vaxt gözəl həyata olan ümidinizi, 
həyat eşqinizi itirməyin”. Nədənsə, Zülfiyyə bu gün Elçin müəl-
limdən ayrıldıqdan sonra müəlliminin onlara dediyi bu sözləri 
xatırladı və qəfildən başa düşdü ki, bu gün onun tapdığı qiymətli 
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şey məhz ümiddir.
Zülfiyyə ürəyində ümid eşqi ilə bazara yollandı. Yerinə yaxın-

laşanda yaxınlıqdakı satıcıların nəzərlərini üzərində hiss etdı. Ba-
şını qaldırıb baxdı. Bu baxışları seyr etmək, insanların sevgisini, 
hörmətini duymaq necə də xoş idi. Onunla üzbəüz cərgədə alver 
edən qadın ona zarafatla dedi:

– Zülfiyyə, üzün ağdır, yoxsa qara?
Zülfiyyə də öz növbəsində:
– Mənim üzüm həmişə ağdır, Bəsti xala, – dedi.
Yenə Tahir müəllim yadına düşdü. Müəllimi bəzən öz yazdığı 

şeirlərindən şagirdlərinə oxuyardı. Zülfiyyə Tahir müəllimin yaz-
dığı və şagirdlərin çoxunun əzbər öyrəndikləri bir şeiri xatırladı:

Bu həyatın iki üzü... 
Biri ağdır, biri qara.
Getməyəydik bu dünyadan
İraq olsun, üzüqara...  

Kimsə Zülfiyyəni tərifləyirdi, Zülfiyyənin fikri isə müəllimi-
nin yazdığı şeirdə idi. Bir də fikirləşdi ki, görəsən Tahir müəllim 
sağdır?..

* * *
Bazar yığışdıqdan sonra Zülfiyyə evə gəldi. Düşündü ki, 

görəsən Elxan evdədir? Qapının zəngini basdı və Elxan qapını 
açdı. Zülfiyyə qapının ağzında xeyli ayaqqabı olduğunu görüb 
Elxandan soruşdu:

– Rayondan gələn var?
– Yox, ay ana, dostlarımdır.
– Nə dostların?
– Dostlarım da...  
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Elxanın dostları Zülfiyyənin gözünü elə qorxuzmuşdu ki, 
hər dəfə onların adı gələndə ona elə gəlirdi ki, nə isə pis bir ha-
disə olacaqdır. İndi də Zülfiyyənin ürəyi titrəməyə başladı, lakin 
özünü o yerə qoymadı. Ancaq birdən-ikiyə onların belə gəlişləri 
olmadığından çox təəccüb etdi. Ayaqqabılarını çıxarıb otağa keç-
di. Qalib baş tərəfdə oturmuşdu. Elxanın polisə düşdüyü gündən 
Zülfiyyə Qalibə üz verməmiş, Elxana onunla əlaqəni kəsməyi 
tapşırmışdı. Qalib isə heç nə olmamış kimi, ayağa qalxıb Zülfiy-
yənin qarşısına yeridi.

– Xoş gördük, əmidostu, – dedi.
Zülfiyyə də əlacsız qalıb onunla görüşdü və o biri uşaqlara da 

“xoş gəlmisiniz”dedi. Necə olmasa, Elxanın yanına gəlmişdilər. 
Sonra üzünü Qalibə tutub dedi:

– Nə yaxşı, ay Qalib, səndən çıxmayan iş?
Qalib dişlərini ağardaraq cavab verdi:
– Gəlmişəm də, əmidostu, məgər olmaz?
Elxan anasının xasiyyətini bilirdi. Bilirdi ki, anasının bir üzü 

var: nifrət elədiyi adama nifrətini, hörmət elədiyi adama hörmə-
tini bildirəcəkdi. Ona görə də kənardan anasına uşaqlıqda etdiyi 
kimi, “sus”işarəsini verdi. O sanki anasına yalvarıb xahiş edirdi 
ki, Qaliblə işin olmasın. Zülfiyyə də Elxanın işarəsindən sonra 
Qalibə deyəcəyi sözləri udub başqa söz dedi:

– Olar, niyə olmur ki... Öz evindir.
Qalib yaxşı bilirdi ki, əmidostusunun onu görməyə gözü yox-

dur, ancaq özünü bilməzliyə vururdu.
Fərid də uşaqların içərisində idi. O, orta məktəbi Elxanla 

oxumuş, Elxanla dostluq etmişdi. Fərid çox qanacaqlı, istiqanlı 
və tərbiyəli bir oğlan idi. Zülfiyyə onun valideynlərini də yax-
şı tanıyırdı. Odur ki, Zülfiyyənin ondan xoşu gələr, həmişə onu 
Elxana nümunə göstərərdi.

Uşaqlar sözlü adama oxşayırdılar, lakin gəlişlərinin səbəbini 
heç kim açıb demir, Zülfiyyə də bir söz soruşmurdu.
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Zülfiyyə hər gün bazardan gələndən və yaxud başqa işləri-
ni qurtardıqdan sonra hamama girər və çimərdi. Bu, onun həm 
yorğunluğunu çıxarar, həm də gün ərzində bütün bədəninə hop-
muş toz-torpağı təmizləyərdi. İndi isə Elxanın dostlarına görə ha-
mamda təkcə üz-gözünü yumaqla kifayətləndi, o biri otağa keçib 
paltarını dəyişdi. Zülfiyyə çay hazırlamaq üçün mətbəxə keçəndə 
işarə ilə Elxanı yanına çağırıb soruşdu:

– Elxan, uşaqlar nəyə görə gəliblər?
Elxan gülə-gülə:
– Gəliblər də, ay ana, – deyib geri qayıtdı.
Elxanın gülməyi Zülfiyyəni daha da şübhələndirdi. Bu dəfə o, 

Fəridi him-cimlə yanına çağırdı və soruşdu:
– Fərid, qadan alım, nə əcəb belə bir yerə yığışmısınız?
Fərid gülümsəyərək mühribanlıqla cavab verdi:
– Narahat olmayın, Zülfiyyə xala, mənə də, Elxana da hərbi 

komissarlıqdan çağırış gəlib.
Zülfiyyənin əlindəki çaynik az qaldı ki, əlindən yerə düşsün.
– Nə danışırsan?! – deyə ucadan səsləndi.
Onun səsinə Elxan o biri otaqdan mətbəxə keçdi. Zülfiyyə 

oğlunu görən kimi:
– Hanı çağırış?..
Elxan gülə-gülə köynəyinin döş cibindən hərbi komissarlı-

ğın göndərdiyi çağırış vərəqini anasına uzatdı. Zülfiyyə çağırış 
vərəqini alıb oxudu. Oğlunun böyüdüyünü sanki indi görürmüş 
kimi, onun uca boyuna baxdı. Əllərini uzadıb Elxanın boynunu 
qucaqlamaq istədi, lakin əlləri Elxanln boynuna güclə çatdı. Elxan 
aşağı əyildi ki, anası onu rahat qucaqlasın. Zülfiyyə onun boynu-
nu qucaqladı. Elxanın gözləri yaşarmışdı, Zülfiyyə isə sakitcə nə 
isə pıçıldayırdı. O, çox kövrəlmişdi, istəməsə də, gözlərindən yaş 
süzülürdü. Ancaq bu yaşlar kədər yaşları yox, sevinc yaşları idi. 
Elxandan uzun müddət ayrılmaq anaya çox çətin gəlirdi, ancaq 
ürəyində bir fərəh, bir qürur hissi keçirirdi: onun da oğlu artıq bö-
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yüyüb, onun da oğlu Vətəni qorumağa gedir. Zülfiyyə kənardan 
onlara baxan Fəridi də qucaqlayıb bağrına basdı və titrək səslə:

– Allah işinizi avand eləsin! Allah sizi qorusun! – dedi.
Zülfiyyə min bir əziyyətlə böyütdüyü Elxana baxıb onun 

uşaq vaxtı dediyi sözləri xatırladı:”Qoy bir az böyüyüm, gedib 
ermənilərin hamısını öldürəcəm”. Ona elə gəldi ki, Elxan bu söz-
ləri lap bu yaxınlarda demişdir. O, balaca əlləri ilə oğlunun üzünü 
sığalladı, sonra:”İçəri keçin, mən də gəlirəm”, – dedi.

Zülfiyyə ortalığa çay, müxtəlif şirniyyatlar gətirdi. Uşaqlar 
deyib-gülür, zarafat edirdilər. Həyatın çətinliklərini görmüş, od- 
alov içərisindən çıxmış Zülfiyyə onlara baxır, ürəyində bu cavan-
ların hər biri üçün narahatlıq keçirirdi. O düşünürdü ki, görəsən 
nə vaxt əmin-amanlıq olacaq, nə vaxt torpaqlarımız qaytarılacaq, 
nə vaxt qaçqın və köçkünlərimiz doğma yurdlarına qayıdacaq, nə 
vaxt ana nalələri, ata fəryadları eşidilməyəcək? Bütün bu sualları 
düşünən Zülfiyyə Elxanın səsindən diksindi:

– Ana, nə çox fikirləşirsən? Olmaya, məndən sarı qorxursan?
Zülfiyyə, oğlunun əllərini əlinə alıb dedi:
– Qorxmuram, oğlum, ancaq narahatam...  
Qalib kənardan uca səslə:
– Nigaran olma, əmidostu, tez-tez Elxanı gedib yoxlayaca-

ğıq, – dedi.

* * *
Hərbi komissarlığın qabağında böyük izdiham yaşanırdı. Hər-

bi xidmətə yola salınan gənclər sıraya düzülmüş və Müdafiə Na-
zirliyinin əməkdaşının nitqinə qulaq asırdılar. Sonra başına qara 
yayliq bağlamış bir şəhid anasına söz verildi. Ana qara yaylıqdan 
alnına tökülən ağarmış saçlarını səliqəyə salıb ucadan dedi:

– Övladlarım! Mənim bir oğlum Vətən yolunda qəhrəman-
lıqla şəhid olub. Bu gün ikinci oğlumu da torpaqlarımızı qoruma-
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ğa, mənfur düşməndən intiqam almağa yola salıram. Siz düşmən 
çəpərisiniz, siz bizim arxa-dayağımızsınız. Biz sizlərə arxayınıq. 
Heç kim, heç bir ana, heç bir ata istəməz ki, övladının başından 
bir tük əskik olsun. Ancaq Vətən, torpaq deyilən bir müqəddəs 
varlıq var. Biz sizi ona görə böyüdüb boya-başa çatdırmışıq ki, lap 
əvvəldən namus-qeyrət sayılan Vətəni qoruyasınız, yeri gələndə 
doğma torpaqlar uğrunda, bizim uğrumuzda canınızdan keçməyə 
hazır olasınız. Biz sizi qalib gəlmək, intiqam almaq üçün gön-
dəririk, şəhid olmaq üçün yox... Ancaq yadınızda saxlayın ki, 
bu yolda hər şey ola bilər. Əgər dövlətimiz icazə verərsə, mən 
də bu yaşımda əlimə silah alıb, oğlumun intiqamını almaq üçün 
cəbhəyə gedərəm. Siz qız-gəlinin, ana- bacıların ümid yerisiniz.
Allah sizləri qorusun! Allah sizlərə yar olsun! Sağ-salamat hərbi 
xidmətinizi başa vurub geri qayıdasınız! Sizə bütün anaların adın-
dan xeyir-dua verirəm. Yaxşı yol, mənim əziz balalarım!

Ana sözünü qurtaran kimi, gurultulu alqışlar meydanı bürüdü.
Ananın gözləri yaşarmışdı, amma o ağlamırdı. İstəmirdi ki, 

hərbi xidmətə gedən oğlu və digər gənclər onun göz yaşlarını gö-
rüb kədərlənsinlər.

Zülfiyyə də burada idi. Şəhid anasının həm kövrək, həm də 
odlu çıxışı onu duyğulandırmışdı.

Nəhayət, hərbi xidmətə yola salınan gənclərə avtobuslara 
minmək əmri verildi. Öz övladını, öz qardaşını, öz əzizlərini yola 
salanlar çağırışçılarla qucaqlaşıb ayrıldılar.

Elxan avtobusun açıq pəncərəsi qarşısında oturmuşdu. O, əli-
ni çölə çıxarıb anasının əlindən yapışmışdı. Elxanın dostlarından 
bir neçəsi, o cümlədən əmisi oğlu Qalib də avtobusun yanında 
dayanmışdı. Avtobus yerindən tərpənəndə Elxanın əli anasının 
əlindən üzüldü. O, başını çölə çıxarıb ucadan dedi:

– Özündən muğayat ol, ana! – dedi.
Bayaqdan ağlamaqdan özlərini güclə saxlayan qadınlar avto-

buslar uzaqlaşan kimi ağlamağa başladılar.
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Zülfiyyə avtobusun dalınca əl elədi. Ürəyində: “Allah sizi qo-
rusun!” – dedi.

* * *
Elxanın hərbi xidmətə getdiyi gündən artıq bir ay ötmüşdü. 

Zülfiyyə Elxana görə çox narahat idi. Hərbi xidmətinə görə yox, 
başqa səbəblərə görə... Elxan böyüdükcə atasına çox oxşayırdı. 
Zülfiyyə gecə-gündüz Allaha yalvarırdı ki, oğlu zahirən atasına 
oxşasa da, mənəviyyatca atasına oxşamasın. Bütün bunları dü-
şünməkdə Zülfiyyə haqlı idi. Belə ki, Elxanın hərbi xidmətə get-
məyinin heç iyirmi günü olmamış iki nəfər yeniyetmə Qaliblə bir-
likdə Zülfiyyənin qapısını döyüb, Elxanın onlara min manat pul 
borclu olduğunu bildirdilər. Zülfiyyə əvvəl istədi ki, onları qapı-
dan qovsun, sonra Qalibin sözləri onu dayandırdı. Qalib Elxanın 
bu barədə özünün ona zəng edəcəyini dedi. Doğrudan da, ertəsi 
gün Elxan anasının telefonuna zəng edib həmin uşaqlara borclu 
olduğunu və bu borcu uşaqlara qaytarmağı anasından xahiş etdi 
və dedi ki, sonra sənə özüm hər şeyi danışaram. Əgər Zülfiyyə 
bazarda olmasaydı və camaat ona baxmasaydı, yəqin ki, o oturub 
hönkür-hönkür ağlayardı. Yenə Zülfiyyənin ana ürəyi dözmədi, 
Elxanın bu uşaqlara borclu olmasının səbəbini də bilməyə-bil-
məyə əlindəki olan-qalan pulları həmin uşaqlara verdi.”Ot kökü 
üstə bitər”məsəlini xatırlayıb özünü dünyanın ən bədbəxt anası 
hesab etdi.

Bütün bunlara baxmayaraq, Zülfiyyə oğlundan ötrü çox da-
rıxırdı. Elxan elə bil, ev-eşiyi, bütün şəhəri də özü ilə yığıb apar-
mışdı. Zülfiyyə evdə qərar tuta bilmirdi, hara baxırdısa, Elxanın 
izini, Elxanın surətini görürdü. Bəzən yorğun halda bazardan qa-
yıdanda çaşıb qapının zəngini basar, sonra isə yadına düşərdi ki, 
oğlu evdə yoxdur. Qapını açıb içəri girəndə Elxanın ətrini duyar-
dı. Belə hallarda o, özünü tənha və kimsəsiz hesab edərdi. Ge-
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cə-gündüz Allaha yalvarardı ki, bütün əsgərlər, o cümlədən onun 
Elxanı da sağ-salamat olsunlar.

Elxan Tərtər rayonu istiqamətində yerləşən N saylı hərbi his-
sənin kəşfiyyat manqasında qulluq edirdi. Fiziki cəhətdən qüvvət-
li və çevik olmasını nəzərə alaraq onu hərbi xidmət üçün məhz bu 
manqaya salmışdılar

Ağaxangil tərəfdən heç kim Elxanı yola salmağa gəlməmişdi. 
Zülfiyyə özlüyündə fikirləşdi ki, hər halda Qalib Elxanın hərbi 
xidmətə getməyini evlərində deməmiş olmazdı. Onların gəlməyi-
ni heç Zülfiyyə də istəməzdi. Rayondakılara isə özü xəbər eləmə-
mişdi. Zülfiyyə çətin vəziyyətə düşməsində bacısıgildən çox, 
özünü günahlandırırdı. Onun sadəlövh olması, təmiz ürəyi onu 
bu çətin vəziyyətə gətirib çıxarmışdı. Nərgiz isə arada zəng edən-
də öyrənmişdi ki, Elxan hərbi xidmətə getmişdir. O, Zülfiyyədən 
onlara niyə xəbər etmədiyini soruşanda Zülfiyyə onları narahat 
etmək istəmədiyini demişdi. Sonra Nərgiz onun pulundan 3 mi-
nini gətirəcəyini söyləmişdi. O qədər pulun qarşısında Nərgizin 
dediyi məbləğ az olsa da, Zülfiyyənin indiki vəziyyətində bu da 
az pul deyildi.

Bu gün Zülfiyyə çox yorulmuşdu, həm də deyəsən ona so-
yuq olmuşdu. Bakının güclü küləyi bu gün ona göz açmağa im-
kan verməmişdi. O, yorğun addımlarla pilləkənləri yuxarı çıxdı, 
qapını açıb içəri girdi. Onun heç nəyə həvəsi qalmamışdı. Səhər 
bir tikə çörək yeməsinə baxmayaraq, yeməyə də iştahası yox idi. 
O, hamama keçib əl-üzünü yudu. Gözləri qıpqırmızı qızarmışdı. 
Televizoru yandırıb divanda oturdı. “Xəbərlər” proqramı verilir-
di. Yenə də ermənilər atəşkəs rejimini pozmuşdu. Zülfiyyə tele-
vizorun səsini qaldırdı. Diktorun kədərli səsi onun diqqətini cəlb 
etdi: “Ermənilərin növbəti təxribatının qarşısı döyüşçülərimiz 
tərəfindən alınıb. Düşmən ağır itki verərək geri çəkilib. İtkiləri-
miz var”. Sonuncu cümləni eşidən Zülfiyyə oturduğu yerdən dik 
ayağa qalxdı. Onun rəngi ağardı, ürəyi qəfəsdəki quş kimi çırpın-
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mağa başladı, gözləri yaşardı, özündən asılı olmayaraq yumruq-
ları düyünləndi, gözlərində qəzəb qığılcımları göründü. Zülfiyyə 
öz-özünə düşündü:”Axı bu nə vaxta qədər belə davam edəcək? 
Nə vaxta qədər anaların gözləri yaşlı, qəlbləri fəryadlı olacaqdır? 
Belə də zülm olarmı?”

Zülfiyyənin gözlərinə yuxu getmirdi. Ermənilərin əsir düşər-
gəsində əsirlərin, girov götürülən qız-gəlinlərin başlarına açdıqla-
rı oyunlar gözləri önünə gəlirdi. Bütün bunlar o vaxt Zülfiyyənin 
gözləri qarşısında baş verirdi, o isə verilən işgəncələrə kənardan 
ürəkağrısı ilə baxmalı olurdu, ancaq onun əlindən heç nə gəlmir-
di. O, kəşfiyyatçı idi, ona xüsusi tapşırıq verilmişdi. Zülfiyyə bu 
axşam Gülyazı xatırladı, onun son nəfəsdə minnətdarlıqla dolu 
olan baxışları gözləri önünə gəldi.

Nəhayət, o, səhərüzü yuxuya getdi.
Ertədən yuxudan oyanmağa vərdiş edən Zülfiyyə səhər gec 

oyandı. Çox əzgin idi, başı ağrıyırdı. Həvəssiz yerindən qalxdı, 
Elxanın yatdığı otağa keçdi. Elxanın idman köynəyi çarpayının 
başında idi. Zülfiyyə köynəyi götürüb səliqəyə saldı və yenidən 
yerinə qoydu. Qəfil mobil telefonuna gələn zəng onu diksindirdi. 
O, həmin dəqiqə Elxanı düşündü: Elxan bəzən kiminsə telefonu 
ilə ona zəng edərdi.Tez telefonu açdı, ancaq, deyəsən, Elxan de-
yildi, çünki Zülfiyyənin sifəti çox ciddi bir görkəm almışdı.

* * *
Bu gün Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə 

Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində ikisi qa-
dın və ikisi kişi olmaqla, 4 erməni əsiri ilə 2 azərbaycanlı döyüşçü 
dəyişdirilirdi. Tərəflər üzbəüz dayanmış, komitə nümayəndələri 
isə sənədləri nəzərdən keçirirdilər.

Nəhayət, hər iki tərəfdən dəyişdirilməsi nəzərdə tutulan əsir-
lər avtomobillərdən düşürüldü. Azərbaycanlı əsirlər bir-birlərinin 
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qoluna girmişdilər. Nisbətən cavan olan əsir, güclə ayaq üstə da-
yanmışdı. Görünür, əsirlikdə olarkən ermənilərin ona verdikləri 
dəhşətli işgəncələr lap ağır olmuşdu. Hündürboylu, qıvrımsaçlı 
əsirin isə göz qapaqları qaralıb şişmiş, sağ qolu boynundan asıl-
mışdı. Bütün bunlara baxmayaraq, onların hər ikisinin gözündə 
bir sevinc, bir həyat eşqi var idi. Hətta avtomobildən düşərkən 
ayaq üstə güclə dayanan döyüşçümüz onu gözləyən Azərbaycan 
nümayəndələrini görəndə güldü də... Gülərkən qabaq dişlərinin 
tamam olmaması da aydınca göründü.

Erməni əsirlərinin vəziyyətləri isə Azərbaycan əsirlərinin 
vəziyyətlərindən tamamilə fərqlənirdi. Qadınlar öz dillərində şi-
rin-şirin nəsə danışırdılar. Onlar görkəmlərindən hərbçiyə oxşa-
yırdılar. Kişilər isə komitənin nümayəndələrinə elə yazıq-yazıq 
baxırdılar, sanki bu dünyada onlardan fağır millət yox idi. Onların 
bədənlərində heç bir xəsarət əlamətləri görünmürdü.

Nəhayət, əsirlər öz tərəflərinə doğru addımladılar. Beləliklə, 
əsirlərin dəyişdirilmə prosesi başa çatdı.

Əsirlər dəyişdirildikdən sonra onları Qapanlı kəndi ilə üzbəüz 
mövqedə yerləşən Seysulan kəndinə gətirdilər. Bu kənd strateji 
əhəmiyyətə malik olan bir mövqedə yerləşirdi. Polkovnik Ohan 
Novosartyan əvvəlcə qadınları öz iş otağında qəbul etdi. O, er-
məni əsilli, Livanlı Sofiya Horutunyana baxaraq rus dilində dedi:

– Sofiya, səni görməsəm də, şəxsi tanışlığım olmasa da, 
haqqında çox şeylər eşitmişəm. Nə qədər türk qanı tökdüyünü 
də bilirəm. Hərbi işi yaxşı bilirsən, gözəl snaypersən, vətənin Er-
mənistanı çox sevirsən. Elə ona görə də əsirlərin dəyişdirilməsi 
məsələsi gələndə birinci sənin adını təqdim etdik. Necə əsir düş-
düyünü, Türklərin hərbi əsir düşərgələrində nə qədər əziyyətlər 
çəkdiyini də eşitmişəm. Sənə böyük hörmətim var. Xoş gəlmisən!

Mülki geyimdə olmasına baxmayaraq, Sofiya hərbi farağat 
vəziyyəti  alıb polkovnikə diqqətlə qulaq asırdı. Polkovnikin son 
sözlərindən sonra o, ilk dəfə gördüyü hərbçiyə erməni dilində:
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– Böyük Ermənistana xidmət edirəm! – dedi.
Sofiyanın məhz erməni dilində danışmasını polkovnik rəğ-

mətlə qarşıladı və bu dəfə erməni dilində:
– Dilimizi unutmamısan, Sofiya... Nə gözəl...  
Sofiya onun sözlərinə yüngül təbəssümlə cavab verdi.
– Bir az istirahət et, sonra isə işinə başla! Əmək haqqını da 

vaxtında alacaqsan, – deyə polkovnik dilləndi.
Sofiya:
– Oldu, cənab polkovnik!
Ohan Novosartyan sonra da üzünü o biri qadına tutub dedi:
– Səni isə yaxşı tanıyıram, Siranuş, sən bizə hələ çox lazımsan.
Ermənilərin içərisində türklərin qənimi kimi tanınan Siranuş 

polkovnikə nəsə demək istədi, lakin polkovnik buna imkan ver-
məyib dedi:

– Sən Sofiya ilə bir yerdə çalışacaqsan.
Siranuş da Sofiya kimi:
– Oldu, cənab polkovnik! – dedi.

* * *
İki gündən sonra Sofiya hərbi geyimdə erməni əsgərlərinin 

yeməkxanasına daxil oldu. Nahar vaxtı olduğundan, demək olar 
ki, yerlərin hamısı tutulmuşdu. Hərbi geyim Sofiyaya çox yara-
şırdı. Qısa vurulmuş qapqara saçları, burnunun aşağısıdakı xalı 
ona xüsusi yaraşıq verirdi. Onun ayaq üstə qaldığını görən əsgər-
lərdən bir neçəsi ayağa qalxıb ona yer göstərdilər. Demək olar ki, 
hamının nəzəri Sofiyanın üzərində cəmlənmişdi. Sofiya, doğru-
dan da, gözəl görünürdü. Nəhayət, o, yeməklərini götürüb bir əs-
gərin yanında özünə yer elədi. Bir azdan Siranuş da gəldi. Onlar 
nahar etdikdən sonra çölə çıxdılar. Sofiya hərbi qarnizonun aşağı 
tərəfində yerləşən uzun bir binanı Siranuşa göstərib soruşdu:

– Bu, nə binadır?
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– Əsirləri burada saxlayırlar, – deyə Siranuş cavab verdi.
Bu vaxt həmin binanın qapısından bir nəfər hərbi geyimli 

oğlan çıxıb onlara tərəf qaçmağa başladı. Deyəsən, nahara ge-
cikmişdi. Onların yanına çatanda rus dilində salam verib ötüşdü. 
Sofiya dedi:

– Məgər bu, erməni deyil, niyə rus dilində danışır?
Siranuş gedən adamın ardınca baxıb istehza ilə güldü və ca-

vab verdi.
– Yox, əlbəttə, erməni deyil, türkdür... Neçə illərdir bizə it 

kimi qulluq edir. Əsir düşənlərdəndir... Bilirsən, əsirlərə necə qan 
uddurur? Həm qəddar, həm də çox şərəfsiz adamdır. Ona görə də 
ona dəyməyiblər. Hələ ki, ondan çox istifadə edilir. Lazım olma-
yanda başına bir güllə vuracaqlar, rədd olub gedəcək.

– Adı nədir bu şərəfsizin? – deyə Sofiya soruşdu.
– Adını bilmirəm, ancaq hamı onu Şaqen çağırır.
– Çoxdan burdadır?
Siranuş Sofiyaya baxıb soruşdu:
– Ay qız, bu Şaqenlə nə çox maraqlandın?
Sofiya sakit səslə cavab verdi:
– Milliyyətindən asılı olmayaraq, satqınlara, vətən xainlərinə 

nifrət edirəm. Ona görə bir az maraqlandım.
Şaqen döyüş zamanı silahını yerə qoyub, könüllü olaraq er-

mənilərə təslim olmuşdu. Onun əsl adını heç kim bilmirdi. Bəlkə 
də, ermənilərdən bilən var idi, ancaq hamı ona Şaqen deyirdi. 
Əsir düşən azərbaycanlı döyüşçülər ermənilərdən çox ona nifrət 
edirdilər. Bunu yaxşı bilən Şaqen isə əsirlərə ağla gəlməz işgən-
cələr verirdi. Əsir və girov götürülən azərbaycanlı qadın və qız-
ların zorlanmasında birbaşa Şaqen özü iştirak edirdi. Əsirlərdən 
özünə tay adamlar axtarırdı. Onun təklifi nifrətlə qarşılandıqda 
isə həmin adamı ölənə qədər döyərdi. Hətta onun verdiyi işgən-
cələrə dözməyib intihar edənlər də olmuşdu.

Bütün bunları Siranuşdan eşidən Sofiya soyuqqanlı bir şəkil-
də dedi:
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– Siranuş, nəyimizə gərəkdir, bu satqından danışmaq... Gəl yax-
şı şeylərdən danışaq. Sən bilən, bizə ayda nə qədər pul veriləcək?

– Mən biləni, yaxşı olar, – deyə Siranuş cavab verdi.
Bu vaxt bir erməni əsgəri onlara yaxınlaşıb polkovnikin on-

ları çağırdığını dedi.
Polkovnik Ohan Novosartyan Sofiya və Siranuşa xüsusi tap-

şırıqlar verdi. Onlar iki gündən sonra keçiriləcək döyüş əməliyya-
tında iştirak etməli, əvvəlcədən təyin edilmiş yüksəkliklərdə özlə-
rinə mövqe tutmalı idilər. Polkovnikin danışığından hiss olunurdu 
ki, keçiriləcək döyüş əməliyyatı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Axşamüstü bütün döyüş heyəti qarnizonun həyətinə toplaş-
mışdı. Sofiya da burada idi. o, Siranuşla nə barədə isə danışırdı. 
Birdən əsirlərin saxlandığı binadan tükürpədici bir çığırtı eşidildi. 
Hamı səs gələn səmtə baxdı. Siranuş gözünə qara eynək taxmış 
Sofiyaya dedi:

– Görəsən, Şaqen yenə nə eləyib?
Erməni əsgərlərdən bir neçəsi əsirlərin saxlandığı binaya 

tərəf getdilər. Onlar binanın qapısına çatanda qapı açıldı və Şaqen 
üst-başını düzəldə-düzəldə çölə çıxdı. O, saralmış və iyrənc diş-
lərini göstərərək əsgərlərlə nə isə danışmağa başladı. 5-6 dəqiqə-
dən sonra əsgərlər geri qayıtdılar. Hər şeylə maraqlanan Siranuş 
onların yanına getdi. Əsgərlər yaxın gələnlərlə gülə-gülə nə isə 
danışırdılar. Bir neçə dəqiqədən sonra Siranuş Sofiyanın yanına 
qayıtdı. Sofiya ondan soruşdu:

– Nə olub, ay Siranuş?
– Bu manyak it oğlu hamilə qadını zorlayıb, sonra da bıçaqla 

qadının qarnını cıraraq uşağı çıxarıb.
Sofiya soyuqqanlı şəkildə:
– Burada təəccüblü nə var ki? – dedi.
Siranuş Sofiyaya baxıb bir qədər uca səslə:
– Ay qız, sən nə danışırsan? Bir var döyüş ola, vurasan, öl-

dürəsən, bir də var...  
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Sofiya onun sözünü kəsib dedi:
– Siranuş, axı özün deyirdin ki, bu Şaqen şərəfsiz adamdır. 

Şərəfsizdən isə nə desən gözləmək olar. Bir də ki, mən yorulmu-
şam, otağıma gedirəm, sabahkı döyüşə hazırlaşmalıyam.

Sofiya Siranuşdan ayrılıb getdi. Siranuş onun dalınca baxıb 
deyindi:”Livanlı qancıq, elə sən də onun kimi manyaksan”.

Ertəsi gün ermənilərin böyük miqyaslı hərbi əməliyyatı baş-
ladı. Sofiya və Siranuş artıq təyin olunmuş döyüş mövqelərində 
idilər. Hərbi əməliyyat 5-6 saat davam etdi. Ermənilər böyük itki 
verərək geri çəkildilər. Əməliyyatın uğursuzluqla nəticələnməsi 
polkovniki özündən çıxarmışdı. Sofiya və Siranuş yorğun halda 
qarnizona qayıtdılar.

Uğursuz döyüş əməliyyatının səhərisi bütün qarnizonu təəc-
cübləndirən bir hadisə baş verdi. Şaqen əsirlər saxlandığı yerdə – öz 
otağında kəndirlə boğazından asılmışdı. Siranuş bu xəbəri Sofiya-
ya deyəndə Sofiya çarpayısında uzanmışdı. O, gözlərini ovuşdu-
raraq Siranuşa dedi:

– Siranuş, deyəsən, sənin işin-gücün qurtarıb axı... Cəhən-
nəmə özünü asıb...  

– Ay qız, yox eee, asıblar...  
– Əcəb edib asıblar. Yaxşı ki, şərəfsizlərin biri azaldı...  
Sonra xəbəri indi eşidirmiş kimi, Siranuşdan soruşdu:
– Dəqiq asıblar?
Siranuş ona cavab verməyib otaqdan çıxdı.
Şaqenin özünü asması və ya asılması heç də ciddi araşdırıl-

maya, ciddi narahatlığa səbəb olmadı. Çünki ermənilərin də bu 
adamdan zəhlələri gedirdi. Ancaq bu hadisəyə görə əsirlər də 
cəzasız qalmadı. Onlara çox əziyyət versələr də, Şaqenin ölümü 
barədə dəqiq bir məlumat əldə edə bilmədilər. 

Axşamüstü kiçik hərbi müşavirə keçirildi. Hərbi əməliyyatın 
uğursuzluqla nəticələnməsi müzakirə edildi.
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* * *
Elxan artıq bir ilə yaxın idi ki, hərbi xidmətdə idi. İmkan 

olanda bəzən anası Zülfiyyə ilə telefonla danışardı. Hərbi xid-
mətə gedəndən sonra Elxan tamamilə dəyişmişdi. Bəzən anasına 
verdiyi əziyyətləri, onu çətin vəziyyətlərə salmasını düşünər və 
özlüyündə xəcalət çəkərdi. Elxan burada anası ilə fəxr edirdi. Ko-
mandanlıq əsgərlərin şəxsi işlərinə baxarkən məlum olmuşdu ki, 
Elxan Kəşfiyyat idarəsinin zabiti Zülfiyyə İsmayılovanın oğludur. 
Hətta bir dəfə döyüşçü yoldaşları ilə kəşfiyyatdan uğurla qayıdan 
Elxanı alay komandiri tərifləyərək belə demişdi:”Qurdun balası 
qurd olar!” Bu sözlərdən Elxanın ürəyi dağa dönmüş, anasından 
ötrü çox darıxmışdı. Axşam isə gizirin icazəsi ilə onun telefonun-
dan anasına zəng edib onu lap çox sevdiyini bildirmişdi.

Hər həftə dolu zənbillərlə övladlarının görüşünə gələn əsgər 
valideynlərinə baxanda Elxanda qəribə hisslər yaranırdı. O, dü-
şünürdü ki, axı valideynlər nə vaxta qədər uşaqlarının arxasınca 
gəzəcəklər? Nə vaxta qədər hərbi xidmətdə olsalar da, yenə ev-
dəkilərə əziyyət verəcəklər? Bunları Elxan ona görə düşünmürdü 
ki, onun yanına gələnləri yox idi. Anası istəsəydi də, Elxan onun 
bu uzunluqda yolu qət edib gəlməsinə razı olmazdı. Ancaq çox 
istəyirdi ki, əmiləri. əmisi oğlanları bir dəfə onun yanına gəlsin-
lər. Əsgər yoldaşları onu ev yeməklərindən dadmağa dəvət edəndə 
o, tərəddüd etmədən bu yeməklərin dadına baxardı. Acından yox, 
sadəcə, yoldaşlarının xətrinə dəyməmək üçün... Əsgər yoldaşları-
dan bəzilərinin valideynlərindən telefon, pul tələb etmələri isə, onu 
özündən çıxarardı. Heç kimə bir söz deməsə də, özlüyündə dü-
şünərdi:”Axı bura hərbi xidmətdir, istirahət sanatoriyası deyil”...

Ermənilər isə hər gün dayanmadan atırdılar. Son günlər isə 
daha da fəallaşmışdılar.

Bu gün 4 nəfərdən ibarət kəşfiyyat qrupu xüsusi tapşırıqla 
erməni mövqelərinə keçməli, lazım olan məlumatları əldə etməli 
idilər. Elxan da bu qrupun içərisində idi. 
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Gecədən xeyli keçmiş dəstə yola düşdü. Gecə düşmən 
mövqelərinə yaxınlaşmaq daha asan idi. Onlar gah ayaq üstə, 
gah da sürünə-sürünə sakitcə irəliləyirdilər. Komandirləri tapşır-
mışdı ki, imkan daxilində “dil”(sağ gətirilən düşmən) gətirsələr, 
lap yaxşı olar. Nəhayət, onlar qarşıdakı erməni postuna çatdılar. 
Sakitlik idi, deyəsən, postdakılar yatmışdılar. Elxan sakitcə er-
mənilərin səngərinə girdi. Yoldaşları da onun ardınca gəlirdilər. 
Postdakı 2 erməni yatırdı. Elxan yoldaşlarına işarə edib ermə-
nilərə yaxınlaşanda erməni əsgərinin biri oyandı, əlini silaha at-
maq istədi. Elxan pişik çevikliyi ilə irəli atılıb bıçağı onun ürəyinə 
sancdı. Erməninin səsi belə çıxmadı. O biri erməni isə hələ də 
yatırdı. Kəşfiyyatçılar onun ağzını bağlayanda, o oyandı. Elxan 
ona “sus”işarəsini verdi. Sonra sakit səslə:”Yaşamaq istəyirsənsə, 
səsini çıxarma”, – dedi. Elxan onun əllərini də bağladı. Ehmalca 
səngərdən çıxıb geriyə qayıtmağa başladılar.

Artıq dan yeri ağarırdı. Onlar 50-60 metr getmişdilər ki, er-
mənilərin yüksəklikdəki postundan atəşə tutuldular. Atəş açılan 
kimi ayaqları açıq olan erməni qaçmağa çalışdı, lakin Elxanın 
avtomatın qundağı ilə vurduğu zərbədən huşsuz halda yerə yı-
ğıldı. Vəziyyət heç də ürəkaçan deyildi. Elxangilin sığınmağa bir 
daldanacaq yeri yox idi. Ermənilər isə dayanmadan atəş açırdılar. 
Elxan hiss etdi ki, yan tərəfdən də atəş səsləri gəlir, başa düşdü ki, 
erməni mövqelərinə doğru çox irəlilələyiblər və mühasirəyə düşə 
bilərlər. O, döyüşçü yoldaşlarının ikisinə:

– Siz, ikiniz “dil”i hissəyə çatdırın, biz erməniləri yayındıra-
cağıq.

Başqa çıxış yolunun olmadığını görən kəşfiyyatçılar hələ də 
huşsuz olan ermənini kürəklərinə alaraq arxaya sürünməyə baş-
ladılar. Elxan və həmişə onun yanında olan dostu Azad isə tez 
yerlərini dəyişərək düşmənə atəş açmağa başladılar. Beləliklə, 
ermənilərin atəş istiqaməti dəyişdi. Onlar atəş açılan səmtə od 
yağdırırdılar. Elxan arada yoldaşlarının getdiyi səmtə boylanırdı. 
Kəşfiyyatçılar isə artıq görünmürdülər.
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Hava tamam işıqlanmışdı. Ermənilər bütün istiqamətlərdən 
atəş aça-aça Elxan və Azadın düşdüyü “halqa”nı daraldırdılar. 
Kəşfiyyatçılar sıx böyürtkən kolunun arxasına sığınmış, yaxına 
gələn erməniləri dəqiq atəşlə yerə sərirdilər. Elxangil gülləyə 
qənaət edirdilər. Bilirdilər ki, güllələri az bir vaxtda qurtaracaq. 
Qəfildən çiyninə dəyən güllə Elxanı sarsıtdı. O, yerində qıvrıldı. 
Azad ona sarılıb həyəcanla qışqırdı:

– Qardaş, nə oldu? Yaralanmısan?
Elxanın yarası çox ağır idi. Onun gözləri qaralırdı. O, özünü 

güclə ələ alıb dedi:
– Azad, özünü qoru, bu itlərin əlindən bir təhər canını qurtar, 

mənə fikir vermə. Qurtar özünü...  
Ermənilər isə lap yaxınlaşmışdılar. Azad onlara sarı bir neçə 

dəfə atəş açdı. Növbəti dəfə atəş açmaq istəyəndə atəş açılma-
dı: gülləsi qurtarmışdı. Böyründən asılmış qumbaraları götürüb 
lap yaxına gələn iki erməniyə tərəf atdı. Qumbaranın partlaması 
o biri erməniləri qorxutdu. Onlar atəşə bir az ara verib yenidən 
atəşə başladılar. Azad Elxana tərəf baxdı. Elxanın gözləri yumul-
muşdu, rəngi ağappaq idi. Azad dəli bir nərə çəkib sonuncu qum-
barasını əlində bərk sıxaraq ermənilərin üstünə yeridi və qumba-
ranı ermənilərə tərəf ata bildi. Sinəsinə dolan güllələrdən diz üstə 
çökdü, gözləri isə hələ baxırdı. O, arxası üstə yıxıldı. Ermənilər 
isə onun cansız bədəninə hələ də atəş açırdılar.

* * *
Gecə Azərbaycan kəşfiyyatçılarının erməni mövqelərinə gir-

məsi, hətta erməni postundan bir erməni döyüşçüsünü aparmaları 
polkovnik Ohan Novosortyanı dəli eləmişdi. Bundan başqa, iki 
Azərbaycan döyüşçüsünün 50-yə yaxın ermənini məhv etməsi isə 
onu cin atına mindirmişdi. Otağında var-gəl edən polkovnik özün-
külərin arxasınca söyür, onları “yaramaz”, “fərsiz”adlandırırdı.
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Bu hadisə ildırım sürəti ilə erməni hərbi qarnizonuna yayıldı. 
Onu da dedilər ki, Azərbaycan tərəfdən bir nəfər yaralı əsir götü-
rülmüşdür. Siranuş bunları Sofiyaya danışanda Sofiya oturduğu 
yerdən ayağa qalxdı və soruşdu:

– Bəs bizimkilər əvvəlcədən bundan niyə xəbər tutmayıblar?
– Bilmirəm, – deyə Siranuş cavab verdi.
– Necə olub ki, iki nəfər bu qədər döyüşçümüzü məhv edib?
– Bilmirəm... Bəlkə, çox olublar...  
– Bəs əsir düşən yaralı indi haradadır?
– Vəziyyəti yaxşı deyil, əsir götürüləndə bizim uşaqlar onu o 

qədər döyüblər ki, sifəti tanınmaz hala düşüb, indi həkim nəzarəti 
altındadır. Polkovnik əmr verib ki, yaralı sağ qalmalıdır.

Otağın qapısı döyüldü, Sofiya qapıya çıxdı. Gələn polkovni-
kin növbətçisi idi. Sofiyyaya polkovnikin onu çağırdığını deməyə 
gəlmişdi. Sofiya qornizonun sənədlərinin hazırlanmasında bəzən 
polkovnikə kömək edərdi. Siranuş da Sofiya ilə otaqdan çıxdı.

Sofiya polkovnikin yanına girəndə polkovnikin qanı qara idi. 
O, Sofiyaya oturmaq üçün yer göstərdi, özü isə ayaq üstə dayan-
mışdı. Sonra o da oturdu. əlindəki vərəqi Sofiyaya uzadıb dedi:

– Bu siyahıdakı adamlar bizə lazımlı adamlardır, biri də mə-
nim qohumumdur, Azərbaycan tərəfdə əsirdirlər. Qırmızı Xaç 
Komitəsinə vermək üçün İlkin sənədləri hazırla, özüm yuxarılarla 
danışacağam, görək nə edə bilirəm...  

Polkovnik qayğılı görünürdü. O, Sofiyaya baxmadan danış-
mağa başladı:

– Əvvəllər əsirlərin dəyişdirilməsi məsələsini özümüz həll 
edərdik, əlbəttə pulla, indi isə bu mümkün deyil...  

– Nə vaxta lazımdır, cənab polkovnik? – deyə Sofiya soruşdu.
– İki günə hazır et.
– Oldu cənab, polkovnik!
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* * *
Elxan gözlərini açanda harada olduğunu anlaya bilmədi. 

Başı, sifəti tənziflə sarınmışdı. Başının üstündə ağ xalatlı həkim-
ləri görəndə yaddaşında qalan son hadisələri xatırlamağa çalış-
dı. Azadı xatırladı, onun ermənilərlə təkbaşına vuruşması yadına 
düşdü. Bir də onun dəli nərəsi... Sonra isə heç nəyi xatırlaya bil-
mədi. Yerindən tərpənmək istədi, ağrıdan zarıdı. Ona yaxınlaşan 
həkimdən soruşdu:

– Hardadı Azad? Mən hardayam?
Ona cavab verən olmadı. Həkimlərin erməni dilində danış-

dıqlarını eşidəndə nələr baş verdiyini, harada olduğunu anladı.
Polkovnik Sofiyanın hazırladığı sənədlərə baxanda telefon 

səsləndi. Danışan baş həkim idi, yaralı əsirin artıq özünə gəldiyini 
deyirdi. Polkovnik uca səslə:

– Dindirmək olarmı? 
Sonra başını yelləyərək:
– Gətirin, – dedi.
Sofiya icazə alıb getmək istəyəndə polkovnik:
– Narahat olma, otur, yaralı türkü gətirirlər.
Sofiya üçün də çox maraqlı idi, odur ki, polkovnikin təklifi 

ürəyindən oldu.
Bir azdan qapı döyüldü, içəri əvvəl iki həkim, sonra isə güclə 

yeriyən Elxan girdi. Onun sifəti sarğıdan, demək olar ki, görün-
mürdü. Sağ qolu boynundan asılmış, çiyni tənziflə sarınmışdı. Əli 
şişsə də, əlinin üstünə yazılmış “Ana” sözü aydınca görünürdü. 
Ayaq üstə güclə dayanırdı.

Polkovnik altdan yuxarı Elxanın uca boyuna, boyuna uyğun 
iri əllərinə həsədlə baxırdı. Nəhayət, öz hisslərini gizlədə bilmə-
yib dedi:

– Bax buna deyərəm əsl döyüşçü.
Sonra yaralının erməni dilini bilmədiyini nəzərə alıb həmin 

sözləri Azərbaycan dilində də təkrar etdi.
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Elxanın ayaq üstə dayana bilmədiyini görən polkovnik oturmaq 
üçün ona yer göstərdi. Həkimlərin köməyi ilə Elxan stulda oturdu.

Polkovnik Sofiyaya tərəf çevrilib nə isə demək istədi. Sofiya 
oturduğu yerdə yox idi, pəncərənin qabağında ayaq üstə dayan-
mışdı. Polkovnik Sofiyanın yerini dəyişməsinin fərqinə varma-
dan dedi:

– Sofiya, iki nəfərin 50 adamı məhv etməsinin səbəbini indi 
bildinmi?

– Bildim, cənab polkovnik, – deyə Sofiya titrək səslə cavab 
verdi.

Çoxlu qan itirdiyindən başı gicəllənən Elxan pəncərənin qa-
bağında dayanan qadına tərəf baxdı, lakin pəncərədən içəri düşən 
günəş şüaları bu qadına baxmağa imkan vermədi.

Polkovnik üzünü Elxana tutub dedi:
– Bilirsən, cavan oğlan, əsirləri dindirmək mənim işim deyil. 

Sadəcə, səni görmək marağı mənə üstün gəldi. Və bir də, doğru-
danmı, siz cəmi iki nəfər idiniz?

Elxan qamətinə uyğun qalın səslə:
– Xeyir, cənab polkovnik, 4 nəfər idik. İkisi sizin əsgəri apar-

dı, döyüşən isə iki nəfər idi, mən və dostum...  
– Dostunun adı nə idi?
Elxan kədərli şəkildə cavab verdi:
– Azad idi...  
Elxanın suallara belə ətraflı cavab verməsi polkovniki sevin-

dirdi və bu sevincini Sofiyaya bildirmək üçün ona tərəf baxıb gü-
lümsündü. Sofiya polkovnikin gülümsəməyinin səbəbini anladı 
və ürəyində:”Ay qoca axmaq, çox tez gülürsən. Bu sualların ca-
vabını onsuz da hamı bilir”.

Polkovnik yenə Elxandan soruşdu:
– De görüm, valideynlərin varmı?
– Var, cənab polkovnik. Valideynsiz də uşaq olarmı? Atam 

yoxdur, anam var.
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– Yəqin ki, ananı çox istəyirsən?
– Əlbəttə, çox istəyirəm.
– Ananı görmək istəyirsənmi?
Elxan özünə bir nəzər salıb dedi:
– Bu vəziyyətdə yox...  
– Yaşamaq istəyirsənmi?
– Kim yaşamaq istəməz ki?
Polkovnik onun düz gözlərinə baxıb dedi:
– Əgər bütün suallara cavab versən, sənə söz verirəm, sağ 

qalarsan.
Bu dəfə Elxan sual verdi:
– Bəs sonra?
– Sonra da sağ-salamat gedərsən evinizə.
Elxan yenə sual verdi:
– Cənab polkovnik, siz mənim anamı tanıyırsınız?
Polkovnik səbrini basıb cavab verdi:
– Yox tanımıram. Niyə soruşursan ki?
– Əgər mən burdan evimizə satqın kimi qayıtsam, anam məni 

öz əlləri ilə boğub öldürər. Bir də ki, cənab polkovnik, mən adicə 
bir döyüşçüyəm. Sizə ancaq hərbi hissəmizin yerini deyə bilərəm, 
o da ki, sizə lazım olmayacaq. Çünki hərbi hissəmiz indi, yəqin, 
çoxdan yerini dəyişib.

Polkovnikin sifəti qızarmışdı. O, Elxana dedi:
– Bilirsənmi, səni burda nə gözləyir?
Bu dəfə Elxan əsl Bakı ləhcəsi ilə cavab verdi:
– Həri, bilirəm.
Elxanın səsinin titrədiyini hiss edən polkovnik ona dedi:
– Özünə yazığın gəlsin, anana yazığın gəlsin...  
– Başqa heç nə bilmirəm, cənab polkovnik. Mən adi bir dö-

yüşçüyəm.
Polkovnik başının işarəsi ilə həkimlərə “aparın”dedi. Həkim-

lər Elxanın qoluna girib otaqdan çıxartdılar.
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Polkovnik Sofiyaya tərəf çevrilib dedi:
– Gördünmü? Bu hələ yarımcandır, xəstədir, sağlam olsaydı 

gör necə danışardı.
Sofiyanın gözlərində qəribə bir parıltı var idi. O, sanki öz- 

özünə danışırdı:
– Qoçaq oğlandır! Düşmən də olsa, qoçaq oğlandır.
Polkovnik də öz növbəsində:
– Əlbəttə, qoçaqdır. İndi görək bizim oğlanların işgəncələrinə 

necə dözəcək?
Sofiya öz otağına qayıtdı. Siranuş onu qapının ağzında gözlə-

yirdi. O, Sofiyanın üzün baxıb təəccüblə soruşdu:
– Sənə nə olub, ay qız? Bu nə haldır? Sən nə vəziyyətdəsən?
– Heç nə olmayıb, – dedi, – bir az yorğunam, başım bərk 

ağrıyır.

* * *
Elxanın əsirlikdə olmasının ikinci ayına az qalırdı. Bu müd-

dətdə ermənilər ona olmazın işgəncələr vermişdilər. Onun əl dır-
naqları, qabaq dişləri kəlbətinlə çıxarılmışdı. Lakin ondan əhə-
miyyətli bir məlumat ala bilməmişdilər.

Elxana işgəncələr veriləndə o, ürəyində Allaha yalvarırdı ki, 
huşu başından tez çıxsın, ağrıları hiss etməsin. Onun dırnaqları 
çıxarılanda elə qışqırırdı ki, hətta polkovnik də otağında onun sə-
sini eşidirdi. 

Şaqendən sonra əsirlərə ən ağır işgəncələr verən Samvel bir 
dəfə Elxanın ayaq barmaqlarına çəkiclə elə bir güclü zərbə endir-
di ki, Elxan “ay ana”qışqıraraq özündən getdi. Onu huşsuz vəziy-
yətdə bir otağa salıb ağzını bağladılar. Ertəsi gün növbətçi həkim 
polkovnikin yanına gəlib yaralı kəşfiyyatçının vəziyyətinin yaxşı 
olmadığını xəbər verdi. Sofiya da polkovnikin otağında idi. O, 
başını qaldırıb sakit səslə polkovnikə dedi:
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– Ölməyinin bizə nə xeyri var ki... Heç olmasa, əsirlərimiz-
dən biri ilə dəyişərik.

Polkovnik özlüyündə belə qərara gəlmişdi ki, yəqin Elxan 
onlara lazım olan məlumatları bilmir. Əgər bilmiş olsaydı, bu iş-
gəncələrə dözməyib hər şeyi demiş olardı. Odur ki, onun göstə-
rişinə görə Elxana daha işgəncələr verilmirdi. Ancaq səhərdən 
axşama qədər əsirlərlə birlikdə onu heyvan kimi işlədər, tez-tez 
dubinka ilə nəfəsi kəsilənə qədər döyərdilər.

Bir dəfə Sofiya polkovnikin otağında ona lazım olan sənəd-
ləri hazırlayırdı. Polkovnik isə pəncərənin önündə dayanıb çölə 
baxırdı. Qəfildən onun gözləri ağac doğrayan Elxana sataşdı. O, 
Sofiyadan soruşdu:

– Sofiya, yadındadırmı sənin “qoçaq”adlandırdığın oğlan?
– Yadımdadır, cənab polkovnik, – deyə Sofiya cavab verdi.
– Doğrudan da, qoçaq imiş, gör necə işləyir...  
Sofiyanın cavab vermədiyini görən polkovnik dedi:
– Bir dəfə onu uşaqlar elə günə salmışdılar ki, düz iki gün 

huşsuz vəziyyətdə qalmışdı. Bax onda istədim ki, sən onunla da-
nışıb söhbət edəsən, bəlkə, onun ürəyini qadın ürəyinlə yumşal-
dasan. Həmin vaxt isə sən özün də qızdırma içərisində ağır xəstə 
yatırdın.

Sofiya polkovnikə baxıb dedi:
– Yaxşı ki, elə xəstələnmişəm və bu təklifi mənə deməmisiniz.
Polkovnik gülərək:
– Niyə Sofiya? Axı mənə elə gəlir ki, sənin bu oğlana simpa-

tiyan az deyil...  
Sofiya da gülərək polkovnikə dedi:
– Cənab polkovnik, əvvəla, əsirləri dindirmək mənim bacar-

dığım iş deyil, sonrası isə, düşmənin də yaxşı cəhətlərini görüb 
qiymətləndirmək özü də yaxşı bir işdir.

Polkovnik bir az düşünüb dedi:
– Düz deyirsən, Sofiya.
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Polkovnikin otağından çıxan Sofiya ayaq saxlayıb odun doğ-
rayan Elxana baxmağa başladı. Qadının gözündə həmişəki kimi 
qara eynək var idi. Elxan da əllərini işdən ayırıb uzaqdan ona 
baxan qara eynəkli, qara saçlı, yaraşıqlı qadına baxmağa başladı. 
Pəncərədən Sofiyaya baxan polkovnik dodaqaltı qımışıb öz-özünə 
düşündü:”Deyəsən, Sofiya bu oğlana aşiq olub”. Sonra isə ağlına 
gələn bu fikrin ciddi olmadığını düşündü. Nəzarətçinin Elxana 
yaxınlaşdığını görən Sofiya oradan uzaqlaşdı. Nəzarətçi isə Elxa-
na yaxınlaşıb dubinka ilə ona bir neçə zərbə vuraraq qışqırdı:

– İt oğlu, niyə dayanmısan? Niyə işləmirsən?
Dəyən zərbələr sanki daşa dəydi. Elxan səsini də çıxarmadı. 

O, gedən qadının arxasınca bir də baxıb işinə davam etdi. Özlü-
yündə düşündü:”Görəsən, bu qadın mənə niyə belə baxır?” 

* * *
 Polkovnikin kefi kök kök idi. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Ko-

mitəsinin vasitəçiliyi ilə əsirlərin dəyişdirilməsi prosesi bu gün 
baş tutmalı idi. Siyahıda dəyişdirilməsi təsdiq edilmiş 20 nəfər-
dən məhz 5 nəfəri polkovnik Ohan Novosartyanın tabeliyində 
olan əsir düşərgəsindən idi. Onlar 25 nəfər erməni əsiri ilə də-
yişdiriləcəkdi. Polkovnikin nəzərdə tutduğu öz adamları da bu 
siyahıda idi.

Polkovnikin göstərişi ilə dəyişdiriləsi 5 nəfərin paltarı yenisi 
ilə əvəz olundu. Bu beş nəfərin içərisində Elxan da var idi. O, hələ 
də dəyişdiriləcəyi xəbərinə inanmırdı, elə bilirdi ki, yuxu görür.

Əsirləri təmas xəttinə çatdırmaq üçün hərbi qarnizon nü-
mayəndələri içərisində Sofiya da var idi. Avtomobillər hərbi qar-
nizonun həyətindən tərpəndi. Əsirlər və erməni əsgərləri bir ma-
şında, nümayəndə heyəti isə o biri maşında oturmuşdu. Nəhayət, 
avtomobillər təmas xəttində dayandı. Digər azərbaycanlı əsirləri 
gətirən maşınlar da burada idilər. Azərbaycan tərəfinin nümayən-
dələri isə artıq gətirdikləri erməni əsirləri ilə onları gözləyirdilər.
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Sofiya avtomobildən yerə düşüb əsirləri gətirən avtomobilə 
yaxınlaşdı, onlara aşağa düşmək əmrini verdi. Maşından ən axı-
rıncı düşən Elxan oldu. O, “Ana”yazılmış iri əli ilə maşının qa-
pısını bağlamaq istəyəndə Sofiya ehmalca əlini onun əlinin üs-
tünə qoydu. Bu təmasdan Elxan diksinsə də, əlini geri çəkmədi. 
Sofiya qara eynəyini çıxarmışdı. Elxan onun həsrət və məhəb-
bətlə dolu mavi gözlərinə baxanda az qaldı ki, qışqırsın. Sofiya 
tez o biri əlini dodaqlarına aparıb Elxana “sus”işarəsi verdi. Bu 
işarə Elxana tanış idi. Uşaq vaxtı atası anasının üstünə qışqıran-
da Elxan qorxusundan çarpayının altına girər və oradan anasına 
“sus”işarəsi verərdi. Elxan hıçqırığını, naləsini, “ana”kəlməsini 
içində boğdu. Sofiya tez də Elxandan ayrıldı. Hamı irəli baxırdı, 
təkcə Elxandan başqa. Erməni nümayəndələrindən biri sənədləri 
komitə nümayəndələrinin yanına apararkən Elxan onları gətirən 
mayor rütbəli erməniyə yaxınlaşıb dedi:

– Cənab mayor, icazə verin sizi bağrıma basaraq öz minnət-
darlığımı bildirim.

Mayor əvvəl onun üstünə qışqırmaq istədi, sonra komitə nü-
mayəndələrinə tərəf baxıb özünü ələ aldı. Elxan isə yalvarır, əl 
çəkmirdi. Erməni nümayəndələri bir-birlərinə baxırdılar. Sofiya 
başı ilə razılığını bildirdi. Elxan əvvəl mayoru, sonra isə onu bura 
gətirən bütün erməniləri qucaqladı. Növbə Sofiyaya gələndə o, 
qollarını elə geniş açdı ki, sanki bütün dünyanı qucaqlayacaq-
dı. Burnunu anasının saçlarının arasına soxdu, sakitcə pıçılda-
dı:”Sənə qurban olum, ana!” Zülfiyyə ehmalca oğlunu özündən 
araladı. Elxan bir addım geri çəkilib anasına baxdı. Anası daş 
heykələ bənzəyirdi. O, oğluna tərəf baxmırdı, üzündə heç bir ifa-
də yox idi. Qəfildən Elxan xatırladı ki, axı anası kəşfiyyatçıdır.
Onun ani ehtiyatsızlığı hər şeyi məhv edə bilərdi. Odur ki, yaşlı 
gözləri ilə anasına baxıb dedi:

– Çox sağ olun, Sofiya xanım, siz mənə azadlıq verdiniz. Sizi 
heç vaxt unutmaram.
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Sonra əlləri il gözlərinin yaşını silib erməni mayoruna dedi:
– Çox sağ ol, cənab mayor, təşəkkür edirəm sənə, – deyərək, 

irəli addımlayan əsirlərə qoşuldu.
Elxan məqsədinə çatmışdı: anasını bağrına basmaqdan ötrü 

işlətdiyi kələk baş tutmuşdu. Ancaq bundan ötrü o, onu gətirən 
ermənilərin hamısını qucaqlamalı olmuşdu. 

Elxan əsirləri gözləyən azərbaycanlı döyüşçülərlə qucaqla-
şıb görüşdü. Çevrilib uzaqdan onu izləyən anasına baxdı. Anası 
çox gözəl görünürdü. Hərbi forma ona çox yaraşırdı. Zülfiyyənin 
gözündə yenə qara eynək var idi, gözlərinin kədərini, həsrətini, 
övlad sevgisini heç kim görə bilmirdi. Diqqətlə anasına baxan 
Elxan anasının əllərini ovuşdurduğunu gördü, ürəyi titrədi, onun 
hansı sarsıntılar keçirdiyini qəlbən duydu. Elxanın anasına ötən 
günlərlə bağlı qaranlıq olan o qədər sualları var idi ki...  

Zülfiyyə uzaqdan oğlunun ona baxdığını görür, sanki Elxanın 
nələr düşündüyünü, hansı suallar qarşısında çaşıb qaldığını hiss 
edirdi. O, çox istəyirdi ki, oğluna qaranlıq qalan bütün sualların 
hamısına bircə-bircə cavab versin. Görəsən, Elxanı görmək və 
ona hər şeyi danışmaq Zülfiyyəyə qismət olacaqdımı? Əgər bü-
tün olanları Zülfiyyə oğluna danışmasaydı, Elxan anasının başına 
gələnləri haradan biləcəkdi? Elxan, haradan biləcəkdi ki, o, hərbi 
xidmətə getdiyi vaxtdan heç iki ay keçməmiş Elçin müəllimin 
məsləhəti ilə Kəşfiyyat idarəsinin yeni rəisi Zülfiyyəni Livandan 
gəlib Qarabağda vuruşan, sonralar Azərbaycan tərəfə əsir düşmüş 
Sofiya Harutunyanın əvəzinə xüsusi tapşırıqla düşmən mövqelə-
rinə göndərmişdir. Elxan haradan biləcəkdi ki, hərbi xidmətdə 
olarkən telefonda onunla danışan anası yox, anasının Kəşfiyyat 
idarəsi tərəfindən hazırlanmış xüsusi səs yazısı imiş. Bu isə oğ-
lunun nigaran qalmaması üçün Zülfiyyənin öz xahişi olmuşdu. 
Elxan haradan biləcəkdi ki, azərbaycanlı əsirlərə dəhşətli işgən-
cələr verən, Vətən xaini Şaqeni kəndirlə asan məhz onun anası 
olmuşdur. Elxan haradan biləcəkdi ki, əsirlikdə – polkovnikin 
otağında oğlu ilə rastlaşan və ilk baxışda yaralı əsirin əlinin üs-
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tündəki yazıdan oğlunu tanıyan bir ana Elxanın onu tanımaması 
üçün və öz analıq hisslərini gizlətmək üçün hansı dəhşətləri ya-
şamışdır. Elxan haradan biləcəkdi ki, ona işgəncələr verilərkən 
oğlunun naləsini eşidən anası da ondan artıq işgəncələr çəkmiş-
dir. Elxan haradan biləcəkdi ki, oğlunun fəryadını eşidən anası 
qulaqlarını tutsa da, başını yorğan-döşəklə basdırsa da, balasının 
fəryadı onun ürəyini parçalamış, o da səssizcə nalə çəkib fəryad 
etmişdir. Elxan haradan biləcəkdi ki, oğlunun əsir düşməsi xəbə-
rini və digər hərbi əhəmiyyətli xəbərləri Azərbaycan tərəfə anası 
çatdırmışdır. Elxan haradan biləcəkdi ki, hərbi hissələrimizə və 
Bakıya göndərilən düşmən kəşfiyyatçıları məhz Zülfiyyənin ver-
diyi dəqiq məlumatlara əsasən ifşa olunub aşkar edilmişdir. Zül-
fiyyə onu da bilirdi ki, bir ananın həm özünün, həm də oğlunun 
işgəncələrinə dözməsinin səbəbini Elxan yaxşı başa düşəcək və 
onu qınamayacaqdır. O başa düşəcəkdir ki, anasının bütün bun-
lara dözməsinin bir səbəbi olmuşdur, o da vətən sevgisi, dövlətə 
olan sədaqət idi... Görəsən, bütün bunları Elxan biləcəkdimi?..

Əsirlərin dəyişdirilməsi prosesi uğurla başa çatdı. Bu uğur 
Zülfiyyənin həyatındakı ən qiymət uğurlardan biri idi. Bu gün 
onun çiyinlərindən sanki ağır bir yük götürülmüşdü.

Günəş qüruba yaxınlaşırdı. Belə vaxtlarda günəşə baxan Zül-
fiyyənin ürəyini həmişə nədənsə bir qüssə bürüyərdi. Bu gün isə 
onun ürəyində heç bir kədər, heç bir qüssə yox idi. Bilirdi ki, bu 
gün qüruba enən günəş sabah yeni şəfəqlərlə, yeni həvəslə, yeni 
atəşlə onun üzünə doğacaqdır. Bu isə yeni gün, yeni səhər, yeni 
həyat demək idi.

Zülfiyyə qızaran qürub yerinə baxanda yenə yadına A. Səh-
hətin şeiri düşdü, bir də ağzını aralayıb ona baxan Aşot... Ancaq 
şair bu şeiri günəşin doğmasına həsr etmişdi. 

O, dərindən nəfəs aldı, özündən asılı olmayaraq, əllərini bircə 
anlıq ovuşdurdu, iti və yüngül addımlarla bayaqdan onu gözləyən av-
tomobilə sarı getdi. Onun görülməsi vacib olan hələ çox işləri vardı.
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III HİSSƏ

Bakı... Dənizkənarı Milli Park – Avropanın ikinci ən böyük 
bulvarı... Mavi Xəzərin küləyi...  İstirahət edən insanlar...  İlin 
bütün fəsillərində bu cəlbedici yer insan axını ilə dolu olur. 

Bu gün də Bakı bulvarı həmişəki kimi, yenə də yerli sakinlər-
lə, müxtəlif ölkələrdən gələn əcnəbi və bölgələrdən gələn qonaq-
larla dolu idi. Adamların ayaqları altında gəzişən göy göyərçinlər 
aralıqda dənlənir, onları tutmaq üçün yaxınlaşan balacaların lap 
yanından pırıltı ilə uçur, başqa yaxın bir yerə qonaraq yenə özləri 
üçün yem axtarırdılar. Yenicə ayaq açan uşaqlar isə inadkarlıq-
la yenə onların arxasınca qaçırdılar. İstirahət və əyləncə obyekt-
lərindən, attraksionlardan ucalan gülüş səsləri həzin bir nəğmə 
kimi mavi Xəzərin üzərinə yayılır, ağ köpüklü ləpələr bu sevinc 
səslərini duyurmuş kimi, qarşıya çəkilmiş səddə – daş sahilə çır-
pılır, sehrli bir səslə nəsə pıçıldayıb geri qayıdırdı. İnsan axını 
içərisində əcnəbi qonaqlar öz geyim və danışıqları ilə seçilirdilər. 
Onlar maraq dolu nəzərlərlə ucu-bucağı görünməyən Bakı bul-
varına baxır, öz dillərində bir-biri ilə nəsə danışır, fotoaparat və 
telefonlarla şəkillər çəkirdilər. Skamyalarda oturub nərd atan ix-
tiyarlar hərdən əllərini saxlayıb, ötüb-keçən bu əcnəbilərə baxır, 
ehmalca qımışaraq yenə də öz oyunlarına davam ediridlər. İstər 
əcnəbi, istərsə də bölgələrdən gələn qonaqların üzündə bir hey-
ranlıq var idi. Hər gün bura istirahətə gələn yerli adamlar isə artıq 
bu mənzərəyə öyrəşmiş, yalnız öz vaxtlarını keçirmək və təmiz 
dəniz havası udmaq üçün bura gəlirdilər. Üzlərdə bir sevinc, bir 
xoşbəxtlik nişanələri görmək mümkün idi. Hamı gündən-günə 
gözəlləşən bu cənnət diyarın – Azərbaycanın çiçəklənməsinə se-
vinirdi. Görəsən, bütün bu gözəlliklər, bu inkişaf hamının ürəyin-
dən idimi?..
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 Müxtəlif ölkələrdən gətirilmiş həmişəyaşıl ağacların altında 
yerləşən “Çay evi”ndə üç nəfər – iki kişi və bir qadın ləzzətlə 
çay içirdi. Hər üçü səliqə ilə geyinmişdi. Kişilərdən biri yanında 
oturmuş qadına nəsə deyir və ucadan gülürdü. O biri kişi isə qay-
ğılı nəzərlərlə mavi Xəzərin üstündən hansısa məchul bir nöqtəyə 
baxırdı. Qadına zarafat edən kişi qəfildən ondan soruşdu:

– Nədi qədeş, nə çox fikirləşirsən?
– Heç, elə-belə...  
– Necə yəni, elə-belə?
– Fikirləşirəm ki, bu işlərin axırı necə olacaq?
– İşlərin axırı yaxşı olacaq. Biz necə demişik, elə də olacaq...  
– Təki elə olsun,– deyə gözləri yol çəkən kişi dilləndi.
– Bəlkə, qorxursan?
– Heç nədən qorxmuram. 
 Mavi gözlü qadın isə Xəzərin mavi dalğalarına tamaşa edir-

di. Üzündə qəribə bir ifadə vardı. Balaca sivri burnu onun ciddi 
simasına xüsusi gözəllik gətirir, alnındakı dərin qırışlar isə bu qa-
dının ağır və keşməkeşli həyatından xəbər verirdi. Dənizin təmiz 
havasını ciyərlərinə çəkən qadının sanki ruhu dincəlir, yorğun 
gözlərinə işıq gəlirdi. 

* * *
Ermənilərin Sofiya Horutunyan kimi tanıdığı Zülfiyyə oğlu 

Elxanı Azərbaycana yola saldıqdan sonra erməni polkovniki 
Ohan Novosartyanın yanında əvvəlki kimi, öz işinə davam et-
məyə başladı. Ancaq əvvəlkindən də ehtiyatla... O, yaxşı bilirdi 
ki, kəşfiyyatçının həyatı bir tükdən asılıdır. Belə ki, agentin, gizli 
mənbənin nə vaxtsa ifşa olunması və ya aşkarlanması gözlənilən 
haldır. Odur ki, Zülfiyyə çox ehtiyatla hərəkət etməli, eyni za-
manda ermənilərin daha çox etibarını qazanmalı idi. Deyəsən, o, 
keçən illər ərzində buna nail olmuşdu. 

Ancaq Zülfiyyəni son zamanlar bir şey daha şox narahat 
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edirdi. Ona elə gəlirdi ki, Azərbaycan tərəfdən kimin və yaxud 
hansı qüvvələrin vasitəsilə Ermənistan Xüsusi xidmət orqanları-
na mütəmadi olaraq dövlət əhəmiyyətli məlumatlar ötürülür. Bu 
barədə Zülfiyyə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Kəşfiyyat idarə-
sinə bir neçə dəfə məlumat göndərsə də, mənbə hələ də aşkar edil-
məmişdi. Öz növbəsində Ermənistan Xüsusi xidmət orqanlarında 
da öz tərəflərindən kimlərinsə xüsusi əhəmiyyət kəsb edən mə-
lumatların Azərbaycan tərəfə ötürülməsi barədə məlumatlar var 
idi və onlar da bu mənbənin üzə çıxarılması barədə iş aparırdılar.

Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Kəşfiyyat və Xüsusi xidmət 
orqanları bütün vasitələrlə, hər zaman Azərbaycana qarşı yeni 
təxribat planları hazırlayır və bu təxribatları həyata keçirməyə 
çalışırdılar. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın getdikcə daha çox 
nüfuz qazanması erməniləri, təbii ki, narahat etməyə bilməzdi. 
Odur ki, ermənilər Azərbaycana qarşı ən çirkin təxribatlara əl at-
maqdan belə çəkinmirdilər.

Zülfiyyə bəzən internet səhifələrində Azərbaycanda yaşayan 
ləzgi və talışların guya azadlıq, muxtariyyat istəmələrini oxuyur 
və bu oyunların məhz erməni təxribatı olmasını çox gözəl anla-
yırdı. Ermənilər Azərbaycanı içəridən dağıtmaq, içəridən parçala-
maq ideyasını həyata keçirməyə çalışırdılar. Zülfiyyə bunları başa 
düşürdü, amma o bilmirdi ki, xalqına, vətəninə bağlılığını itirmiş 
bir qrup şəxs düşmən kəşfiyyatçıları ilə məxfi əməkdaşlığa cəlb 
edilib və həmin şərəfsizlər maddi maraqları naminə hərbi sirr təş-
kil edən məlumatları əldə etməklə düşmən tərəfə ötürürlər. Ermə-
ni tərəfə məxfi məlumatların ötürülməsini Zülfiyyə ancaq erməni 
millətindən olan adamların etdiyini düşünürdü. Onun ağlına gəl-
məzdi ki, bu məlumatları ermənilərə ötürən vətən çörəyini yeyən, 
vətən suyunu içən öz həmvətənləri də ola bilər. Bunları Zülfiyyə 
hələ ki, dəqiq bilmirdi. Onun bir düşməni vardı, o da erməni...  
Onun ürəyi vətən eşqi ilə çırpınırdı. Doğma balası belə vətəninə 
xain çıxsaydı, onu bağışlamazdı. 
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* * * 
Onlar Bakıda – 6-cı mikrorayonda üçotaqlı bir mənzili ki-

rayəyə götürmüşdülər. Bura şəhərin başqa yerlərinə nisbətən sa-
kit, səsdən-küydən uzaq rayonlarından biri idi. Ermənistan Xüsusi 
xidmət orqanları tərəfindən Bakıya göndərilmiş bu üç nəfər şəhə-
rin müxtəlif yerlərində, ictimai yerlərdə partlayışlar törətməklə 
əhali arasında çaşqınlıq, dövlətə qarşı inamsızlıq yaratmalı idilər. 
Bu çirkin niyyəti həyata keçirmək üçün onlar Bakıda daha bir 
neçə nəfərlə görüşməli idilər. Əməliyyata rəhbərlik edən Albert 
Ağabekyan Ermənistan Xüsusi xidmət orqanının peşəkar zabitlə-
rindən biri idi. Bakı ermənisi olduğundan şəhəri qarış-qarış tanı-
yır, Azərbaycan dilində çox sərbəst danışırdı. Üç nəfərdən ikinci-
si isə atası azərbaycanlı, anası erməni əsilliAzərbaycan vətəndaşı 
olan Məcid adlı hərbçi idi. Həqiqi hərbi xidmətini başa vurduq-
dan sonra Rusiyanın hərbi təhsil müəssisələrindən birində xüsusi 
təhsil almış, buranı bitirdikdən sonra Rusiya Silahlı Qüvvələrin-
də xidmətdə olmuş, Qarabağ döyüşləri başlayanda könüllü olaraq 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin tərkibinə qatılmış, ön cəbhədə-
ki hərbi hissələrin birində hərbi xidmətə başlamışdır. Əslində isə 
Məcid torpaq uğrunda, vətən uğrunda vuruşmağa qayıtmamışdı. 
Belə ki, o, Rusiya Xüsusi xidmət orqanları tərəfindən Azərbaycan 
ordusuna göndərilmiş bir agent idi. Ön cəbhədə xüsusi vəzifə sa-
hibi olan, hərbi sirləri düşmən tərəfə ötürən Məcid ifşa olunacağı-
nı hiss edir və bir gün erməni tərəfə keçərək könüllü olaraq təslim 
olur. Ermənilərə isə öz şərəfini, öz vətənini satan, anasının südünə 
sadiq olan Məcid kimi şərəfsiz adamlar lazım idi. 

Üçüncü şəxs isə qadın idi. Bu, artıq bizim çoxdan tanıdığımız 
başıbəlalı “Zoluşka”– taleyin bütün ağrı və acılarını dadan Zülfiy-
yə idi. Heç yatanda yuxusuna da girməzdi ki, bir gün onu erməni 
tərəfdən canından əziz sandığı vətəninə göndərəcəklər. Özü də 
dinc əhalini, günahsız körpələri qırmaq, gözəl Bakını qan gölün-
də boğmaq üçün...  
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* * *
Ohan Novosortyandan xüsusi tapşırıqla Bakıya göndəriləcəyi 

xəbərini eşidəndə Zülfiyyə az qaldı ki, qışqırsın. Bənizi ağardı, 
dodaqlarının rəngi qaçdı. Özünü bir təhər ələ aldı, əllərini ovuş-
durub polkovnikdən soruşdu:

– Cənab polkovnik, niyə məhz mən?.. 
Polkovnik üzündə xoş bir təbəssümlə dedi:
– Əzizim Sofiya, neçə illərdir ki, bir yerdə çalışırıq. İşinin öh-

dəsindən layiqincə gəlirsən. Hamımız səndən razıyıq. Çoxdandır 
ki, əks-kəşfiyyat səninlə maraqlanırdı. Düzü, bu, məni bir qədər 
qorxuzmuşdu. Amma sonra məlum oldu ki, onlar səninlə başqa 
işə görə maraqlanırlarmış. Azərbaycan, erməni, rus dillərini yaxşı 
bilirsən, xarici görkəmin gözəldir, etibarlı işçimizsən, yəni kəş-
fiyyat üçün bütün xüsusiyyətlər səndə vardır. Elə buna görə də 
Bakıya gedən üç nəfərdən biri də sən olacaqsan.

– Bəs o birilər kimlərdir? – deyə Zülfiyyə soruşdu.
– Tələsmə, Xüsusi idarədə hər şeyi sənə izah edəcəklər. Bu, 

ciddi əməliyyatdır. Düzdür, əməliyyata rəhbərlik rəsmi olaraq 
başqasına tapşırılıb, amma bu əməliyyatda əsas fiqur sənsən. 
Bunu unutma.

Zülfiyyə soruşdu:
– Necə, yəni əsas füqur?
– Özləri sənə deyəcəklər, – deyə polkovnik cavab verdi.
Zülfiyyə: 
– Nə vaxt getməliyik?
Polkovnik:
– Hər şey sənə izah olunacaq, nə vaxt, necə gedəcəyiniz sənə 

deyiləcək. İndi isə gedib istirahət etsən yaxşı olar. 
– Oldu, cənab polkovnik!– deyərək, Zülfiyyə otaqdan çıxdı.
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* * *
Gecədən xeyli keçməsinə baxmayaraq, Zülfiyyə hələ də yat-

mamışdı. O, necə hərəkət edəcəyini düşünürdü. İlk öncə bu əmə-
liyyat barədə Azərbaycan Xüsusi xidmət orqanlarına məlumat 
verməli idi. Sonrasını isə düşünə bilmirdi. Doğma Bakını, oğlu 
Elxanı düşündükcə gözləri yaşarır, ürəyi çırpınırdı. Ona ən çox 
təsir edən isə ermənilərin bu məkrli, bu çirkin niyyəti idi. Qəfil-
dən Zülfiyyənin beyninə qorxunc bir fikir gəldi:”Birdən Bakıda 
törədiləcək terrora mane ola bilmədi... Bəs onda necə olacaq?!..” 
Beyninə gələn bu dəhşətli fikirdən yatağından qalxdı, mətbəxə 
keçib bir stəkan su içdi. Yenidən yatağına uzandı. Zülfiyyə müha-
ribənin od-alovundan çıxmış bir kəşfiyyatçı idi. Ən ağır məqam-
larda da bu qədər həyəcan keçirməmişdi. İndi isə... Öz-özünə 
düşündü:” Həyatı bahasına da olsa, bu terrorun qarşısını almalı 
idi”. Bir də Zülfiyyəni düşündürən Ohan Novosartyanın onun 
haqqında işlətdiyi “əsas füqur”ifadəsi oldu. Yəqin ki, polkovnik 
bu ifadəni Xüsusi xidmət orqanlarının dilindən eşitmişdi. Düşün-
dü ki, necə olur ki, əməliyyata başqası rəhbərlik edəcək, ancaq 
“əsas füqur” mən olacağam. Çox fikirləşsə də, bir nəticəyə gələ 
bilmədi. 

Yalnız səhərə yaxın onu yuxu apardı. Yuxusunda artıq Bakı-
da idi. Qəribədir ki, Ağaxanla kirayə qaldığı evdə... Ağaxan iri 
yumruqları ilə onun başına vurur, balaca Elxan isə çarpayının al-
tında onlara fikir vermədən kağızları bir yerə yığıb ocaq qalayır-
dı. Ağaxanın zərbələri altında burnundan qan süzülən Zülfiyyə 
oğluna “yandırma, yandırma” – deyə qışqırırdı. Elxan isə eşitmir, 
ocağın alovlanması üçün əlinə keçənləri odun üstünə atırdı. Alov 
şölələnib bütün evi bürümüşdü. Ağaxan isə sanki bunu duymur-
muş kimi, yumruqları ilə Zülfiyyənin başına döyəcləyirdi. Birdən 
o, alovun içində nalə çəkən oğlunu gördü, Ağaxanın yumruqları 
altından çıxıb özünü Elxana tərəf atdı və “Elxan” – deyə qışqırdı.
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Zülfiyyə öz səsinə ayıldı. Üz-gözündən tər süzülürdü. Bir an-
lıq yuxuda gördüyü alovun istisini qızarmış yanaqlarında, Ağaxa-
nın zərbələrini isə zoqquldayan başında hiss etdi. Beyninə gələn 
ilk fikir bu oldu ki, görəsən, onun səsini eşidən oldumu?..Yata-
ğından qalxdı. Yuxunun təsiri hələ də ötüşməmişdi. Hamama ke-
çib üzünə soyuq su vurdu. Öz-özünə düşündü:”Bu nə yuxu idi?.. 
Allah xeyir eləsin”... Telefon zəngi onu başqa şey fikirləşməyə 
qoymadı. Xüsusi idarədən onu çağırırdılar.

 Bir həftədən sonra onlar – üç nəfər əvvəl İrana, oradan da 
Azərbaycana keçməli idilər.

Bir az keçmişə qayıdaq

Əsirlikdən qayıdan Elxan səhhətinin müayinə olunması üçün 
başqa əsirlər kimi, xəstəxanada karantin nəzarətə götürüldü. Əl 
dırnaqları və qabaq dişləri çıxarılan Elxan fiziki cəhətdən güclü 
olmasına baxmayaraq, vəziyyəti heç də ürəkaçan deyildi. Ayaq-
ları dizə qədər şişmişdi. Digər xəstələrin də vəziyyəti belə idi...  
Hətta bundan ağır olanlar da var idi. Erməni əsirliyində insanlığa 
sığmayan işgəncələrə məruz qalan bu adamların demək olar ki, 
hamısı şikəst edilmişdi. Hələ ki, Elxanın, eləcə də digər xəstələrin 
yanına heç kim buraxılmırdı.

İyirmi gündən sonra Elxan ümumi palataya köçürüldü. Onun 
vəziyyəti qismən düzəlmişdi. Palatadakı xəstələr əsirlikdə başları-
na gətirilən oyunlardan, onlara verilən dəhşətli işgəncələrdən danı-
şır, göz yaşlarını saxlaya bilmirdilər. Elxan isə heç nə danışmırdı. 

Artıq xəstələrin qohum-əqrəbələri, dost-tanışları hər gün on-
ları yoxlamağa gəlirdilər. Təkcə Elxanın yanına gələn yox idi. 
Axı kimi var idi ki Elxanın... Belə vaxtlarda o, özünü çox tənha 
sanar və anasını düşünərdi.
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Elxan üç ay idi ki, xəstəxanada idi. O, özünü yaxşı hiss edir-
di. Palata yoldaşlarından bir neçəsi evə buraxılmışdı. Elxan isə nə 
edəcəyini bilmirdi.

Ertəsi gün palataya bir cavan oğlan daxil oldu və Elxanı so-
ruşdu. Elxan adını eşidib qapıya tərəf baxdı. Müasir dəblə ge-
yinmiş bu oğlan Elxanın çarpayısına yaxınlaşdı. Üzündə xoş bir 
təbəssüm vardı. Köhnə tanışlar kimi:

– Necəsən, igid? – deyərək, Elxanın əlini sıxdı.
Elxan həm maraq, həm də təəccüblə bu yaraşıqlı oğlana 

baxaraq:
– Çox sağ ol, – dedi.
– Çox fikirləşmə, tanımayacaqsan.
– Elədir, tanımadım.
– Əsas odur ki, biz səni tanıyırıq.
– Axı siz kimsiniz? – deyə Elxan təəccüblə soruşdu.
Oğlan ciddi bir görkəm alıb dedi:
– Yad deyiləm. Adım Vüqardır. Xüsusi idarənin zabitiyəm. 

Zülfiyyə xanıma böyük hörmətimiz var.
Elxan cins şalvarlı, şəkilli qoluqısa futbolka geyinmiş bu ca-

van oğlanı yeni görürmüş kimi, başdan-ayağa qədər süzdü.
Cavan oğlan sanki onun ürəyindən keçənləri oxuyurmuş 

kimi, yenə təbəssümlə:
– Nədi qardaş, oxşamıram? İstəyirsən, sənədlərimi göstərim?
– Yox...  Ehtiyac yoxdur.
 Elxan çarpayıdan dikələrək oturdu, dırnaqsız arıq barmaqları 

ilə yorğanı sinəsinə çəkib müsahibinə dedi:
– Buyurun, Vüqar müəllim, eşidirəm sizi.
Özünü Vüqar kimi təqdim edən oğlan başını narazı-narazı 

yelləyib dedi:
– Bax bu olmadı, Elxan... Əvvəla,“müəllim”siz, ikinci də, 

“siz”siz...  Axı biz təxminən həmyaşıd olarıq. Elə deyilmi?
Elxan bu mehriban oğlana:
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– Elədir, Vüqar, – dedi, – buyur, eşidirəm.
Vüqar ciddi bir görkəm aldı. Elə bil bayaqkı adam deyildi. 

Ehmalca başını Elxana tərəf əyib dedi:
– Zülfiyyə xanım barədə heç kimə bir kəlmə də danışma. 

Sən onu görməmisən. Sonra ola bilsin ki, jurnalistlər və yaxud 
kimlərsə əsirlikdə olanlar barədə soruşa bilərlər. Hansı dəhşətləri 
görmüsən, başına hansı oyunlar açılıb, necə əsir düşmüsən – bir 
sözlə, hər şeyi danışa bilərsən. Təkcə bir nəfəri nə görmüsən, nə 
də haqqında eşitmisən. Oldumu?

– Oldu, – deyə Elxan cavab verdi.
– Hə, bir də... Axşamüstü dalınca maşın gələcək. Evinizin 

açarını da gətirəcəklər. Yığışıb gedərsən evinizə. Sonrasını söh-
bət edərik.

Xoş təbəssümlə gələn Vüqar xoş təbəssümlə də getdi və 
Elxana dünyanın sevincini bağışladı. İndi Elxan özünü tənha hiss 
etmirdi, ürəyində çoxdan duymadığı xoş duyğular çağlayırdı.

Vüqarın dediyi kimi, axşamüstü onun dalınca maşın gəldi və 
Elxan evlərinə yollandı.

Əsirlikdən qayıdan mülki və hərbi vətəndaşlar DTK-nın 
əməkdaşları tərəfindən dindirilir və bir müddət gizli olaraq nə-
zarətdə saxlanılırdı. Bunun da müəyyən səbəbləri var idi. Belə ki, 
bəzən iradəsi zəif olan, ermənilərin işgəncələrinə dözə bilməyib 
Ermənistan Xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq etməyə razı-
lıq verənlər də olurdu. Məhz bu səbəbdən də əsirlikdən gələnlər 
ciddi şəkildə yoxlanılırdı. Elxanı isə yoxlamağa ehtiyac yox idi. 
Elxanın ön cəbhədə necə döyüşdüyü, necə əsir düşdüyü, əsirlik-
dəki ağır həyatı DTK-ya aydın idi. Ən başlıcası isə Elxan Kəşfiy-
yat idarəsinin ən etibarlı zabitlərindın birinin oğlu idi.

* * *
 Uzun illərin yorğunluğunu, əsirlikdəki dəhşətli günlərin ağ-

rısını hələ də canında hiss edən Elxan günün çoxunu yatmaqla ke-
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çirərdi. İştahası yox idi. Bir də onu ən çox narahat edən sağ ayağı 
idi. Əsirlikdə olarkən bu ayağının sümükləri çəkiclə sındırılmış, 
sonradan isə sınmış, xırdalanmış sümüklər əyri bitmiş, sağ aya-
ğı yöndəmsiz bir hala düşmüşdü. Ona görə də Elxan yeriyəndə 
axsayırdı. Həftədə bir dəfə həkim müayinəsinə gedər, müxtəlif 
dərmanlar qəbul edərdi. Tez-tez yuxusunda əsirlikdəki işgəncələ-
ri görər, yuxudan qışqırıb ayılardı. Belə anlarda anasından ötrü 
çox darıxar, uşaq kimi ağlayardı. Erməni qaniçənləri onun bütün 
əsəb sistemini də sıradan çıxarmışdılar. Elxan öz-özünə danışar, 
tənhalıq onu sıxardı.

Belə ağrılı günlərdən birində mənzilin qapısı döyüldü. Elxan 
qulaqlarına inanmadı. Qapı bir də döyüldü. O, özünü qapıya atdı. 
Bu dəfə gözlərinə inanmadı: əmisi oğlu Qalib qapıda dayanmışdı. 
Qucaqlaşıb görüşdülər. Elxan Qalibi içəri dəvət etdi. Hiss etdi ki, 
əmisi oğlu içkilidir. Divanda əyləşdilər. Elxan soruşdu:

– Gəldiyimi hardan bildin?
– Televiziyadan eşitdim. Adını siyahıdan oxudum.
Qalib sərxoş gözləri ilə o biri otağı süzüb mənalı bir şəkildə 

soruşdu:
– Əmidostu evdədir?
– Yox, evdə yoxdur.
– Hardadır, ay əmioğlu?
– İş dalıycan gedib...  Rayondadır...  
Qalib dişlərini ağarda-ağarda yenə soruşdu:
– Yenə mal dalıycan gedib?
Elxan əsəbiləşdiyini hiss etdi, üz-gözünü turşudub dedi:
– Sən əsirlikdən qayıtmağımı eşidib gəlmisən, yoxsa əmidos-

tunla maraqlanmağa?..
Qalib özünü yığışdırıb:
– Əlbəttə, sənə görə, – dedi, – onsuz da əmidostumun mən-

dən xoşu gəlmir ki...  
– Onda başqa söhbət elə, – deyə Elxan acıqlandı.
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Qalib heç vaxt Elxanı belə əsəbi görməmişdi. Birdən onun 
gözləri Elxanın əllərinə sataşdı, gözləri bərəli halda soruşdu:

– Əllərinə nolub, ə?!.. Dırnaqların hanı sənin?!..
Elxan acı-acı gülüb cavab verdi:
– Ermənilərin xoşu gəldi dırnaqlarımdan, çəkib çıxartdılar. 

Gözləyirəm, təzələri gələcək.
Qalib Elxanın qabaq dişlərinin yerindəki qara boşluğu sanki 

indi gördü, əllərini dizlərinə çırpıb qışqırdı:
– Bu nədi, ay bədbəxt oğlu?!
– Korsan, görmürsən nədir?! – deyə Elxan cavab verdi.
– Sən nə gündəsən, əmioğlu?
– Hə, sən burda araq vurub kef edəndə, mən də orda ermə-

nilərlə vurhavurda idim. Bir də mənə bədbəxt oğlu desən, səni 
vurub bədbəxt edəcəyəm. Eşitdinmi?!

Qalib başını əlləri arasına alıb sakit səslə:
– Eşitdim, qardaş, eşitdim,– dedi.
Elxanın ağzı köpüklənmişdi. Əlləri əsə-əsə Qalibə dedi:
– Bayaq istehza ilə soruşurdun ki, əmidostun hardadır? Əmi-

dostun sənin ananın gedə bilməyəcəyi elə yerdədir ki, heç atan da 
ora gedə bilməz. Sənin anan isə Dubayda guya şirkət açıb...  İş 
adamıdır. Bildin?!

Qalibin sərxoşluğundan əsər-əlamət qalmamışdı. O, Elxanın 
səsindən, xarici görünüşündən qorxuya düşmüşdü. Birdən düşün-
dü ki, bu sarsaq oğlu sarsaq müharibənin odunu-alovunu görmüş, 
əsirlikdə olmuş bir adamdır. Başı çönər, ona bir xətər yetirər. 
Odur ki, şirin dilini işə salıb Elxana dedi:

– Qadan alım, əmioğlu...  Vallah sənə zarafat elədim. Bir az 
içkili olduğumdan əl-ayağını da əvvəldən görə bilmədim. Sən Al-
lah, məni bağışla!..Mən eşşəyəm, nə desən, haqqın var.

Elxan ona daha heç nə deməyib hamama keçdi, əl-üzünü so-
yuq su ilə yudu. Ona elə gəldi ki, anası haqqında bir az artıq da-
nışdı. Ancaq Qalibin onun sözlərini təhlil eləyən halı yox idi.
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Elxan hamama gedərkən Qalib onun axsadığını da gördü. 
Elxan otağa qayıtdıqdan sonra Qalib sakit səslə ona dedi:

– Əmioğlu, sənə nə köməyim dəyə bilər? Puldan-paradan...  
– Sağlığın bəsdir, – deyə Elxan da sakitcə cavab verdi.
Elxanın sakit danışmağı Qalibi bir az ürəkləndirdi. Yenə so-

ruşdu:
– Hə, indi fikrin, gələcək planların nədir?
– Planlarım deyəndə, elə bir planım yoxdur. Əvvəl müalicə 

olunmalıyam, dişlərimi düzəltdirməliyəm, sonra isə bir iş tap-
malıyam.

Qalib:
– Edərsən qardaş, edərsən...  Darıxma, mən də əlimdən gələn 

köməyi edərəm sənə.
Qalibin axırıncı sözlərini sanki eşitməyən Elxan təəssüflə ba-

şını yelləyib dedi:
– Heyif ki, ayağım belə oldu. Yoxsa...  
– Yoxsa nə?.. Yenidən Qarabağa qayıdardın?
Qalibin səsindəki kinayəni duyan Elxan ona tərs bir nəzər sa-

lıb dedi:
– Əlbəttə, qayıdardım.
Qalib onun üzünə baxıb bir söz demədi, ancaq ürəyində ona 

“axmaq oğlu axmaq”dedi. Sonra ayağa qalxdı, Elxanla görüşüb 
otaqdan çıxdı. Qapının ağzında Elxana yenə gələcəyini söylədi.

* * *
Elxanın əsirlikdən qayıtdığı vaxtdan artıq altı ay keçmişdi. 

Müalicələr öz nəticəsini vermiş, demək olar ki, əvvəlki sağlamlı-
ğı özünə qayıtmışdı. Təkcə sağ ayağından başqa...  Ona da artıq 
öyrəşmişdi. 

Elxan evdə təkcə sıxıldığından günün çox hissəsini yaxınlıq-
dakı parkda və idman meydançasında keçirərdi. Bu müddət ərzin-
də Vüqarın köməkliyi ilə ona Qarabağ müharibəsində iştirakına 
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və əlilliyə görə təqaüd kəsilmiş, güzəştli şərtlərlə dişləri düzəldil-
mişdi. Ancaq Elxanın psixoloji sarsıntıları hələ də keçməmişdi. 
Buna görə yenə də dərmanlar qəbul edir, həkimlərin məsləhəti ilə 
səhərlər idmanla məşğul olurdu. Axşamüstülər isə binanın qarşı-
sındakı böyük çinar ağacının altında ayaqqabı təmir edən Surət 
kişinin yanında oturar, ustanın şirin söhbətlərinə qulaq asar, hər-
dən də bu ağsaqqalın dəmlədiyi çaydan ləzzətlə içərdi.

Surət kişi 3-4 il olardı ki, bu çinar ağacının altında ancaq bir 
adamın otura biləcəyi taxtadan düzəldilmiş bu yerdə ayaqqabı tə-
mir edirdi. Bu yerə qonşular “Surətin sexi” deyirdilər. Surət kişi 
yaşlı adam idi. Heç kimlə mübahisə etməz, hamı ilə yola gedərdi. 
Özü də üzbəüz binada Lalə adlı nəvəsi ilə yaşayırdı. Lalə 18-19 
yaşlarında gözəl bir qız idi. Arada eyvana çıxıb babasını səsləyər, 
yeməyin hazır olduğunu deyərdi. Belə vaxtlarda Surət kişi ayağa 
qalxıb üst-başını əlləri ilə çırpar və yanındakılara deyərdi:

– Hə, gedim görüm, gözəl nəvəm mənə nə bişirib...  
Sonra da əlavə edərdi:
– Gedəyin, qonağım olun.
Hər dəfə Elxan Surət kişinin yanına gələndə Lalə eyvana daha 

çox çıxar, gah paltar sərər, gah pəncərələri silər, gah da vaxtından 
əvvəl babasını səsləyərdi. Bu hal Elxanın gözündən yayınmaz, 
gözaltı Surət kişiyə baxardı. Surət kişi isə Laləni görmürmüş 
kimi, Elxana Qarabağ döyüşlərindən, erməni əsirliyindən suallar 
verərdi. Tez-tez Elxana deyərdi:

– Vallah, sən qəhrəmansan... Sən ki o qədər erməni qırmısan 
və onların əsirliyindən salamat gəlmisən, vallah, qəhrəmansan.

Surət kişi hələ Elxanla tanış olmamışdan əvvəl onun yanı-
na söhbətə yığışan qonşulardan bu cavan oğlan haqqında o qədər 
ağızdolusu söhbətlər eşitmişdi ki, Elxan bu yaşlı adamın gözündə 
bir pəhləvana çevrilmişdi. Elə ona görə də bir dəfə ona salam 
verən Elxandan əl çəkməmiş, onu çay içməyə dəvət etmişd. Elə 
həmin gündən də Surət kişi ilə Elxanın dostluğu başlamışdı.
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Bu gün də Elxan Surət kişinin yanına düşdü. Kişi onu göz-
ləyirmiş kimi, əlindəki ayaqqabını yerə qoydu və çay tədarükünə 
başladı. Elxan:

– Ay Surət kişi, narahat olma, evdən gəlirəm, çay içmişəm, – 
dedi.

Surət kişi isə gülümsəyib dilləndi:
– Ay saqqalı ağarmış, evdə kim çay verəcək sənə? Bir də ki, 

sənin kimi oğulla çay içmək mənə ləzzət ediree...  
– Sağ ol, ay usta... Allah səndən razı olsun, –deyə Elxan ra-

zılıq etdi.
Bu vaxt Lalə ikinci mərtəbəki eyvanda göründü. O, yuduğu 

paltarları eyvanın qabağına çəkilmiş iplərdən asmağa başladı. Əy-
nində gödək, bir qədər də enli don var idi. Eyvanın qabağı açıq ol-
duğundan dəmir barmaqlar arasından qızın ağappaq, dolu baldırları 
görünürdü. Qız gülümsəyərək başı ilə ona tərəf baxan Elxana eh-
malca salam verdi. Elxan da başını tərpədərək onun salamını aldı. 

Bu vaxt Surət kişinin səsi eşidildi:
– Hə, çayımız hazırdır. 
– Nə əziyyət çəkirsən, ay Surət kişi, – deyə Elxan ona tərəf 

döndü.
– Heç bir əziyyəti yoxdur, ay bala.
Elxan Surət kişinin süzdüyü çaydan bir qurtum içmişdi ki, 

küçənin o biri tərəfindəki səkidən kiminsə ona əl etdiyini gördü. 
Vüqar idi. Çayını yarımçıq qoyub ayağa qalxdı.

Vüqar yenə də əvvəlki təbəssümlə Elxanla görüşdü. Diqqətlə 
onun üzünə baxıb dedi:

– Maşallah, yaxşı görünürsən. Deyəsən, vəziyyətin düzəlir.
Elxan da eyni təbəssümlə:
– Şükür Allaha, yaxşıyam, – dedi, – sən necəsən?
– Mən də yaxşıyam.
Vüqar geriyə çevrilib Surət kişiyə tərəf baxdı və dedi:
– Usta ilə yaman dostlaşmısan ha...  
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– Hə, boş vaxtlarımda arada oturub söhbətləşirik. Tanıyırsan 
onu? – deyə Elxan soruşdu.

– Onu kim tanımır ki?
– Nə yaxşı...  Hardan tanıyırsan?
Vüqar əli ilə Elxanın kürəyinə vurub gülə-gülə dedi:
– Qardaş, özüm zarafat edirəm... Sənin qonşularını hardan 

tanıyıram ki? Sadəcə adını eşitmişəm səndən.
Sonra Elxana tərəf dönüb dedi:
– Heç soruşmursan, niyə gəlmisən?
Elxan gülə-gülə:
– Niyə gəlmisən?
– Yadındadırsa, işləmək istəyirdin, mənə iş demişdin...  
– Əlbəttə, yadımdadır, heç onu yaddan çıxarmaq olar?..
– Sənə iş tapmışam.
– Zarafat eləmə.
– Qardaş canı zarafat eləmirəm.
– Nə işdir,elə ?..
– Bir özəl şirkət var... Müxtəlif çeşiddə kolbasa istehsal edir-

lər. Özlərinin maşınları, işçiləri...  
Elxan səbirsizliklə:
– Hə, mənim işimin adı nə olacaq? – deyə soruşdu.
– Sənin işinin adı o olacaq ki, oturacaqsan sürücünün yanında 

və marketlərə kolbasa daşıyıb təhvil verəcəksən. Əlavə özün də 
başqa marketlər tapa bilərsən. Maaşın da ki, yaxşı işləsən, ayda 
700-800 olacaq. 

Vüqar sözünü qurtarıb yenə əlini Elxanın kürəyinə şappıldat-
dı və gülə-gülə soruşdu:

– Hə, necədi səninçün, qarabala?..
Sevindiyindən Elxanın gözləri yaşarmışdı. Axı həyatında o, 

heç vaxt işləməmiş, heç vaxt əmək haqqı almamışdı. Bircə anlıq 
xəyalı uşaqlıq illərinə – çörək pulu üçün anası Zülfiyyə ilə zibil 
qablarından boş araq, pivə şüşələri yığdıqları illərə qayıtdı.
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Vüqarın səsi onu xəyaldan ayırdı:
– Nə oldu, yoxsa xoşuna gəlmədi?
Elxan titrək səslə cavab verdi:
– Yox, nə danışırsan...  Çox yaxşıdır! Allah səndən razı olsun.
Vüqar yenə zarafatından qalmadı və çox ciddi şəkildə:
– Amma bir şərtim var.
Elxan onun gözlərinin içinə baxıb dedi:
– Buyur.
– İlk maaşından bir qonaqlıq...  
Vüqardan ciddi bir söz gözləyən Elxanı gülmək tutdu:
– Sənə qurbandır qonaqlıqlar, – dedi.
Vüqar:
– Yadıma düşmüşkən, onu da deyim... Adını sürücülük kurs-

larından birinə yazdır. Sürücülük vəsiqən olsa, pis olmaz...  
Sonra Vüqar Elxana onun işləyəcəyi şirkətin ünvanını verdi.
– Özündən muğayat ol, – deyib uzaqlaşdı.
Elxan hələ də küçədə dayanıb uzaqlaşan Vüqarın arxasınca 

baxırdı. O, pozitiv ruhlu, gözlərindən həyat eşqi çağlayan bu ca-
van oğlana heyran olmuşdu. 

Elxan Surət kişinin yanına qayıtdı. Çayı soyumuşdu. Usta 
onun çayını təzələyib soruşdu:

– Kim idi o, ay bala?
– Dostumdur, Surət kişi.
– Nə əcəb gəlmişdi?
– Hə, aradabir məni yoxlamağa gəlir...  Sağ olsun.
– Deyəsən, mən də aradabir bu uşağı məhlədə görürəm.
– Ola bilər, yəqin, mənim yanıma gələndə görmüsən.

* * *
Beləliklə, Elxanın sıxıntılı həyatına son qoyuldu. Vüqarın de-

diyi şirkətdə onu işə götürdülər və Elxan həvəslə işə başladı. Bu 
iş onun üçün elə də ağır deyildi. 
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Lalənin onun həyatında peyda olması Elxanın ürəyində xoş 
duyğular yaratmışdı. Onun taleyi elə gətirmişdi ki, sevgi, məhəb-
bət barədə düşünməyə imkanı olmamışdı. Uşaqlıq və orta məktəb 
illərini maddi və mənəvi sarsıntılar içərisində keçirmiş, sonra isə 
hərbi xidmət və erməni əsirliyi... Həyatında Lalə ilk qız idi ki, 
onun duyğularını, hisslərini tərpədirdi. Elxanın daxilən mənəvi 
qayğıya, sevgiyə, diqqətə ehtiyacı var idi. İnsan qayğıya, sevgiyə 
möhtac olanda ən kiçik qayğı, ən kiçik sevgi ona dünyanın ən 
böyük sevgisini, ən böyük qayğısını xatırladır. İndi Elxan belə 
hallar keçirirdi. 

İşdən qayıdan Elxan hər gün bir-iki tikə çörək yeyər və adəti 
üzrə həyətə düşərdi. Həyətə düşməyi ilə də gözlərindən od yağan 
qonşu qızın eyvanda görünməyi bir olardı. Onlar uzaqdan-uzağa 
salamlaşar, öz xoş duyğularını baxışları ilə ifadə edərdilər. 

Bir gün yenə də Elxan işdən qayıtdıqdan sonra həyətə düş-
dü. Surət kişinin “sexi” bağlı idi. Elxan çinar ağacının altındakı 
taxtadan düzəldilmiş oturacaqda oturdu. Həmişə Surət kişini öz 
iş yerində görməyə adət etmiş Elxan nədənsə narahat oldu. İstər-
istəməz Surət kişinin yaşadığı mənzilin eyvanına baxdı. Heç kim 
yox idi. Gözünü eyvandan çəkmək istəyirdi ki, Surət kişi eyvanda 
göründü. Əli ilə Elxanı eyvanın altına çağırdı. Elxan tez eyvana 
yaxınlaşdı. Surət kişi:

– Qadan alım, ay Elxan, bizə çıxa bilərsənmi? – dedi, – diva-
nın, çarpayınınyerini dəyişirik, tək gücüm çatmır.

Elxan 2-ci mərtəbəyə – Surət kişinin mənzilinə qalxdı. Qapını 
Surət kişi özü açdı. Bura iki otaqlı bir mənzil idi. Divan, çarpayı, 
televizor otağın ortasına çəkilmiş, müxtəlif məişət avadanlıqları 
səliqəsiz bir halda üst-üstə yığılmışdı.

Elxan ayaqqabılarını çıxarmaq istəyəndə Surət kişi onun qol-
larından tutub:

– Çıxarma, – dedi, – onsuz da ev pis gündədir.
Elxan otağın ortasında dayanıb Surət kişidən soruşdu:



155

Zülfiyyə

– Nə iş görürsən, a kişi? Olmaya evi təmir edirsən? 
– Yox, qadan alım. Lalə otaqlarda bir az dəyişiklik etmək fik-

rinə düşüb.
Bu vaxt o biri otaqdan Lalənin səsi gəldi:
– Gəldim, ay baba.
Lalə yan otağın qapısını açıb Elxangil olan otağa keçdi. 

Əynində bütün bədənini sıxan xalat var idi. Xalatın ətəyindəki 
düy mələrdən bir neçəsi açıq olduğundan qızın dizindən bir qarış 
yuxarı hissəsi aydınca görünürdü. Xalatın altından qabaran döşlə-
ri qıza ecazkar bir gözəllik verirdi. Saçlarını səliqə ilə boynunun 
arxasına yığmışdı. Qara saçları içərisində nazik boğazı qu quşla-
rının boğazına bənzəyirdi. Boynunun aşağı hissəsindəki qara xal 
aydınca seçilirdi. Balaca, yumru dodaqları tər çiyələk kimi parıl-
dayırdı. Elxan birinci dəfə idi ki, Laləni belə yaxından görürdü. 
O, qeyri-ixtiyari olaraq ağzını aralayıb qıza tamaşa edirdi. 

Lalə Elxana:
– Xoş gəlmisən, – dedi.
Elxan da titrək səslə:
– Xoş gününüzə gələk, – deyə cavab verdi.
Lalə babasına tərəf çevrilib dedi:
– Niyə Elxana əziyyət verirdin, özüm yavaş-yavaş edəcək-

dim da, ay baba.
Surət kişinin əvəzinə Elxan dilləndi:
– Heç bir əziyyəti yoxdur. Xoşdur...  Nəyi hara qoymaq la-

zımdır, deyin.
Lalə təbəssümlə ona baxıb:
– Allah razı olsun, – dedi.
Onlar işə başladılar. Yüngül əşyaları yerbəyer etməyə Surət 

kişi də kömək edirdi. Yarım saatdan sonra Surət kişi:
– Namazımın vaxtıdır, – deyib o biri otağa keçdi.
Ağır paltar dolabını otağın o biri başına çəkmək lazım idi. 

Odur ki, Lalə Elxana kömək etməli oldu. Dolabın bir tərəfindən 



156

Mahir Təvəkküloğlu (Nəbiyev)

tutan Lalə ayaqlarını yerə dirəyib dolabı itələməyə başladı. Bu 
vaxt qızın onsuz da qısa olan, ətəkləri açıq xalatı bir qədər də 
yuxarı çəkildi və dizdən yuxarı ətli budu göründü. Bunu görən 
Elxanın qolları gizildədi, ürəyi şiddətlə vurmağa başladı. Elxanın 
baxdığını görən Lalə əli ilə tez ətəyini aşağı çəkdi. Dolabın belə 
getməyəcəyini görən Elxan onun əvvəl bir tərəfini, sonra isə ikin-
ci tərəfini növbə ilə otağın o biri başına çəkib apardı. 

Bir azdan Surət kişi gəldi. Əşyaların yerbəyer olduğunu 
görəndə dedi:

– Allah köməyin olsun, ay oğul!..Nə yaxşı ki, sən varsanmış. 
Yoxsa bu qədər işi biz nə vaxta qurtarardıq?..

Elxan nəsə demək istəyəndə Lalə ondan əvvəl:
– İşin çoxunu mən görmüşəm, odur ki, “çox sağ ol” mənə 

düşür, – deyib qəh-qəhə ilə güldü.
Surət kişi də, Elxan da ona qoşulub güldülər.
Elxan getmək istəyəndə Surət kişi:
– Buraxmaram, – dedi, – çörək yeyib sonra gedərsən. Hələ 

görək, Lalə bizə nə bişirib...  
Surət kişi hamamın yerini Elxana göstərdi ki, əl-üzünü yu-

sun. Elxan güzgünün qabağında əvvəl üst-başının tozunu çırpıb 
təmizlədi. Sərin su ilə ovcunu doldurub üzünə vurdu. Bu vaxt 
Lalə əlində dəsmal hamamın qapısında göründü. O, Elxanın ba-
şının üstündən dəsmalı güzgünün yanındakı asılqana tərəf uzatdı. 
Qızın dik, yumşaq döşləri Elxanın çiyninə toxundu. Hətta Elxan 
onun döşlərinin istisini də duydu. Elxanı elə bil cərəyan vurdu. 
Bu cərəyan onun çiynindən girib dabanlarından çıxdı. Ona elə 
gəldi ki, Lalə dəsmalı bir qədər də gec asdı. Əslində, bu hal onun 
ürəyincə idi. Lalə dəsmalı asıb altdan yuxarı Elxanın üzünə bax-
dı. Sonra ağ, yumşaq əli ilə Elxanın tük basmış üzünü sığallayıb 
titrək səslə pıçıldadı:

– Saqqalını təmizlə...  
Lalə tez hamamdan çıxıb otağa keçdi. Elxan bir müddət beləcə 
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güzgünün qabağında donub qaldı. Surət kişinin səsi onu diksindirdi:
– Nə oldu, ay bala, çayın soyudu axı...  
Elxan:
– Gəldim, Surət kişi, – deyib hamamdan çıxdı.
Elxan Lalənin bişirdiyi dolmadan ləzzətlə yedi, üstündən 

də iki stəkan məxməri çay içdi. Neçə illər idi ki, nə belə ləzzətli 
yemək, nə də belə ləzzətli çay içmişdi.

Surət kişi ilə yenə Qarabağdan, döyüş bölgələrindən, erməni 
əsirliyindən xeyli söhbət edib evinə getdi.

Gecədən xeyli keçməsinə baxmayaraq, onun gözlərinə yuxu 
getmirdi. Lalə gözlərinin qabağından çəkilmirdi. Bu qız Elxanı 
özünə bənd eləmişdi.

* * *
Elxanın işləri tam qaydasına düşmüşdü. Aradabir əmisi oğlu 

Qalib onun yanına gələr, onun vəziyyəti ilə maraqlanardı.
Bu gün də Qalib özündən başqa iki yoldaşı ilə Elxanı gör-

məyə gəlmişdi. Elxan yorğun olsa da, qonaqlar üçün yemək-iç-
mək tədarükünə başladı. Qalib ona dedi:

– Əmioğlu, heç narahat olma. Özümüzlə hər şey gətirmişik.
O, ayağa qalxıb özləri ilə gətirdikləri salafan paketləri dəhliz-

dən içəri daşıdı. Onları masanın üstünə qoyub içindəki kolbasa, 
sosiska, pomidor, xiyar və konservləri ortalığa tökdü. Qalibgil öz-
ləri ilə 3-4 şüşə araq da gətirmişdilər.

Yemək-içmək məclisi başladı. Elxanın əhval-ruhiyyəsi yaxşı 
idi. Odur ki, məclisdəkilərə qoşulub bir neçə stəkan araq da içdi. 
Neçə illər idi ki, Elxan belə məclislərdə olmamışdı. Düzdür, hərbi 
xidmətə getməzdən əvvəl Qalib onu bir-iki dəfə kiçik məclislərə 
aparmış və birlikdə spirtli içki qəbul etmişdilər, ancaq Elxan heç 
vaxt indiki kimi, sərbəst, arxayın oturub yeyib-içməmişdi.

Bir azdan ortalığa şampan şərabı gəldi. Elxan xumar gözləri 
ilə Qalibdən soruşdu:
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– Əmioğlu, bunlar nə münasibətlədir?
Qalib şampan şüşəsini aça-aça:
– Sənin sağ-salamat qayıtmağına görə, işlərinin qaydasına 

düşməsinə görə...  
Stəkanlara şampan süzüldü. Qaliblə gələn cavanlardan biri 

cibindən balaca kağıza bükülmüş bir neçə ağ, dərmana oxşar tab-
letka çıxartdı. Həmin tabletkalardan birini əvvəl öz stəkanına, 
sonra isə yoldaşlarının stəkanına atdı. Tabletkalar şampanın içəri-
sində qaynayıb köpüklənməyə başladı. Növbə Elxanın stəkanına 
gələndə Elxan əlini stəkanın ağzına qoyub soruşdu:

– Bu nədi, qardaşım?
Qalib oğlanın əvəzin gülə-gülə cavab verdi:
– Can dərmanı, ağrıları-acıları yox edən məcun. Dadına bax, 

gözəl şeydir.
O, ağ tabletkanı Elxanın stəkanına atdı.
– Mənim başıma oyun açma, əmioğlu, – deyə Elxan gülə-

gülə dilləndi.
– Sən bir yoxla, mənə “sağ ol”deyəcəksən. Bəlkə, qorxursan, ə?..
– Kimdən qorxacağam ki?..
Qalib azca qaldı deyə ki, anandan... Ancaq Elxandan qorxdu-

ğundan sözlərini uddu.
Qalib şampanla dolu stəkanı başına çəkdi. Elxan da əvvəl stə-

kandakı şampanın yarısını, sonra da qalanını içdi.
– Ay sağ ol, əmioğlu. Bax buna varam. Deyirlər, rəhmətlik 

əmim, yəni sənin atan da zor içən olub, – deyə Qalib əli ilə Elxa-
nın kürəyinə vurdu.

Başqa vaxt olsaydı, bəlkə də, Elxan özündən çıxar, əsə-
biləşərdi. Çünki atasından danışmağı xoşlamazdı. İndi isə dünya 
Elxanın vecinə deyildi.
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 * * *
Telefonun zənginə gözlərini zorla açdı. Kirpikləri bir-birinə 

yapışmışdı. Dəstəyi götürüb xırıltılı səslə cavab verdi. İşdən idi. 
Yatıb qalmışdı. Yerindən qalxıb çarpayıda oturdu. Paltarlı yatdı-
ğına görə üst-başı pis gündə idi. Başı ağrıyır, ürəyi bulanırdı. Ax-
şam Qalibgilin necə getdiyindən də xəbəri olmamışdı. Masanın 
üstünə baxdı. Aləm bir-birinə qarışmışdı. Güclə hamama keçdı, 
əl-üzünü yuyub paltarlarını tez dəyişdi. Gözü anasının divardan 
asılmış şəklinə sataşdı. Ona elə gəldi ki, anası ona acıqlı baxır. 
Anasının həmişə ona “o Qalibdən uzaq dur” dediyi sözlərini xa-
tırladı. Tez gözlərini şəkildən çəkdi. Qapı isə axşamdan açıq qal-
mışdı. Çaysız-çörəksiz evdən çıxdı. Bir taksiyə oturub iş yerinə 
tələsdi.

Həmin gün Elxanın ən ağır iş günlərindən biri oldu. Günorta 
da çörək yeyə bilmədi. İş yoldaşları onu heç vaxt belə görməmiş-
dilər.Elxan onlara xəstə olduğunu dedi.

Axşamüstü işdən qayıdanda Surət kişi əl edib onu yanına ça-
ğırdı. Diqqətlə Elxanın üzünə baxıb soruşdu:

– Nə olub, ay bala, sənə? Bu nə halətdir?..
– Heç, ay Surət kişi... Axşam əmioğlum gəlmişdi, onlarla bir 

az yeyib-içdim.
– Yox, ay oğul, belə olmaz. Bircə gündə gör nə günə düş-

müsən...  
– Heç nə olmaz, keçib gedər.
Surət kişi ona bir stəkan tünd çay verdi. Elxan çayı içib evə 

getdi. Otağa girəndə arağın, siqaret kötüklərinin iyi onun ürəyini 
bulandırdı. Tez o biri otağa keçdi. Köynəyini çıxarıb uzandı. Bir 
saata qədər yatmışdı ki, qapının zəngi çalındı. Könülsüz ayağa 
qalxıb qapıya yaxınlaşdı. Gözlükdən baxmadan qapını açdı. Göz-
lərinə inanmadı. Lalə idi...  Surət kişi də yanında...  Lalə onun enli 
sinəsindəki dərin çapıq yerlərinə baxırdı. Elxan tez otağa qayıdıb 
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əyninə köynək geyindi və qapının ağzında dayanmış qonaqlarını 
içəri dəvət etdi. Lalə masanın üstündəki yemək qalıqlarına, nəlbə-
kidəki siqaret kötüklərinə, boş araq şüşələrinə baxıb kinayəli bir 
şəkildə Elxana dedi:

– Babam dedi ki, köməyə ehtiyacın var. Mən də ona görə 
gəldim. İstəmirsənsə, çıxıb gedə bilərəm.

– Nə danışırsan, Lalə... Xoş gəlmisiniz, – deyə Elxan əl-aya-
ğa düşdü.

O, tez stul çəkib Surət kişiyə yer göstərdi. Surət kişi sakit bir 
səslə:

– Biz o biri otağa keçək. Qoy Lalə də buraları təmizləsin.
Onlar o biri otağa keçdilər. Surət kişi oturmamışdan əvvəl 

otağın dörd bir tərəfini nəzərdən keçirdi. Otaq çox səliqəsiz bir 
vəziyyətdə idi. Elxanın paltarları necə gəldi çarpayının üstünə 
atılmış, çarpayı yığışdırılmamış, paltar dolabının üstünü toz bas-
mışdı.

Surət kişi stul çəkib oturdu. Gözü Zülfiyyənin divardan asıl-
mış şəklinə sataşdı. Başı ilə şəkli göstərib Elxandan soruşdu:

– Anandırmı?
– Hə Surət kişi, anamdır?
– Maşallah, deyəsən, hərbçidir...  
– Hərbçi olub.
– Bəs indi?
Elxan bir anlıq duruxdu. Tez də cavab verdi:
– İndi təqaüddədir. Ancaq işsiz dayana bilmir ki... Rayonların 

birində hərbi komissarlıqdakı dəftərxanada başını qarışdırır. Yol 
uzaq olduğundan elə orada da – qohumumuzgildə qalır.

– Hansı rayonda, a bala? – deyə Surət kişi soruşdu.
– Qazaxda... 
Surət kişi başını yelləyib dedi:
– Hə...  Uzaq rayondur. Ermənilərlə sərhəddə...  
– Elədir, Surət kişi, ancaq onun sərhəd-mərhədlə işi yoxdur. 
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Yazı-pozu işidir onun işi. İnşallah, bu yaxınlarda yığışıb gələcək 
evə.

– İnşallah, inşallah, – deyə Surət kişi başını yellədi.
Elxan başqa cür danışa da bilməzdi. Anasının harda olması 

barədə necə danışaydı?.. Odur ki, Surət kişiyə uydurduğu bu ya-
lana özü də məəttəl qaldı.

– Dolanışığın necədir, ay Elxan? Bu qədər vuruşmusan, zülm 
çəkmisən...  Barı hökumət bir əməlli pul verirmi sənə? – deyə 
Surət kişi yenə sual verdi.

– Şükür Allaha, yaxşıyam. Hökumətdən pensiyamı alıram, 
dövlət məni işlə təmin edib, işləyirəm...  Pis dolanmıram.

– Nə qədər pensiya alırsan? 150 manat?
Surət kişinin səsindəki rişğəndi duyan Elxan suala sulla ca-

vab verdi:
– Niyə soruşursan, ay Surət kişi?
Surət kişi üzünü Elxana yox, kənara tutub danışmağa başladı:
– Bilirsən, ay oğul, mənim sənə canım yanır, ona görə danışı-

ram bunları. Səni öz oğlum kimi istəyirəm. Yoxsa nə borcumadır. 
Ayaqqabı tikməyimə baxma, bu dünyada çox şeylər görmüşəm. 
Başım çox bəlalar çəkib. Nər kimi bir oğul itirmişəm. İndi çox pis 
dövrə gəlib çıxmışıq. Əvvəllər belə deyildi. Hamı yaxşı yaşayır-
dı. Hər şey pulla ölçülmürdü. İndi kimin pulu var, onu adam sa-
yırlar, yuxarı başda otuzdururlar. Kimin pulu yoxdursa, onu heç it 
yerinə də qoymurlar. Bax indi sən gərək şahzadə kimi yaşayasan. 
Ona görə ki, vətən yolunda canını qoymusan, o alçaq ermənilər 
gör başına nə oyunlar gətiriblər. Şikəst olmusan. Əgər, iraq olsun, 
ölsəydin,yəqin ki, indi çoxdan yaddan çıxmışdın. 

Elxan qaşları çatıldı. Surət kişiyə nəsə demək istəyirdi ki, o 
biri otaqdan Lalənin səsi eşidildi:

– Baba, Elxan, otaq hazırdır. Keçin bura, o biri otağı da tə-
mizləyim.

Surət kişi:
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– Sonra danışarıq. Gedək, Lalə buralara da bir əl gəzdirsin.
Onlar o biri otağa keçdilər. Elxan gözlərinə inanmadı. Otaq 

göz oxşayırdı. Hər yer təmizlənib səliqəyə salınmışdı. Elxanın 
təəccüblə baxdığını görən Lalə fərəhlə gülümsünüb dedi:

– Daha dost-tanışını gətirib buraları yaman günə qoymayasan 
ha... Yaxşımı?

Elxan da zarafatla:
– Baş üstə, – dedi.
Lalə o biri otağı yığışdırana qədər Surət kişi ilə Elxan bayaq-

kı mövzudan yox, başqa mövzulardan söhbət etdilər.
Lalə işini qurtarıb çay dəmlədi. O, özünü elə aparırdı ki, elə 

bil ev sahibəsidir.
Onlar bir stəkan çay içib ayağa qalxdılar. Elxan üzünü Surət 

kişiyə tutub minnətdarlıq etdi. Surət kişi:
– Səni özümə yaxın bilirəm, ay oğul. Odur ki, minnətdarlıq 

lazım deyil.
Lalə yenə zarafata salıb dedi:
– Minnətdarlıq mənə düşüree, babaya yox...  
Hər üçü güldü. Lalə qapıdan çıxanda fürsət tapıb balaca əlləri 

ilə Elxanın əllərini gizlicə sıxdı. Elxan məmnun baxışlarla pil-
ləkənlərdən aşağı düşən Laləni yola saldı.

O, otağa qayıtdı. Səliqəyə salınmış mənzilə bir də nəzər yetirib, 
özünə söz verdi ki, bir daha Qaliblə yoldaşlıq etməyəcək. Anasının 
şəklinin qarşısında dayanıb diqqətlə ona baxdı. Bu dəfə anası ona 
acıqlı baxmırdı, əksinə, Zülfiyyənin gözlərindən sevgi süzülürdü.

* * *
Vüqar çoxdan idi ki, görünmürdü. Elxan bir-iki dəfə onun 

cib telefonuna zəng vurmuş, lakin hər dəfə telefon bağlı olmuş-
du. Belə hallarda Elxan bilirdi ki, Vüqarın vacib işləri var, ya da 
paytaxtda deyil.
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Günortaya yaxın Elxanın cib telefonuna zəng gəldi. Vüqar 
idi. O, axşam Elxanla görüşmək istədiyini bildirdi.

Elxan axşamüstü işdən çıxıb evə gəldi. Özünə yemək hazırla-
dı. Yeməyini təzəcə qurtarmışdı ki, telefonu zəng çaldı.

Onlar yaxınlıqdakı çayxanada oturub çaylarını içə-içə söhbət 
edirdilər. Bu gün Vüqar tamam başqa cür geyinmişdi. Əynində 
qara kostyum və ağ köynək var idi. Bu geyim ona çox yaraşır, 
həm də onu çox ciddi göstərirdi. Deyəsən, elə onların söhbəti də 
ciddi məsələyə oxşayırdı. Vüqar danışır, Elxansa diqqətlə ona qu-
laq asırdı. Arada o da Vüqara nəsə deyir, nəsə soruşurdu. Onların 
söhbəti təxminən bir saata qədər davam etdi. Vüqar elə çayxana-
da Elxanla görüşüb ondan ayrıldı. Ayrılarkən gülə-gülə ona dedi:

– Özündən muğayat ol, igid. Nə lazım olsa, zəng elə.
Vüqardan ayrılan Elxan nədənsə evə getmək istəmirdi. O, in-

san qaynayan küçələrdən keçərək yaxınlıqdakı parka getdi. Yaşıl-
lıqlara bürünmüş park al-əlvan işıqlar altında bərq vurub yanırdı. 
Parkda adam əlindən yer yox idi. Parkın ortasındakı fəvvarədən 
çağlayan sular cürbəcür işıq fonunda sehrli bir aləmi xatırladır-
dı. İstirahət edənlərin üzündə bir xoşbəxtlik ifadəsi vardı. Bir-
dən-birə Elxan nədənsə ön cəbhəni, ermənilərlə üzbəüz dayanan 
əsgərləri düşündü. Gözləri qarşısında ön cəbhədə ermənilərlə 
döyüşdüyü illər və son döyüşdə şəhid olan dostu Azad canlandı. 
Demək, ermənilərlə üzbəüz yuxusuz gecələr keçirən, vətən yo-
lunda öz canlarını qurban verən Azərbaycan əsgərinin məramı, 
məqsədi bu firavan həyatı qorumaq üçünmüş.

Bir azdan Elxan evə döndü. Yorğun olduğundan yatağına 
girən kimi yuxu onu apardı.

* * * 
Bu gün Lalənin ad günü idi. Elxan işdən bir az ertə qayıtmış-

dı. Fikirləşirdi ki, Lalə üçün nə hədiyyə alsın. 
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Son vaxtlar Elxanın Lalə ilə münasibətləri çox yaxın olmuş-
du. Birgə şəhəri gəzməyə çıxar, müxtəlif əyləncə yerlərinə birgə 
gedərdilər. Hətta qonşular da bu cavanların eşq macəralarından 
danışardılar. Bəzən Lalə evdə bişirdiyi yeməkdən Elxana pay gə-
tirər, bir yerdə oturub yemək yeyərdilər.

Elxan səhər işə gedəndə Lalə ona demişdi ki, işdən bir az tez 
qayıtsın. Sonra da əlavə etmişdi ki, ad gününə onun qohumların-
dan da gələn olacaq. Odur ki, bir az yaxşı geyinsin.

Elxan yaxınlıqdakı gül mağazasına gedib, böyük bir gül 
dəstəsi bağlatdı. Elə oradan da Laləgilə getdi.

Qapını Lalə özü açdı. Elxanın uca boyuna fərəhlə baxıb, onu 
içəri dəvət etdi. İçəridə Surət kişidən başqa orta yaşlı bir kişi də 
vardı. Onlar ayağa qalxıb Elxanla görüşdülər. Surət kişi Elxanı 
qonağı ilə tanış etdi:

– Tanış ol, həm dostumdur, həm də qohumum...  
Surət kişinin qonağı əlini Elxana uzadıb dedi:
– Adım Valehdir. Sən də, yəqin, Elxan olarsan. Surət kişi sə-

nin haqqında o qədər danışıb ki, elə bilirəm, səni çoxdan tanıyı-
ram.

Elxan Valehin əlini sıxıb:
– Şad oldum, – dedi.
Bir azdan iki kişi və bir qadın da içəri daxil oldular. Süfrə 

açıldı. Ortalıqda hər şey vardı. Elxan araq və şampan şüşələrinin 
süfrəyə gətirildiyini görəndə gözaltı Surət kişiyə baxdı. Axı Surət 
kişi namaz qılan adam idi. Müsəlman qaydalarına görə, onun belə 
içki məclisində oturması düzgün deyildi. Süfrədəki araq və şam-
pan şüşələrinə baxan Surət kişi sakitcə dilləndi:

– Siz mənə görə kefinizdən qalmayın. Düzdür, mən namaz 
qılıram, amma başqalarının istəyinə qarşı heç vaxt çıxmaram. İşi-
nizdə olun, mənə görə narahat olmayın.

Elxanın gözlərində qəribə bir işıq yanıb-söndü. O gülüm-
səyərək Surət kişiyə baxdı və tez də gözlərini ondan çəkdi.
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Beləliklə, məclis başladı. Elxan az içirdi. Digərləri isə elə bil 
ömürlərində araq görməmişdilər.

Lalə Elxanın qulağına pıçıldadı:
– İcazə versəydin, şampanın dadına baxardım.
Elxan başı ilə razılığını bildirdi.
Bayaqdan gözləri Lalədə qalan sarısaçlı qadın Lalənin baka-

lını şampanla doldurdu.
Elxan sarısaçlı qadının adını düşündü. Deyəsən, bayaq onu 

tanış edərkən onu Qönçə kimi təqdim etmişdilər.
Məclis öz axarı ilə davam edirdi. Təkcə Surət kişi danışmır-

dı, sakitcə dayanıb üzündə qəribə bir təbəssümlə məclisdəkiləri 
süzürdü.

Şampanın təsirindən Lalənin yanaqları lalə kimi qızarmışdı. 
Elxan zarafatla onun qulağına pıçıldadı:

– Gözlə, keflənməyəsən ha...  
Lalə ala gözlərini süzdürüb dedi:
– Sən yanımdasan, heç nədən qorxum yoxdur.
Bayaqdan gözlərini Elxandan çəkməyən Qönçə onların pıçıl-

daşdığını görəndə qəh-qəhə çəkdi və dedi:
– Lalıçka, sizə paxıllığım tutdu. Az pıçıldaşın.
Kişilər isə Qönçənin bu sözlərini eşitmədilər, çünki hərənin 

başı öz həmsöhbətinə qarışmışdı.
Artıq məclis yekunlaşmaq üzrə idi. Bir azdan Qönçə ilə gələn 

iki kişi getmək üçün ayağa qalxdılar. Qönçə də ayağa qalxdı. 
Onlar Laləni bir də təbrik etdilər. Qönçə Elxana əl uzatdı. Elxan 
onun nazik barmaqlarını əlinə alanda Qönçə dodaqlarını ona tərəf 
uzadıb tez də yığdı. Əlbəttə, Qönçənin bu hərəkəti Lalənin nəzə-
rindən qaçmadı. Onlar gedəndən sonra Lalə Elxanı mətbəxə ça-
ğırıb acıqla dedi:

– O nə hərəkət idi, Qönçə sənə etdi?
Elxan gülə-gülə:
– Görmədin, kefli idi də... Elə şeylərə fikir vermə.
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Bu vaxt Lalə qəfildən dodaqlarını Elxanın dodaqlarına yapış-
dırdı. Elxan Laləni güclə özündən aralayıb dedi:

– Nə edirsən? Dəli olmusan?!
Lalə özündən məmnun halda:
– Dəli-zad olmamışam... Sadəcə, kefliyəm, – deyib mətbəx-

dən çıxdı.
Elxan da başını yelləyə-yelləyə onun ardınca otağa keçdi.
Surət kişi ilə Valeh söhbət edirdilər. Valeh əməlli-başlı kef-

lənmişdi. Elxanı görəndə ucadan:
– Gəl, qoçaq, gəl otur. Danış, söhbət elə, görüm, nə var, nə 

yox...  
Elxan stul çəkib oturdu və dedi:
– Nə danışım, Valeh qardaşım? Danışılmalı bir şey varmı?
İçkinin təsirindən Valehin rəngi qızarmışdı. Sözləri ağzından 

tökülə-tökülə dedi:
– Əlbəttə, var... Sən mənim yaxın qohumumun əziz qonşusu-

san, lap yaxın adamısan. Demək, mənim də yaxınımsan. Danış, 
görüm, vəziyyətin necədir? İşlərin necə gedir? Pul qazana bilir-
sənmi?

Surət kişinin də bir dəfə Elxanla bu mövzuya yaxın söhbəti 
olmuşdu. Odur ki, o vaxt qonşusuna verdiyi cavabları Valehə də 
dedi:

– Şükür Allaha, yaxşıyam. Hökumət pensiyamı verir. Özüm 
də işləyirəm.

– Ayda nə qədər pul qazana bilirsən? – deyə yenə də Valeh 
sual verdi.

Elxan:
– Pis deyil, Allaha şükür, bəs edir.
Surət kişi kənardan söhbətə qarışdı. Üzünü Valehə tutub dedi:
– Mən bir dəfə bu barədə Elxan balamla söhbət etmişəm. 

Bilmirəm, xoşu gəlib, yoxsa acığı... Ancaq nə demişəmsə, onun 
xeyri üçün demişəm. Bu adam vətən yolunda, torpaq yolunda can 
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qoyub, sağlamlığını itirib. Bəxti gətirib ki, sağ qalıb. Heç bilirsən, 
ermənilər əsirlikdə bunun başına hansı oyunları açıblar?.. Bilirsən 
nə qədər erməni öldürüb bu cavan oğlan?.. Bəs əvəzində hökumət 
buna dolanmaq üçün nə qədər pensiya verir? Uzaq başı 150 ma-
nat. Bu pulla o necə dolanmalıdır? Tutaq ki, bu adam başqa yerdə 
işləmir. Onda necə olardı? Hələ bunun gələcəyi, ailə qurmağı var.

Elxanın səsi titrədi:
– Dövlətimiz və hökumətimiz mənə kifayət qədər qayğı 

göstərir, Surət kişi. Ailə qurmağı da öhdələrinə götürəsi deyillər 
ki...  

Valeh Surət kişinin sözünü dəstəkləyib dedi:
– Acığın gəlməsin, cavan oğlan. Biz demirik ki, sənə qayğı 

göstərilmir. Amma sən daha yaxşı yaşamağa layiqsən.
– Nə edim, ay Valeh? Başqa nə edə bilərəm ki? – deyə Elxan 

sakit səslə dilləndi.
Kənarda oturub söhbəti dinləyən Lalə dedi:
– Ay Valeh əmi, sən Elxana bir yaxşı iş tapa bilməzsən?
Valeh üzünü Laləyə çevirib cavab verdi:
– Niyə tapmıram ki?.. Onu elə adamlarla tanış edərəm ki, ona 

elə bir iş taparam ki, bir-iki ayın içərisində milyonçu olar.
Surət kişinin üzündə məmnun bir ifadə vardı. O, Valehə dedi:
– Mən də səndən xahiş edirəm. Gör neynirsən... Bizim Elxa-

na əməlli bir iş tap.
Valeh gülümsəyərək:
– Baş üstə, – dedi.
Elxan Valehə baxıb:
– Çox sağ ol, Valeh qardaşım. Allah səndən razı olsun, – deyə 

razılıq etdi.
Gecəyarısına qədər uzanan söhbətdən sonra Elxan evlərinə 

getdi. İçkili və yorğun olmasına baxmayaraq, uzun müddət yata 
bilmədi.
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* * *
Bir həftədən sonra Valeh Elxanın mobil telefonuna zəng vu-

rub onunla“Fəvvarələr meydanı”nda görüşmək istədiyini bildirdi. 
Elxan işdən çıxıb Valehin görüşünə getdi. Valeh tək deyildi. Onun 
yanında iki nəfər cavan oğlan da var idi. Valeh Elxanı onlarla ta-
nış etdi. Valehgil yaxınlıqdakı boş skamyada oturdular.

Valeh danışır, Elxan və iki cavan oğlan da ona qulaq asırdılar. 
Arada oğlanlardan biri Valehdən nəsə soruşur, Valeh də əllərini 
ölçə-ölçə ona nəyi isə izah edirdi.

Təxminən yarım saatdan sonra onlar ayrıldılar.

* * *
Bir aya yaxın idi ki, Elxan artıq işdən çıxmış və Valehin 

onunla tanış etdiyi oğlanlarla işləyirdi. İş deyəndə ki, heç işinin 
adı da yox idi.

Elxan Valehin onunla tanış etdiyi oğlanlarla birlikdə həmin 
cavanlardan birinin “Mersedes” markalı maşını ilə gah Biləsuva-
ra, gah Astaraya, gah da ermənilərə yaxın sərhəd rayonlarından 
birinə gedərdi. Gecəni Valehin hansısa bir qohumugildə qaldıq-
dan sonra ertəsi gün müxtəlif bağlama və çamadanlarla geri qayı-
dardı. Bağlama və çamadanları Elxangildən təhfil alan Valeh də 
hər dəfə səfərdən qayıdan cavanlara yaxşıca pul verərdi.

Elxan heç vaxt çamadanların içində nə olduğu ilə maraqlan-
mazdı. Ancaq bilirdi ki, nədirsə, qiymətli mallardır. Çünki Vale-
hin başına hava gəlməmişdi ki, hər dəfə yoldan qayıdan Elxana 
onun əvvəlki iş yerindən aldığı maaşın üç qatını versin. 

Rahat maşınla uzaq yola çıxmaq Elxanın xoşuna gəlirdi. O, 
həmişə qabaqda oturardı. Yolda bir neçə yerdə maşını saxlayar, 
çay içərdilər. Bir-iki dəfə postlarda Elxangilin maşınını saxlayan 
DYP-nin əməkdaşları maşının sənədlərini yoxlayarkən Elxanın 
müharibə əlili olduğunu bilmiş və onları xoş münasibətlə yola 
salmışdılar.



169

Zülfiyyə

İş o yerə çatmışdı ki, Valeh sərhəd rayonlarından gətirilən 
naməlum malları Elxan vasitəsilə Bakıda müxtəlif ünvanlara 
göndərməyə başlamışdı. Elxan isə heç bir sual vermədən Valehin 
ona verdiyi bağlamaları deyilən ünvanlara çatdırırdı. 

Bir gün o, Valehdən soruşdu:
– Neçə vaxtdır, səndən soruşmaq istəyirəm. Bu rayondan gə-

tirdiyimiz mallar, müxtəlif yerlərə apardığım bağlamalar... Nədir 
bunların içindəkilər?

Valeh gülümsəyib dedi:
– Nədi, yoxsa işindən, qazancından narazısan?
– İşimdən, qazancımdan narazılığım yoxdur. Amma bilmə-

yim yaxşı olardı... Elə, bəlkə, qadağan olunmuş mallardır, bəlkə, 
narkotikadır, – deyə Elxan cavab verdi.

Valeh eyni təbəssümlə dilləndi:
– Əlbəttə, qadağan olunmuş mallardır. Bəs bu qədər pulu sizə 

niyə verirəm ki?..
Elxan qaşlarını çatıb dedi:
– Bəs bunu əvvəldən niyə demirdin?
Bu dəfə Valehin üzündə sərt bir ifadə göründü. O, ayağa 

qalxıb Elxanın qarşısına gəldi və dedi:
– Özünü uşaq yerinə qoyma. Müharibənin od-alovunu gör-

müş adamsan. Guya sən əvvəldən bilmirdin ki, gətirdiyin mallar 
nə mallardır? Mən bunu Surət kişinin xətrinə elədim. Yoxsa, o 
qədər acından ölənlər var ki...  

Elxanın dinmədiyini görən Valeh davam etdi:
– Bir də ki, sən girmisən bu oyuna. Səni mənim adamım kimi, 

artıq çox yerlərdə tanıyırlar. Bəlkə, qorxursan?
Elxan:
– Mən heç nədən qorxmuram.
Valeh əlini Elxanın kürəyinə vurub dedi:
– Ay sağ ol, qoçaq. Elə də bilirdim. Gələcəyini düşün. Bu 

yaxınlardabir maşın da alarsan. Sonra da toy...  
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– Nə toy? – deyə Elxan Valehin üzünə baxdı.
Valehin gözlərindən cin tökülürdü. O, dişlərini ağarda-ağarda 

dedi:
– Özünü bilməzliyə vurma. Hər şeydən xəbərim var. Qohu-

mumla olan eşq macəranı hamı bilir. Axı biz qohum olacağıq...  
Elxan daha bir söz deməyib fikrə getdi. Valeh onun gözləri-

nin içinə baxdı. Sanki onun nə düşündüyünü öyrənmək istəyirdi, 
lakin heç nə ifadə etməyən bu gözlərdən bir şey oxuya bilmədi.

* * *
Elə Valehin dediyi kimi də oldu. Üç aydan sonra Elxan qara 

rəngli “Santafe”markalı bir maşın aldı. Onun sevincinin həd-
di-hüdudu yox idi. Lalə isə daha çox sevinirdi.

Bir dəfə Lalə ondan soruşdu:
– Elxan, şükür Allaha ki, maşın da aldın. Bəs toyu nə vaxt 

etmək fikrin var?
Elxan təəccüblə Laləyə baxıb dedi:
– Deyəsən, sənin başına hava gəlib. Nə toy, ay qız?!
Lalə Elxanın gözlərinin içinə baxıb incik səslə dilləndi:
– Bəs sən deyirdin ki, məni sevirsən... Bəs nə oldu? 
– Nə olsun, sevirəm? Qapınıza kim gəlsin? Anam nə deyər?..
– Qohumun-əqrəbən yoxdu sənin?
Elxan fikirli halda cavab verdi:
– Xalalarım var rayonda... Xəbərim yoxdur onlardan. Eləcə 

də əmilərimdən... Kimdir məni itirib-axtaran. Bir də anamsız bu 
toy məsələsi mümkün deyil. İnşallah anam gələr, sonra bu barədə 
danışarıq.

– Anan nə vaxt gələcək? – deyə Lalə soruşdu.
Elxan öz-özünə danışırmış kimi:
– Gələcək, gələcək... Daha bir şey qalmayıb, – dedi.
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* * *
Zülfiyyənin qısa vurulmuş saçlarına artıq dən düşmüşdü. 

Üzünün və əllərinin dərisinə illər öz qırışını salmışdı. Sarı saçları-
na qara rəng qoyan Zülfiyyə bəzən güzgünün qarşısına keçər, qara 
rəngin içərisində qızılı rəngə çalan saçlarının seçildiyini, həm də 
bu sarı saçların artıq ağardığını da görərdi. Belə hallarda o, saç-
larını yenidən qara rənglə boyayar, əsl Zülfiyyədən fərqli olan bir 
qadına çevrilərdi. Burnunun yanındakı döymə xal isə anadangəl-
mə xaldan heç də fərqlənmirdi. Məhz belə bir xal döyüş zamanı 
Azərbaycan tərəfə əsir düşmüş erməni əsilli, livanlı Sofiyada da 
var idi. Onun da saçları qapqara idi. Sifətinin quruluşu isə Zül-
fiyyənin sifətinə çox oxşayırdı. Elə bu oxşarlıqdan məharətlə is-
tifadə edən Xüsusi xidmət idarəsi əsl Sofiyanın yerinə Zülfiyyəni 
ermənilərin içərisinə göndərmişdi. Bəzən Zülfiyyə əsl simasından 
ötrü darıxar, gənclik illərindəki simasını gözünün önünə gətirmək 
istəyirdi. Lakin bu, çox vaxt mümkün olmurdu. Mümkün olanda 
da gözündən dünyanın əzabı tökülən, həmişə ağlayan sarısaçlı bir 
qadın gəlirdi gözlərinin önünə.

Zülfiyyə oğlu Elxanı hər gün düşünürdü və təbii ki, Elxanın 
başına gələn işlərdən: əsirlikdən qayıtdıqdan sonra Vüqarın va-
sitəsilə işə düzəlməyindən, Surət kişinin qızı Lalə ilə eşq macə-
rasından, Valehlə iş birliyindən, maşın almasından – bir sözlə, 
bunlardan tam xəbərsiz idi. O, hələ də polkovnik Ohan Novosar-
tiyanın yanında çalışırdı. Və Zülfiyyənin ağlına da gəlməzdi ki, 
o, tezliklə xüsusi tapşırıqla terrorçu kimi Bakıya göndəriləcəkdir.

* * *
Albert, Məcid və Zülfiyyə artıq iki gün idi ki, Bakıda – 6-cı 

mikrorayondakı kirayə tutduqları mənzildə idilər. Albert mobil 
telefonla gah erməni, gah da Azərbaycan dilində kimlərləsə da-
nışardı. Məcid günün çoxunu yatmaqla keçirərdi. Zülfiyyə isə 
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eyvanda dayanıb yaxınlıqdaki parkda istirahət edən insanlara, 
səsləri aləmi götürmüş uşaqlara baxardı. O, Bakı üçün çox da-
rıxmışdı. Şəhərin özünəməxsus ətrini çiyərlərinə çəkdikcə özün-
dən asılı olmayaraq, gözləri yaşarırdı. Onun qəribə taleyi vardı: 
doğma vətənində olasan, ancaq özünü elə göstərəsən ki, guya bu 
yerlərdə olduğu birinci dəfədir.

Otaqdan Albertin səsi eşidildi:
– Sofiya, darıxsan, şəhəri çıxıb gəzə bilərsən. Bir azdan işlə-

rimiz çox olacaq.
Zülfiyyə otağa keçib qəzet oxuyan Albertə dedi:
– Haranı tanıyıram ki gəzim də... Tanısaydım yaxşı olardı.
Albert başını qaldırmadan:
– Bakı gözəl şəhərdir. Arada çıxarsan gəzməyə. Sonra peş-

man olarsan, – dedi.
Zülfiyyə köksünü ötürüb dedi:
– Doğrudan da, Bakı gözəl şəhərmiş. Gərək vaxt olanda çıxıb 

bir az gəzim.
Albert domba gözlərini qəzetdən çəkib Zülfiyyəyə baxdı və 

yenidən qəzet oxumağa başladı.
Əslində, Bakını gəzmək, heç olmasa öz evinə uzaqdan olsa 

da, baxmaq Zülfiyyənin indi ürəyindən keçən ən böyük istək idi. 
Amma olmazdı... O, təcrübəli kəşfiyyatçı idi. Bilirdi ki, cüzi eh-
tiyatsızlıq hər şeyi alt-üst edə bilər. Odur ki, heç yana çıxmaz, 
gününü mənzildə keçirərdi.

Ertəsi gün Albert səhər yeməyini yeyib hara isə getdi. Məcid 
bir stəkan çay içib o biri otağa keçdi.

Zülfiyyə üzdən sakit görünsə də, içində çox həyəcan keçi-
rirdi. Ermənilərin törədəcəyi terror ona qaranlıq gəlirdi. Sadəcə 
bilirdi ki, belə bir qanlı əməliyyat planı var. Amma necə və kimlər 
tərəfindən törədiləcəyi ona məlum deyildi. Albertdən də hələ ki, 
heç nə soruşmurdu.

Zülfiyyənin ürəyi çox narahat idi. Odur ki, evdən çıxıb qarşı-
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dakı parkda oturdu. Elə yenicə oturmuşdu ki, yaxınlıqda oynayan 
bir qızın şarı əlindən çıxıb ona tərəf uçdu. Zülfiyyə cəld şarı tutub 
qızı yanına çağırdı. Saçlarında qırmızı bant olan balaca qız ona 
tərəf gəldi. Zülfiyyə şarı ona verib mehribanlıqla soruşdu:

– Ay gözəl qızım, sənin adın nədir?
Qız şirin bir ləhcə ilə:
– Zülfiyyədir...  
Zülfiyyənin ürəyi titrədi. Azca qaldı desin ki, mənim də adım 

Zülfiyyədir. Özünü ələ alıb dedi:
– Nə gözəl adın var sənin...  
Bu vaxt cavan bir qadın onlara yaxınlaşdı, Zülfiyyəyə salam 

verdi. Zülfiyyə üzündən kədər yağan qadına:
– Allah saxlasın, – dedi.
Qadın:
– Allah sizinkiləri də saxlasın.
– Qızınızdır? – deyə Zülfiyyə soruşdu.
– Bəli, qızımdır.
Zülfiyyə ona baxan qızın saçlarını tumarlayıb:
– Allah atalı-analı böyütsün, – dedi.
Qadının üzü bulud kimi tutuldu. Hüznlü bir səslə:
– Atası yoxdur... Şəhid olub, – dedi.
Zülfiyyənin gözləri yaşardı, sanki başına qəfildən qaynar su 

töküldü.
Kədərli bir səslə dilləndi:
– Allah rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun şəhidimizin.
Qadın Zülfiyyəyə dedi:
– Amin... Ancaq ruhu çətin ki şad olsun, bacı!..
– Niyə elə deyirsən, qızım? Elə danışma.
Zülfiyyənin qadına “qızım” deməsi bu cavan qadını kövrəlt-

di. O, Zülfiyyəyə baxdı. Sanki indi hiss etdi ki, onunla söhbət 
edən bu qadın elə onun anası yaşında olar. Bunun fərqinə varma-
yıb dedi:
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– Onun ruhu necə şad olsun ki, ata-babasının doğma yurdun-
da ermənilər yaşayır, at oynadırlar?.. Necə şad olsun?!

Zülfiyyə cavan qadının əllərindən tutub titrək bir səslə cavab 
verdi:

– Şad olacaq, qızım, şad olacaq. Ermənilər çıxacaq o torpaq-
lardan. İnan buna...  

Cavan qadının gözlərində elə bil bir işıq parladı. Zülfiyyəyə 
baxıb:

– Təki sən deyən olsun, bacı, – dedi.
Sonra qızının əlindən tutub Zülfiyyə ilə sağollaşdı.
Zülfiyyə onların arxasınca kədərlə baxıb fikirləşdi: “Gör 

Azərbaycanda yüzlərlə belə ailələr var. Yenə də bu alçaqlara azlıq 
edir. Yenə də qan istəyirlər bu qansızlar”.

O, bir azdan mənzilə qayıtdı.

* * *
Günortaya yaxın Albert gəldi. Onun əllərində iki karton qutu 

vardı. O, karton qutuları masanın üstünə qoydu, televizora baxan 
Zülfiyyəyə dedi:

– Sofiya, bunlar partlayıcı qurğuların hissələridir. Məcidi 
bura çağır.

Zülfiyyənin ürəyi şiddətlə vurmağa başladı. Ona elə gəldi ki, 
ürəyinin döyüntüsünü gözlərində insanlıq mərhəməti olmayan bu 
erməni eşidəcəkdir. Həyəcanını boğub Məcidi səslədi.

Məcid gələnə qədər Albert qutuları açıb içindəkiləri masa-
nın üstünə yığdı. Məcid yuxulu gözləri ilə masanın üstünə yığıl-
mış hissələrə baxdı. Stulu çəkib oturdu. O, uzaqdan idarə olunan 
partlayıcı qurğular düzəldən təcrübəli hərbçi idi. Rusiyanın hər-
bi təhsil müəssisəsində oxuyarkən bu sənətə yiyələnmiş və onun 
düzəltdiyi partlayıcı qurğular uğurla sınaqdan çıxmışdı. O, masa-
nın üstündəki əşyaları diqqətlə nəzərdən keçirib Albertə:
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– Bəzi şeylər çatışmır, – dedi.
Albert narahatlıqla soruşdu:
– Nə çatışmır?
Məcid televizorun üstündəki qələmi götürüb bir vərəqə nə isə 

yazdı. Vərəqi Albertə uzadıb dedi:
– Bunlar mütləq olmalıdır.
Albert donquldana-donquldana ayağa qalxdı, telefonu götü-

rüb o biri otağa keçdi. Beş dəqiqədən sonra otağa qayıdıb Məcidə 
dedi:

– Yazdığının şəklini çəkib göndərdim. Axşama gətirəcəklər.
Məcid gözlərini ovuşdura-ovuşdura:
– Onda mən gedib uzanıram. Gələndə xəbər edərsiniz, – dedi 

və o biri otağa keçdi.
Albert onun dalınca pis bir söyüş söyüb dedi:
– Qanında türk qanı var, it balasının!.. Bunun nəyinə etibar 

edirik, mən bilmirəm...  

* * *
Artıq günəş qürubda enmiş, hava yavaş-yavaş qaralmağa baş-

lamışdı. Payızın sərt küləyi özünü göstərirdi. Albertlə Zülfiyyənin 
dayandığı eyvanın qarşısındakı tut ağacının saralmış yarpaqları 
küləyin təsirindən titrəyir, bəziləri isə öz budağından qopub ha-
vada saki-sakit fırlanaraq yerə enirdi.

Bayaqdan Zülfiyyənin yanında dayanan Albert gah tökülən 
yarpaqlara, gah da sayrışan şəhərə tamaşa edən Zülfiyyəyə baxıb 
soruşdu:

– Sofiya, nə çox fikirləşirsən?
Zülfiyyə ona baxmadan cavab verdi:
– Hə... Albert, saralıb tökülən yarpaqlara baxdım, yadıma 

kəndimiz düşdü.
– Hansı kəndiniz?
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– Hansı kəndimiz olacaq... Öz kəndimiz... Livandakı kəndi-
miz...  

– Sofiya, Livanda hansı dildə danışırlar? Demək istəyirəm ki, 
sən özün, ailən hansı dildə danışırdınız?

– Livanda rəsmi dillər əsasən ingilis, fransız, ərəb və erməni 
dilidir. Doğrudur, biz orada əhalinin 4 faizini təşkil etsək də, dili-
mizin rəsmi dil kimi qəbul etdirə bilmişik. Ailəmizdə isə həmişə 
öz dilimizdə – erməni dilində danışardıq. Ancaq onu da deyim 
ki, bizim dilimizlə sizin dilinizdə dialekt, şivə fərqləri var. Məgər 
mənim danışığımda hiss etmirsən?

Albert razılıqla başını yelləyib dedi:
– Doğrudur, Sofiya, hiss edirəm. Bakı erməniləri ilə Yerevan 

ermənilərində olduğu kimi...  
– Elədir, – deyə Zülfiyyə onun sözünü təsdiq etdi.
Albert yenə Zülfiyyədən soruşdu:
– Türklərin dilini hardan öyrənmisən, ay Sofiya?
Zülfiyyə Albertə tərəf çevrilib gülə-gülə dedi:
– Deyəsən, sən mənim kim olduğumu unutmusan.
Albert:
– Nə danışırsan, Sofiya? Sənin haqqında çox şeylər eşit-

mişəm. 
Bu vaxt Albertin cib telefonuna zəng gəldi. Albert elə Zülfiy-

yənin yanında telefonu açdı, üzündə xoş bir ifadə yarandı, başını 
razılıqla yelləyib:

– Gözləyirəm, gəlsin, – dedi.
Telefonu cibinə qoydu və sinədolusu nəfəs alıb Zülfiyəyə 

dedi:
– Məcid deyən hissələri gətirirlər.
Albert gödəkçəsini geyinib həyətə düşdü. Zülfiyyə isə eyvan-

dan həyətə baxır,fikirləşirdi. Bu vaxt həyətdə bir maşın dayandı. 
Maşının dayanmağı ilə Albertin maşının yanında görünməyi bir 
oldu. Maşından iki nəfər oğlan düşdü. Albert oğlanlarla görüşüb 
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onlardan kağıza bükülü nə isə alıb geri qayıtdı.
3-4 dəqiqədən sonra mənzilin qapısı açıldı. Albertin səsi eşi-

dildi:
– Ay Məcid, bəsdir donuz kimi yatdığın, ayağa qalx.

* * *
Zülfiyyə gec yatsa da, yatağından tezdən durmuşdu. O, əl- 

üzünü yumaq üçün hamama keçdi. Güzgüdə gözlərinə baxdı. 
Qorxu və narahatlıq yağan gözləri qan çanağına dönmüşdü. Ba-
kının müxtəlif yerlərində müxtəlif saatlarda terror aktı törədilə-
cək, dinc insanlar, körpə uşaqlar qan gölündə üzəcəkdi. Təbii ki, 
Zülfiyyə ermənilərin bu əməliyyatı barədə artıq Xüsusi xidmət 
orqanlarına məlumat vermişdi. Ancaq terrorun vaxtını və harada 
törədiləcəyi barədə Zülfiyyədə dəqiq məlumat yox idi. Şübhə do-
ğurmamaqdan ötrü o, telefondan istifadə etmirdi. Düşünürdü ki, 
onun telefon danışıqlarına qulaq asa da bilərlər. 

Gecəyarısına qədər Məcid üç partlayıcı qurğu hazırlamışdı. 
İndi isə yatırdı. Albert də hələ ki yuxudan oyanmamışdı. Qəfildən 
Zülfiyyənin beynindən bir fikir keçdi: silahı çəkib bu iki şərəf-
sizin hərəsinin başına bir güllə vursun. Tez də bu fikri özündən 
uzaqlaşdırdı. Çünki bu çıxış yolu deyildi. Albert deyirdi ki, terro-
ru törətmək üçün Bakıda bir neçə nəfərlə də görüşməlidirlər.

Zülfiyyə çay dəmlədi. Bir stəkan çay içdi. Çayı yenicə içib 
qurtarmışdı ki, Albertin səsini eşitdi:

– Sabahın xeyir, Sofiya, işin avand olsun.
Zülfiyyə gözlərini ovuşdura-ovuşdura hamama gedən Albertə 

baxdı və dedi:
– Sənin də sabahın xeyir...  
Bir azdan Məcid də durdu. Zülfiyyə onlara da çay süzdü. Bir-

likdə dünən Albertin alıb gətirdiyi şirniyyatın dadına baxdılar. 
Çay süfrəsindən sonra Albert Zülfiyyəyə dedi:
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– Sofiya, hazırlaş... Sabah işlərimizi yekunlaşdırmalıyıq.
– Mən hazıram, – dedi, – əməliyyatda sonra kimlər iştirak 

edəcəklər?
Albert Zülfiyyəyə baxıb dedi: 
– Bir azdan uşaqlar bura gələcək. Bir yerdə əməliyyat planını 

hamınıza izah edəcəyəm. Yeri gəlmişkən, partlayıcı qurğunun bi-
rini 20 Yanvar metrosunun girişinə sən yerləşdirəcəksən.

Zülfiyyə soyuqqanlılıqla soruşdu:
– Niyə vaqonların birinə yox, metronun giriş hissəsinə?
– Polislər metroya girən adamları yoxlayırlar... Ona görə, – 

deyə Albert cavab verdi.
Zülfiyyə nə isə demək istəyirdi ki, Albert dilləndi:
– Sabah Bakıya Türkiyənin prezidenti gələcək. Yəqin ki, 

bütün təklükəsizlik xidməti əməkdaşlarının diqqəti oraya cəm-
lənəcək. Şəhərin başqa yerlərində partlayış törədilməsi heç kimin 
ağlına gəlməz. Qoy onlar qonaqlarını qəbul etsinlər, biz də öz 
işimizdə olaq. Qoy sabahkı işimiz türklərə bir sürpriz olsun.

– Bəs o biri partlayışlar harada olcaq? – deyə Zülfiyyə soruş-
du.

Albert Zülfiyyənin üzünə baxmadan cavab verdi:
– Bir azdan uşaqlar gələcək, onların da görəcəkləri işi izah 

edəcəyəm. Sizin işiniz partlayıcı qurğuları təyin olunmuş yer-
lərə yerləşdirməkdir. Qurğuları yerləşdirdikdən sonra siz aradan 
çıxarsınız. Yerdə qalanı isə mənim işimdir.

Zülfiyyə daha heç nə soruşmayıb yan otağa keçdi. O, çox 
həyəcanlı idi. Lakin bu həyəcan yalnız onun içində idi. Üzündə 
isə heç bir həyəcan ifadə olunmurdu.

Dünən axşam Albertin onunla Livan haqqında söhbəti Zül-
fiyyənin heç xoşuna gəlməmişdi. Ona elə gəlirdi ki, bu peşəkar 
erməni kəşfiyyatçısı ona çox suallar verdi. Elə bil onun haqqında 
hansısa gizli məqamları öyrənmək istəyirdi. Axı artıq neçə illər 
idi ki, Ermənistan Xüsusi xidmət orqanlarında onu erməni əsil-
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li, livanlı Sofiya Horutunyan kimi tanıyırdılar. Bəs bu qədər sor-
ğu-sual nəyə görədir? Bir də polkovnikin ona dediyi “əsas füqur” 
ifadəsi... Zülfiyyə onun haqqında deyilən bu ifadənin mənasını 
soruşanda polkovnik ona demişdi ki, Xüsusi idarədə sənə hər şeyi 
izah edəcəklər. Ancaq Xüsusi idarədə “əsas fiqur”la bağlı heç bir 
söhbət olmadı və Zülfiyyə də bu barədə heç nə soruşmadı.

Zülfiyyəyə elə gəlirdi ki, ermənilər ondan şübhələniblər. Tə-
biətcə sadəlövh olan və Sofiyaya çox inanan polkovnik Ohan 
Novosartyan Zülfiyyəyə demişdi ki, əks-kəşfiyyat onunla çoxdan 
maraqlanır və bu maraqlanma polkovniki əvvəl qorxuzmuş, lakin 
sonradan ona məlum olmuşdur ki, Sofiya ilə başqa işə görə ma-
raqlanırlarmış. Bütün bunları düşünən Zülfiyyə harada səhvə yol 
verdiyini fikirləşsə də, ağlına heç nə gəlmirdi.

* * *
Günorta mənzilin qapısı döyüldü. Qapını Albert açdı. İçəri iki 

nəfər girdi. Albert onları otağa dəvət edib erməni dilində soruşdu:
– Bəs dostunuz hanı?
Otağa girənlərdən biri xırıltılı səslə cavab verdi:
– 5-10 dəqiqəyə gələcək.
Erməni dilində danışan kişi çox gözəl geyinmişdi. Üzü tə-

miz qırxılmış, ağarmış saçları səliqə ilə yana daranmışdı. Onunla 
həmyaşıd olan o biri kişi isə arıq bir adam idi. Onun beli bir az 
bükülmüş, gözlərinin altı tuluqlanıb şişmişdi. Arıq qolunun şişkin 
damarlarındakı iynə yerləri açıq-aşkar görünürdü.

Albert Zülfiyyəni onlara göstərib yenə erməni dilində dedi:
– Tanış olun, bizim məşhur Sofiya xanım...  
Səliqə ilə geyinmiş kişi əlini Zülfiyyəyə uzadıb özünü təqdim 

etdi:
– Adım Aramdır... Aram Melikyan.
Zülfiyyə onun əlini sıxıb:
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– Çox şad oldum, – dedi.
Kənarda dayanıb şişkin gözləri ilə Zülfiyyəyə baxan arıq kişi 

isə yerindən tərpənmirdi. Albert ona Azərbaycan dilində dedi:
– Nə gözlərini döyüb baxırsan, a kişi! Tanış olsana!..
Arıq kişi bir addım irəli gəlib əlini Zülfiyyəyə uzadıb dedi:
– Mənim də adım Fərhaddır.
Zülfiyyə xoş bir təbəssümlə onun əlini sıxdı:
– Gözəl adın var... Tanışlığımıza şad oldum.
Əslində Zülfiyyə Aramla tanış olanda uzun illər keçməsinə 

baxmayaraq, Fərhadı tanımışdı. Bu, Rasim müəllimin həyat yol-
daşı Nazlı xanımın qardaşı Fərhad idi. Bu, həmin Fərhad idi ki, 
Zülfiyyədən şillə yedikdən sonra onun üstünə oğurluq atıb şərlə-
miş, lakin qazdığı quyuya özü düşmüşdü. Bəlkə də, Zülfiyyənin 
yerinə başqa bir qadın olsaydı, Fərhadı görən kimi üzündə cüzi də 
olsa, dəyişiklik əmələ gələrdi. Lakin Fərhad kimi şərəfsizi görən 
Zülfiyyənin sifətində zərrə qədər olsa da, dəyişiklik hiss olunma-
dı. Elə bil ilk dəfə idi ki, bu adamı görürdü.

Zülfiyyənin geriyə yolu yox idi. O, son dəqiqəyə qədər müba-
rizə aparmalı, ifşa olunmaması üçün çox ciddi cəhdlər etməli idi. 
Bircə anlıq Zülfiyyənin beynindən belə bir fikir keçdi: “Görəsən, 
Fərhadın burada olması təsadüfdür, yoxsa onun üçün hazırlanmış 
halqanın daralmasıdır?”

Albertin səsi bircə anlıq xəyala gedən Zülfiyyəni özünə çəkdi.
– Oturun, işimiz çoxdur.
Sabahkı əməliyyatda iştirak edənlərin hamısı: Albert, Məcid, 

Aram, Fərhad və Zülfiyyə masa arxasında oturmuşdular. Bir nəfər 
də gəlməli idi.

Fərhadın gözü Zülfiyyənin üzündə qalmışdı. Zülfiyyə bunu 
hiss etsə də, özünü elə aparırdı ki, guya bu baxışları görmür və bu 
baxışlardan narahat deyil.

Uzun illər Zülfiyyənin xarakterini tam olaraq dəyişmişdi. 
İndi o, gözlərindən daima qorxu və fağırlıq yağan əvvəlki Zülfiy-
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yə deyildi. Xarici görkəmi də tam başqa idi. Hətta əsirlikdə olan 
doğma balası Elxan da onu o vaxtlar tanıya bilməmişdi.

Masa arxasında oturan Zülfiyyənin gözlərindən od yağırdı. 
Arada kəskin şəkildə alnına tökülmüş qara saçlarını əli ilə yuxarı 
daraqlayır, sabahkı əməliyyat barədə erməni dilində Albertə sual-
lar verirdi.

Zülfiyyə gördü ki, Fərhad Albertin qulağına nəsə pıçıldayır. 
Bu vaxt Zülfiyyə özünü saxlaya bilməyib erməni dilində Albertə 
dedi:

– Biz burda oturub ciddi bir məsələni müzakirə edirik, bu 
türk küçüyü isə sənə nə isə pıçıldayır. Nə deyir o, sənə?

Albert sakitcə:
– Sonra deyərəm, Sofiya, başqa sözdür, – dedi.
Bu vaxt qapı döyüldü. Albert ayağa qalxıb qapıya getdi. İki 

dəqiqə keçməmiş bir nəfərlə geri qayıtdı. İçəri girən ucaboylu oğ-
lan otaqdakılara salam verdi. Masa arxasında oturanların hamısı, 
eləcə də Zülfiyyə oğlana tərəf baxdı. Zülfiyyənin gözləri qaraldı, 
qulaqlarında sinirlərini tərpədən kəskin cingiltili bir səs əmələ 
gəldi, yer ayaqlarının altından qaçdı, ayaq üstə olsaydı, bəlkə də, 
yıxılardı. Ona elə gəldi ki, həmin an sol tərəfi tamam qurudu. İçə-
ri girib salam verən Zülfiyyənin oğlu Elxan idi.

Albert onu oturanlarla tanış etdi:
– Tanış olun, bizim “daşıyıcımızdır”, yəni sizi sabah lazımi 

yerlərə bu cavan oğlan aparacaq.
Zülfiyyə həyatın bittiyini zənn etdi. Düşündü:”Bədbəxt Zül-

fiyyə, bu da həyatının sonu”. Özündən asılı olmayaraq, əli cibinə 
qoyduğu tapançaya sarı getdi.

Elxan masanın arxasındakılarla bir-bir görüşdü. Növbə Zül-
fiyyəyə çatdı. Elxan üstündə “ANA”yazılmış əlini irəli uzatdı, 
diqqətlə anasının üzünə baxıb, qəfildən əlini geri çəkdi. Həyəcan-
la Albertə baxdı və yenidən üzünü Zülfiyyəyə tutub:

– Mən səni tanıyıram, – dedi.
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Zülfiyyə başını qaldıraraq acı bir istehza ilə soruşdu:
– Doğrudan? Hardan tanıyırsan məni?
Elxan inamla dedi:
– Vallah, səni dəqiq tanıyıram. Sən Sofiya xanımsan. Li-

vandan olan məşhur snayperçi, türklərin qənimi... Mən əsirlik-
də olanda səni tez-tez görərdim. Məni dəyişdirəndə də sən orada 
idin. Sevindiyimdən səni qucaqladım da... Yadına düşdümü?..

Zülfiyyənin daxilində bir təlatüm vardı. Nələr baş verdiyini an-
laya bilmirdi. Fərhad kimi alçaqların ermənilərlə bir yerdə olması 
ona elə də təəccüblü gəlmirdi. Bilirdi ki, mənəviyyatı çürük olan, 
başqalarının hesabına yaşayan Fərhad kimi adamlar üçün vətən 
anlayışı yoxdur. Belə şərəfsizlərdən nə desən gözləmək olardı. Bəs 
Elxanın burda nə işi var?.. Onu bura hansı qüvvələr gətirmişdi?..

Zülfiyyə ayağa qalxmaq istədi, lakin qıçları sözünə baxmadı. 
Üzünü Albertə tutub səsini qaldırdı:

– Sən bu türkləri hardan tapıb gətirmisən bura? Biz bura oy-
namağa, kimlərləsə tanış olmağa gəlmişik, yoxsa iş görməyə?!..

Sonra barmağı ilə Elxanı və Fərhadı göstərib dedi:
– Mənim bunlardan heç gözüm su içmir.
Albert ciddi bir şəkildə:
– Nə danışırsan, Sofiya?! Bunlar inanılmış adamlarımızdır.
Zülfiyyə əllərini ovuşdurub dedi:
– Təki sən deyən olsun.
Zülfiyyə oğluna tərəf baxmırdı. Bütün fikri sabahkı partla-

yış planını izah edən Albertin yanında idi. Partlayıcı qurğuların 
birini Zülfiyyə, birini Fərhad, birini də Aram əhalinin daha çox 
hərəkət etdiyi sahələrdə yerləşdirməli idilər. Qurğuları Albert özü 
işə salacaqdı. Məcid onları evdə gözləməli idi. Elxan isə onları öz 
maşını ilə təyin olunmuş yerlərə aparacaqdı.

Albert masanın arxasından ayağa qalxıb dedi:
– Bu gecə hamınız burada yatacaqsınız. Heç kim heç yana 

getməyəcək. Axşam yeməyiniz də mənim boynuma... 
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Zülfiyyə əllərini masaya dayaq verib ayağa qalxdı. Yan otağa 
keçmək istəyəndə Elxanın ona diqqətlə baxdığını gördü. Bütün 
bu müddət ərzində bir dəfə də olsun Elxanın üzünə baxmayan 
Zülfiyyə özünü saxlaya bilməyib əsəbi şəkildə ondan soruşdu:

– Nə baxırsan ə, küçük?! Adam görməmisən?!
Elxanın rəngi dəyişdi. Özünü itirmiş halda sakitcə:
– Sofiya xanım, mən... Elə...  
Zülfiyyə onun sözünü kəsib acıqla:
– Canına dərd... Elə bil adam görməyib, – dedi və otağa keçdi.
Albert Elxanın üzünə baxıb gülə-gülə dedi:
– Sən incimə, cavan oğlan. Sofiyanın türklərdən xoşu gəlmir.
Rəngi ağarmış Elxan:
– Yox, incimirəm. Ancaq mən əsirlikdə olanda onu tanıyır-

dım. Ona görə baxırdım.
Kənardan söhbətə qulaq asan Fərhad narkomanlara xas bir 

səslə söhbətə qoşuldu:
– Mən də dünən onu çoxdan tanıdığım bir nəfərə oxşatmış-

dım. Ancaq bu gün bildim ki, səhv etmişəm.
Albert gözlərini Fərhada ağartdı. Ancaq artıq gec idi: Fərhad 

sözünü demişdi.
Elxan maraqla Fərhaddan soruşdu:
– Kimə oxşatmışdın?
– O vaxtlar bacımın bir qulluqçusu vardı... Zülfiyyə... Ona 

oxşatmışdım. Onun üstündə bir müddət içəridə də yatdım... Əx-
laqsızın biri idi.

– Bacının adı nə idi? – deyə Elxan soruşdu.
– Nazlı...  
– Bəs ərinin?
– Rasim...  
Axırıncı söz Fərhadın ağzından çıxmağı ilə ağzının üstünə 

dəyən yumruq səsinin eşidilməsi bir oldu. Elxandan aldığı zərbə-
dən Fərhad stul qarışıq yerə yıxıldı. Elxan Fərhadın boğazından 
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tutub ayağa qaldırdı. Fərhadın dodaqları partlamış, burnundan 
qan açılmışdı.

– Kimdi ə, əxlaqsız? Şərəfsiz alçaq!.. Kimə deyirsən əxlaq-
sız, cındır oğlu? – deyə Elxan onu boğmağa başladı.

Hamı məəttəl qalmışdı. Albert Fərhadın boğazını Elxanın 
əlindən güclə alıb qışqırdı:

– Qurtarın bu oyunu... Nə axmaq adamlarsızmış siz!..
Bu vaxt qapının ağzında dayanıb bu səhnəyə tamaşa edən 

Zülfiyyənin iztehzalı səsi eşidildi:
– Bravo, Albert, bravo... Mən sənə demədimmi ki, bu iki 

nəfərdən gözüm su içmir?
Üst-başını düzəldən Elxan uca səslə dedi:
– Qoy bu işlər qurtarsın, onunla sonra danışacağam. Görək, 

kimin anasıdır əxlaqsız...  
Albert:
– Heyif ki, indi sizə heç nə edə bilmirəm. Hərəniz bu işdən 

ötrü bir ətək pul alırsınız. Sabahkı iş, yəqin ki, sizin axırıncı işiniz 
olar.

Elxanı Albertlə Valeh tanış etmiş, Elxan haqqında ətraflı mə-
lumat vermişdi. Odur ki, Albert Elxanın Zülfiyyə adlı hərbçi anası 
olduğunu bilirdi.

Bircə anlıq Valehin Elxan haqqında dediyi sözləri beynindən 
keçirən Albert üzünü Elxana tutub dedi:

– Cavan oğlan, Valeh sənin haqqında çox yaxşı danışmışdı. 
Bu nə hərəkətdir?

– Mənim anama əxlaqsız deyir, nə etməliyəm? – deyə Elxan 
dilləndı.

Albert üzünü Fərhada çevirib dedi:
– Niyə dilini dinc qoymursan? Mən sənə nə tapşırmışdım? 

Niyə camaatın anasını təhqir edirsən?!
Burnunun qanını əlinin arxası ilə silən Fərhad sakitcə:
– Bilmədim, – dedi.
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Albert onun danışığını yamsıladı:
– Bilmədim, bilmədim... Onu bilmədin, bunu bilmədin... Bəs 

sən nəyi bilirsən?

Bir az keçmişə qayıdaq

Bacısının evindən oğurluq etdiyinə və bu oğurluğu Zülfiy-
yənin üstünə atdığına görə Fərhad Rasim müəllimin təkidi ilə 
bir müddət həbsdə yatmalı oldu. O, həbsdən çıxanda artıq Rasim 
müəllim öz dünyasını dəyişmişdi. Fərhad yenə də tez-tez bacı-
sı Nazlıdan pul istəyər, ona rahatlıq verməzdı. Hər şeyin həddi 
olduğu kimi, insanın da səbrinin həddi vardır. Bir gün Nazlının 
səbir kasası doldu və Fərhadı qapıdan qovdu. Tüfeyli həyat ke-
çirən Fərhad hər gün içir, asan qazanc yolu axtarırdı. İş o yerə 
çatdı ki, Fərhad narkotik maddələr qəbul eləməyə başladı. Həm 
də o, bu maddələrin satışı ilə də məşğul olurdu. “Su qabı suda 
sınar”deyirlər. Bir gün Fərhad bu iş üstündə yenidən həbsə düşdü. 
İkinci dəfə həbsdən çıxdıqdan sonra daha qorxunc, daha iyrənc 
bir işlə məşğul olmağa başladı. Belə ki, o, Bakı və müxtəlif böl-
gələrdə ermənilərin dəstəyi ilə fəaliyyət göstərən ekstremist qüv-
vələrə qoşuldu. Bu qüvvələrin əsas hədəfi paytaxt Bakı şəhəri idi. 
Müxtəlif terror aktları törətməyə cəhd edən bu qüvvələrin məqsə-
di iğtişaşlar törətməklə ölkə ərazisində xaos, qorxu, dövlətə qarşı 
inamsızlıq yaratmaq idi. Təəssüf ki, bu qüvvələrin içərisində Fər-
had kimi vətən, torpaq, millət sevgisindən uzaq olan şərəfsizlər 
də var idi. Manqurtlaşmış belə adamlara bəzən “tulapayı” verilər, 
onlardan öz məqsədləri üçün istifadə edərdilər.

Albertin rəhbərliyi ilə Bakıda terror aktı törətmək üçün gön-
dərilən qrupu paytaxtda gözləyənlərdən biri də məhz Fərhad idi. 
Ona xeyli miqdarda pul boyun olmuşdular. Albert Fərhadla gö-
rüşmüş, 6-cı mikrorayondakı mənzilin yerini ona göstərmişdi. 
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Binanın dəhlizində Aramı gözləyən Fərhad mənzildən bir qadı-
nın çıxdığını gördü. Bu qadın ona çox tanış gəldi. Albert telefonda 
ona evdə olmadığını demiş və tapşırmışdı ki, günorta – evdə olanda 
gəlsin. Aram isə hələ gəlməmişdi. Vaxtından tez gələn Fərhad ona 
tanış gələn bu qadının dalınca parka getdi. Zülfiyyənin oturduğu 
skamyaya yaxın bir yer tapıb oturdu. Parkda adam çox idi. Odur 
ki, Fərhad diqqəti cəlb etmirdi. O, diqqətlə başında qırmızı bantı 
olan qızla və onun anası ilə söhbət edən Zülfiyyəyə baxırdı. Düz-
dür, Zülfiyyənin xarici görkəmi tamam dəyişmişdi, ancaq Fərha-
da elə gəldi ki, bu qadın neçə illər bundan əvvəl ona yağlı bir 
şillə çəkən Zülfiyyədir. O Zülfiyyə ki, ona görə bir müddət həbsdə 
yatası olmuşdu.

Fərhad tərəddüd içərisində qalmışdı: görəsən, bu həmin qa-
dındırmı? Zülfiyyə ayağa qalxıb gedəndə yenə də diqqətlə onun 
ardınca baxmağa başladı. Zülfiyyənin dik, hərbçilərə xas yerişi 
Fərhadın tərəddüdünü bir az da artırsa da, bu qadın haqqında Al-
bertə demək lazım olduğunu düşündü. Odur ki, düz blokun qaba-
ğında Alberti gözləməyə başladı.

Əlində iki karton qutu olan Albert taksidən düşəndə blokun 
qabağında dayanmış Fərhadı gördü:

 – Niyə belə tez gəlmisən? – deyə soruşdu.
Fərhad yaltaq itlər kimi onun yanına qaçdı və ona söz deyə-

cəyini bildirdi. Onlar yaxınlıqdakı ağacın altına çəkildilər. Fərhad 
danışır, Albert diqqətlə qulaq asırdı. Albertin getdikcə qaşları ça-
tılır, üzündə qorxunc bir ifadə əmələ gəlirdi. O, Fərhadın qolun-
dan tutub düz gözlərinin içinə baxıb dedi:

– Sən nə danışdığını bilirsən?..
– Nə bilim, vallah... Oxşadıram...  
– Nə oxşadıram, a kişi... Sənin ağlın başındadır?..
Albert Fərhadın qolunu buraxıb ded:
– Bu barədə heç kimə bir kəlmə də... Eşitdin?
Fərhad yaltaq-yaltaq:
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– Baş üstə,– dedi.
– Aram gəlsin, ona da de... Sabah günorta bir yerdə gələrsi-

niz, – deyib evə getdi.

* * *
Fərhad alçaq, şərəfsiz, narkoman olsa da, Albertin tanıdığı bir 

adam idi. O, bilirdi ki, Fərhad pulun xətrinə anasını belə satan bir 
adamdır, ona yal verən sahibinə sadiq bir tuladır.

Fərhad Albertin ürəyinə şübhə toxumu səpmişdi. O, uzun 
müddət idi ki, Ermənistan Xüsusi xidmət orqanlarında çalışır və 
Sofiyanı da yaxşı tanıyırdı. Bakıda törədiləcək terror əməliyya-
tının rəhbərliyi ona tapşırılanda ona tövsiyə etmişdilər ki, lazım 
olanda Sofiya ilə məsləhətləşsin. Polkovnik Ohanın işlətdiyi “əsas 
füqur” ifadəsi də həmin anlamı verirdi. Sadəcə, bu ifadə polkovni-
kin özünə məxsus ifadə forması idi. Və polkovnikin işlətdiyi “əsas 
füqur” ifadəsi Zülfiyyəni çox düşündürmüşdü. İndi birdən-birə So-
fiya haqqında Fərhadın belə deməsi Alberti çox narahat etmişdi. 
Elə ona görə də həmin gün eyvanda Zülfiyyə ilə söhbət edərkən 
Albert Livan, onun ailəsi, türk dilini haradan öyrənməsi haqqında 
Zülfiyyəyə xeyli suallar vermişdi. Zülfiyyənin – Sofiyanın ətraflı 
və məntiqli cavabları Alberti bir qədər sakitləşdirmişdi.

Bu gün baş verən hadisələr isə Albertin Zülfiyyəyə qarşı olan 
şübhələrini tamamilə yox etmişdi. Belə ki, gözlərindən alov ya-
ğan və erməni dilində Albertə suallar verən Zülfiyyəyə baxan 
Fərhadın onun qulağına “mən səhv etmişəm” deməsi, Fərhadın 
əvvəllər tanıdığı Zülfiyyə haqqında işlətdiyi təhqiramiz sözə görə 
Elxanın onu vurması, Elxanın Sofiya ilə söhbəti, onu əsirlikdə 
olarkən tanıdığını deməsi, Sofiyanın ona münasibəti – bir sözlə, 
bütün bunların hamısı Albertin Zülfiyyəyə qarşı bütün şübhələrini 
ürəyindən çıxartmışdı.
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* * *
Elxanı sakitləşdirən Albert onu bəzi ərzaqlar almaq üçün ma-

ğazaya, Fərhadı isə ağız-burnununun qanını yumaq üçün hamama 
göndərdi.

Axşam mənzildə olanlar Albertin onlara vəd etdiyi süfrə arxa-
sına yığışmışdılar. Təkcə Zülfiyyə yox idi. O, eyvanda dayanıb 
sayrışan parkı seyr edirdi. Hamı yeyib-içir, özlərini şən göstər-
məyə çalışırdılar. Ancaq hiss olunurdu ki, məclisdə bir soyuqluq 
var. Hamının üzündə bir nigarançılıq duyulurdu. Albert bu so-
yuqluğu aradan qaldırmaq üçün stəkanlara araq süzdü. Stəkanı 
götürüb ayağa qalxdı və ucadan dedi:

– Sabahkı işimizin şərəfinə...  
Elxan eyvanda dayanan anasına tərəfə baxdı. Əlindəki stəka-

nı yuxarı qaldırıb ürəyində: “Ana, sənin sağlığına!” – deyib arağı 
axıra qədər içdi və stəkanı masanın üstünə qoydu. 

Albert Zülfiyyəni səslədi:
– Sofiya, axı sənə nə olub? Niyə bizimlə oturmursan?
Zülfiyyə eyvanın açıq qapısından otağa baxıb cavab verdi:
– Bir az başım ağrıyır. Siz işinizdə olun.
Əslində Zülfiyyənin başı yox, ürəyi bərk ağrıyırdı. Bir də ki, 

Elxanla və o şərəfsiz Fərhadla bir süfrədə oturmaq istəmirdi.
Eyvandan qarşıdakı parka baxan Zülfiyyənin fikri Elxanın 

yanında idi. Axı necə olub ki, oğlu ermənilərlə əməkdaşlığa cəlb 
olunub? Axı o, Elxanı belə böyütməmişdi... Görəsən, onu bu işə 
nə vadar edib? Axı onun nəyi çatışmırmış? Axı Elxan müharibə-
nin, erməni əsirliyinin dəhşətlərini görmüş bir adamdır. Erməni 
əsirliyində olarkən ona verilən işgəncələrə dözüb sınmayan bir 
döyüşçü olmuşdur onun oğlu. Axı kim onu şərəfsiz, bağışlanması 
mümkün olmayan bu yola çəkmişdir. Zülfiyyəni bir də təəccüb-
ləndirən o idi ki, oğlu anası haqqında deyilən təhqirə dözməyib 
kükrədi, Zülfiyyə adlı anası olduğunu deyib Fərhadı cəzalandırdı. 
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Demək, ermənilər onun haqqında çox şey bilirlər, hətta Zülfiy-
yə adlı anası olduğunu da... Əgər belə olmasaydı, Elxan anasının 
adını çəkməz, onun müdafiəsinə qalxmazdı. Bütün bunları fikir-
ləşdikcə Zülfiyyənin başı dumanlanır, nələr baş verdiyini anla-
ya bilmirdi. Elxanın ermənilərlə əməkdaşlığı, onlarla bir yerdə 
yeyib-içməsi ona çox ağır gəlirdi. O, isə bütün bunları kənardan 
seyr etmək məcburiyyətində qalmışdı. Kaş oğlu vətən yolunda 
şəhid olaydı, o da yüzlərlə şəhid anası kimi balasına yas sağlayıb 
başını dik tutaydı. Bunları düşünən Zülfiyyənin gözləri yaşardı, 
ürəyinin ağrısı daha da artdı.

Albertin səsi onu xəyaldan ayırdı:
– Yenə də nə fikirləşirsən, Sofiya?
Albertin eyvana keçməsini hiss etməyən Zülfiyyə onun səsin-

dən səksənən kimi oldu. Geri çevrilib:
– Hə... Sənsən?... Heç... Sabahkı əməliyyat barədə düşü-

nürəm, – dedi.
Arağın təsirindən sifəti qızarmış Albert dedi:
– Narahat olma, hər şey yaxşı olacaq.
Albert eyvanın məhəccərinə söykənib dedi:
– Bilirsən, Sofiya?.. Az qalmışdı ki, bu Fərhad məndə sənə 

qarşı şübhə yaratsın. Əvvəl səni Zülfiyyə adlı bir qadına oxşatdı-
ğını dedi. Sonra da dedi ki, səhv edib.

Zülfiyyə kinayəli səslə: 
– Narkomandan, vətən xainindən sən nə gözləyirsən?!
– Düz deyirsən, Sofiya. Belə adamlara çox da etibar yoxdur. 

Parkdakı qadınla olan söhbətini, qadına dediklərini də mənə çat-
dırdı.

Zülfiyyə halını dəyişmədən və Albertə baxmadan soruşdu:
– Sən mənim yerimə olsaydın, əri şəhid olmuş qadına nə 

deyərdin?
Albert başını yelləyib cavab verdi:
– Elə mən də sənin kimi...  
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– Başqa cür necə danışaydım? Deyəydim ki, əcəb edib öldür-
müşük ərini? Əcəb edib yetim qoymuşuq uşağını? Əcəb etmişik 
hər şeyi? Deyəydim ki, torpaqlar bizimdir, çıxmayacağıq torpaq-
lardan?

Albert gülə-gülə dedi:
– Sofiya, lap şairlər kimi danışdın. Sənin belə danışığın da 

var imiş ki...  
Qanı qara olan Zülfiyyənin dodaqları qaçdı, kədərli üzündə 

təbəssüm göründü. Albert sevindi ki, onun sözləri Sofiyanın xo-
şuna gəldi. Ancaq Zülfiyyənin üzündəki təbəssümün başqa səbəbi 
vardı. Yadına Aşot düşmüşdü. O Aşot ki, Mariya Nikolayevna – 
Zülfiyyə Abbas Səhhətin iki misralıq şeirini deyərkən təəccüblə 
ağzını açıb ona baxmış və bir neçə dəqiqədən sonra isə cəhən-
nəmə vasil olmuşdu.

* * *
Küləkli bir gecə idi. Küləyin təsirindən eyvanın qarşısındakı 

ağaclar başlarını aşağı əyir, küləyin növbəti həmləsinə qədər öz 
yerlərinə qayıdırdı. Sanki onlar küləyin bu təpkisinə etirazları-
nı bildiririr, başlarını həyəcanla yelləyirdi. Külək isə dayanmır, 
ağacları hey döyəcləyir, onları sakit buraxmırdı. Yarpaqların xı-
şıltısı küləyin səsinə qarışıb müdhiş bir ahəng yaradırdı. Gecənin 
sakitliyini zibil yeşiklərinin yanında eşələnən itlərin arabir hür-
məsi və artıq seyrəlməkdə olan maşınların səsi pozurdu. 

Gecədən xeyli keçmişdi. Mənzildəkilərin hamısı yatmışdı. 
Təkcə Zülfiyyədən başqa... O, yatağında fırlanır, gözünə yuxu 
getmir, ürəyi narahatlıqla çırpınırdı. O biri iki otaqda yatan kişilər 
isə çoxdan yuxuya getmişdilər.

Külək getdikcə güclənir, eyvanın pəncərələri arasından otağa 
soxulub nazik bir səslə vıyıdayır, qonşu eyvandan qopmuş hansı-
sa bir dəmir hirslə danqıldayırdı. Zülfiyyəyə elə gəldi ki, bu səs-
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lərin içərisində ümumi ahəngi pozan hansısa başqa bir yad səs də 
vardır. Diqqətlə qulaq asdı, lakin daha heç nə duymadı. Yatağın-
dan dikəlib oturdu. Paltarını soyunmamışdı. Sakitcə eyvana çıxdı. 
Küçələrdə sakitlik hökm sürürdü. Bir-iki dəqiqədən sonra otağa 
qayıdanda yan otaqdan Albertin səsini eşitdi:

– Niyə yatmırsan, Sofiya?
Albertin səsindən səksənən Zülfiyyə ürəyində onu söyüb ca-

vab verdi:
– Elə bil nəsə səs eşitdim...  
– Heç bir səs yoxdur. Yıxıl yat... Sabah tezdən duracağıq.
Zülfiyyə Albertin qazdan sayıq yatdığını düşünüb yerinə 

uzandı. Gözlərini yumub fikirləşdi ki, kaş bircə saat yata biləydi. 
Sonra düşündü ki, görəsən, sakit, dinc bir həyat ona nə vaxt qis-
mət olacaq. Öz doğma kəndlərini, uşaqlıq illərini xatırladı. Sonra 
gözünün qabağına yaşıl çəmənlikdə inəkləri haylayan ala gözlü, 
sarı saçlı Zoluşka gəldi. İnəyin biri adam boyu qalxmış yaşıl zə-
miyə girdi. Zooluşka da onun arxasınca getdi. Qəfildən zəminin 
lap sıx yerindən bir kişi çıxıb Zoluşkanın qollarından yapışdı. 
Gözlərindən şəhvət yağan bu kişi, deyəsən, Ağaxan idi. O, qızı 
zorla yerə yıxıb sinəsinə çökdü. Bir əli ilə onun ağzını tutub, o 
biri əli ilə qızın paltarını soyundurmağa başladı. Bu vaxt Zoluşka 
üstündəki bu ağırlığı atmaq üçün çırpındı.

Zülfiyyə sanki Ağaxanın ağırlığını sinəsində duyub hövlnak 
gözlərini açdı. Başının üstündə dayanmış Albertin od yağan göz-
lərini gördü. O, iri, tüklü əli ilə Zülfiyyənin sinəsinə vuraraq pı-
çıldayırdı:

– Sofiya, Sofiya, ayağa qalx.
Gözlərinə yenicə yuxu getmiş Zülfiyyə yatağından dikəldi, 

həyəcanlı halda Albertdən soruşdu:
– Nədir, nə olub?
– Bayaq dedin ki, nəsə səs eşitmisən. Deyəsən, mən də nəsə 

eşitdim axı...  
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– Nə səs?..
– Bilmirəm, ancaq nəsə hiss edirəm. Birdən tələyə salarlar ha 

bizi...  
Zülfiyyə ayağa qalxdı və mətbəxə keçdi. Albert də onun ar-

dınca gəldi. Mətbəxin işığını yandıran Zülfiyyə Elxanın dəmir 
masa arxasında oturub çörək yediyini gördü. Albert təəccüblə 
Elxana baxıb hirslə soruşdu:

– Burda nə edirsən, a türk küçüyü?
Elxan böyük çörək tikəsini ağzına qoyub dilləndi:
– Niyə söyürsən, rəis? Acmışam, bir-iki tikə çörək yeyirəm. 

Burda nə var ki?..
Zülfiyyə diqqətlə Elxana baxdı. Elxanın rəngi ağappaq ağar-

mışdı. Sanki çörəyi güclə çeynəyirdi. Zülfiyyə Elxanı göstərib 
Albertə dedi:

– Yəqin, bunun səsini eşitmisən.
Albert Elxana baxaraq səsini ucaltdı:
– Zəhərini ye və get yat. Sabah tez duracağıq.
O, sözünü yenicə qurtarmışdı ki, o biri eyvandan səs gəldi. 

Albert özünü səs gələn tərəfə atdı və iki hərbi geyimli maskalının 
iplə sallanıb eyvandan içəri düşdüyünü gördü. O, ucadan:

– Xüsusi təyinatlılar...  Tələyə düşdük,– qışqırıb tez mətbəx 
tərəfə yüyürdü.

Albertin qəfil qışqırığından Zülfiyyənin bütün bədəni gizildə-
di. Mətbəxdən otağa keçmək istəyərkən Albertlə toqquşdu.

Elə bu vaxt mətbəx tərəfdəki eyvanda da qara maskalı hərb-
çilər göründü.

Elxan masanın arxasından qalxıb soyuducunun arxa tərəfinə – 
divara sığındı. Albert maskalıların eyvandan mətbəxə keçmək istə-
diyini görəndə əl qumbarasını onlara tərəf atdı. Qumbara dəmir 
masaya dəyib Elxandan bir az kənara düşdü. Qumbaranın yerə 
düşməyi ilə Zülfiyyənin irəli sıçramağı bir oldu. O, ağır, dəmir 
stolu arxası üstə qumbaranın üzərinə çevirdi. Stolun ağırlığı Zül-
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fiyyəni özü ilə bərabər yerə apardı. O, gözlərini yumub stolun 
qıçlarından möhkəmcə yapışdı. Əslində onun başqa yerə tərpən-
məyə vaxtı da olmadı. Boğuq partlayış Zülfiyyəni stolqarışıq kə-
nara tulladı.

Bir az keçmişə qayıdaq

Vüqarla Elxan yaxınlıqdakı çayxanada oturub çaylarını içə-
içə söhbət edirdilər. Bu gün Vüqar başqa cür geyinmişdi. Əynin-
də qara kostyum və ağ köynək var idi. Bu geyim ona çox yaraşır, 
həm də onu çox ciddi göstərirdi.

– Surət kişi ilə yaman dostlaşmısan ha...  
– Bu sözü mənə bir dəfə də demisən.
– O başqa, bu başqa...  
– Başa düşmədim.
– O vaxt Surət kişi ilə, Lalə ilə belə ciddi münasibətin yox 

idi axı.
– Nə demək istəyirsən, Vüqar? Açıq danış, mən də başa dü-

şüm. Axı biz dostuq.
– Əlbəttə, dostuq... Laləni çoxmu sevirsən, Elxan?
– Nə bilim vallah... Deyəsən, bağlanmışam bu qıza. Bəlkə də, 

öyrəşmişəm.
– Bu millət belə millətdir, qardaş. Öz məqsədlərinə çatmaq 

üçün istənilən adamı özlərinə bənd edə bilirlər, hətta bədənlərini, 
qızlarını, analarını, bacılarını da satırlar.

– Nə millət, nə ana, nə bacı? Bir açıq danışsana, ay Vüqar...  
– Erməniləri deyirəm də... Surət kişidən, Lalədən danışıram.
Heyrətdən Elxanın ağzı açıla qaldı. O, ətrafına baxıb Vüqar-

dan soruşdu:
– Sən nə danışırsan? Surət kişi ermənidir?
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– Özü də necə erməni... Türklərin qənimi...  
Elxanın sifəti bircə anda qızardı, səsi titrədi:
– Bəs Lalə?
– Elə Lalə də...  
Elxan dişlərini bir-birinə sıxıb gözlərini yumdu. Barmaqları 

düyünləndi. Vüqar ona baxıb dedi:
– Özünə gəl, qardaş, özünə gəl.
Elxan xırıltılı bir səslə soruşdu:
– Axı bu necə olur?
– Olanda olur... Həyatda hər şey olur.
– Bəs Surət kişi deyirdi ki, namaz qılır...  
Vüqar soyumuş çayından bir qurtum içib dedi:
– Erməni nə bilir ki, namaz nədir. Namaz məsələsi də, yəqin 

ki, gözdən pərdə asmaq, səni ələ almaq üçün işlətdiyi vasitələr-
dəndir. Biz Surət kişini çoxdan izləyirik. Tez-tez məkanını də-
yişsə də, onu gözdən qoymuruq. Onun əsl adı Surendir... Suren 
Babayan... Bakı ermənisidir. Ermənilər Bakıdan çıxıb gedəndə o 
da başqa ermənilər kimi, buraları tərk etmiş, ancaq sonradan han-
sı yollasa yenidən Bakıya qayıtmışdır. Görünür, dönüşünün əsas 
məqsədi Bakıda yaşamaq yox, başqa şeylər imiş. Ləqəbi “ağ-
saqqal”dır. Çox təhlükəli adamdır. Bakıda, Bakıətrafı kəndlərdə, 
bölgələrdə törədilən təxribatlarda əli olduğu güman edilir. Ekstre-
mist qüvvələrin yardımçısıdır. Azərbaycanlı gənclərin, xüsusən 
əsirlikdən qayıdan gənclərin beynini yeyib dövlət əleyhinə işlərə 
cəlb etməkdə ustadır. Bu işdə ona nəvəsi kimi təqdim etdiyi Lalə 
köməklik edir. Lalənin isə əsl adı Anuşdur. Anuş sənin Surət kimi 
tanıdığın adamın heç də nəvəsi deyil. Anuş Ermənistan əks-kəş-
fiyyat idarəsinin agentidir.

Elxan özünü qışqırmaqdan güclə saxlayıb heyrətlə dedi:
– Sən nə danışırsan, qardaş?!
Vüqar:
– Həqiqət budur.



195

Zülfiyyə

Elxan Vüqardan yenə soruşdu:
– Bəs niyə həbs etmirsiz bunları?
Vüqar təmkinlə cavab verdi:
– Səbəblər çoxdur. Əvvəla, Suren və Anuş kimilər Bakıda 

çoxdur. Əgər biz indi onları saxlasaq, ipin ucunu əlimizdən qaçır-
mış olarıq, yəni o birilər əldən çıxar. Hələ ki, gözləyirik və geniş 
bir əməliyyat planı hazırlayırıq. Tale elə gətirib ki, səni də onlar 
öz tərəflərinə çəkməyə çalışırlar. De görüm, Surət kişi ailə-məişət 
mövzularından başqa, səninlə daha hansı mövzularda söhbətlər 
edir?

Elxan bir anlıq fikirləşdi. Yadına nəsə düşmüş kimi, qəfildən 
dedi:

– Hə... Soruşurdu ki, bu qədər vuruşmusan, əlil olmusan, hö-
kumət sənə nə qədər pensiya verir? Deyirdi ki, gərək sən şahza-
dələr kimi yaşayasan.

Vüqar gülümsəyib dedi:
– Ay sağ ol... Gördünmü? Demək, müqəddiməyə başlayıb.
Elxan öz-özünə danışırmış kimi:
– Mən nə qədər axmaq olmuşam, – dedi.
– İndi daha axmaq olma.
– Bəs nə edim bundan sonra?
– Onlarla münasibəti daha da yaxşılaşdır. Onların bütün tək-

lifləri ilə razılaş, amma mənimlə əlaqə saxlamaq şərti ilə... Mən-
siz qəti bir addım atma. Görək, bu işlərin axırı necə olacaq...  

– Hə, Vüqar, yadıma düşmüşkən onu da deyim, Surət kişi 
anamın şəklini görəndə onunla maraqlandı. Dedim ki, Qazaxda 
hərbi komissarlıqda dəftərxanada adi bir işçidir. Elə rayonda da 
qalır.

Vüqar bir az fikirləşib dedi:
– Eybi yox, düz etmisən. Gərək elə edək ki, Zülfiyyə xanı-

mın adı Qazax hərbi komissarlığında – işçilərin siyahısında ol-
sun. Maraqlana bilərlər. Yadında saxla ki, onlar səni təsadüfən 
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seçməyiblər. Sən onlar üçün sipər ola bilən bir adamsan. Tənha 
yaşayırsan, əlilsən, sənə hamı hörmət edir və sair...  

– Görəsən, anam haqqında nə bilirlər? – deyə Elxan soruşdu.
Vüqar cavab verdi:
– Zülfiyyə xanım haqqında onların əsl həqiqəti bilməsi qey-

ri-mümkündür. Ancaq sənin Zülfiyyə adlı hərbçi ananın varlığı 
haqqında, yəqin ki, onların çoxdan məlumatları vardır və onlar 
bundan da istifadə etməyə çalışa bilərlər. Odur ki, ayıq ol. Ümu-
miyyətlə, anan haqqında çalış ki, çox danışmayasan.

Elxan fikirli-fikirli dedi:
– Yaxınlarda Lalənin ad günü olacaq. Yəqin ki, məni də dəvət 

edəcəklər.
Vüqar:
– Lap yaxşı. Get, iştirak elə. Elə hesab elə ki, bizim bu söh-

bətimiz olmayıb. Onlarla əvvəlkindən də mehriban ol. Görək, bu 
işlərin axırı hara gedib çıxacaq.

Ayrılanda Vüqar yenə zarafatından qalmadı:
– Özündən muğayat ol... Hə, bir də, az qala yadımdan çıxmış-

dı... O erməni qızıyla da ürəyin istəsə, kef edə bilərsən, – dedi.
Vüqarla söhbətindən sonra Elxan həm Lalənin ad günündə, 

həm də sonrakı günlərdə özünü elə aparırdı ki, sanki oturub söhbət 
elədiyi, çörək yediyi adamlar erməni yox, onun əziz adamlarıdır.

Elxan Lalənin ad günündə Valehin ona iş təklif etməsini 
Vüqara deyəndə Vüqar: “Razılaş” – demişdi. 

Vüqarın dediyinə görə, sonradan Elxana o da məlum olmuş-
du ki, ona iş təklif edən Valeh də əslən erməniymiş. Vaxtilə Ba-
kıda yaşamış, Qarabağ döyüşləri başlamazdan əvvəl Moskvaya 
köçmüş, sonradan yenidən Bakıya qayıtmışdı. Əsl adı da Valeh 
yox, Eduardır. Pul qazanmaq, var-dövlət yığmaq üçün ən çirkin 
işlərdən çəkinməyən bu adam Erməni Xüsusi xidmət orqanları ilə 
əməkdaşlıq etməyə başlayanda da yalnız bir amal uğrunda çalışır-
dı: çoxlu var-dövlət, pul qazanmaq...  
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Elxan isə Valehin – Eduardın göstərişi ilə sərhəd rayonların-
dan Bakıya daşıdığı malların hansı ünvanlara çatdırdığınıVüqa-
ra məlumat verirdi. Azərbaycan Xüsusi xidmət orqanları hələ ki, 
gözləmə mövqeyində idilər. Düşünürdülər ki, adları ekstremist 
qüvvələrin siyahısında olan bu adamlar Elxanı bu xırda işlərə 
qoşmaqla onu özlərindən, yəqin ki, asılı vəziyyətə salmaq istə-
yirlər. Bu xırda işlərin arxasında isə hansısa böyük işlərin olduğu 
güman edilirdi. Və bir dəfə onların gümanları doğru çıxdı. Belə 
ki, sərhəd bölgələrindən gətirilən malları ünvanlara aparan Elxa-
nın bağlamaları içərisində narkotik maddələrdən başqa, partlayıcı 
qurğuların hissələri də Xüsusi xidmər orqanları tərəfindən aşkara 
çıxarıldı. Hər dəfə olduğu kimi, bu dəfə də Elxan həmin malları 
deyilən ünvana çatdırdı. Axırıncı yoxlanışdan sonra həmin ün-
vanlara və bu işlə əlaqəsi olan bütün adamlara nəzarət daha da 
gücləndi.

Bu hadisədən iki gün keçməmiş Elxanla Vüqar görüşdülər. 
Vüqar yenə zarafatyana Elxana dedi:

– Gözün aydın olsun, anan – Zülfiyyə xanım gəlir. Hazırlaş.
Elxan qulaqlarına inanmadı:
– Hara gəlir? – deyə Vüqardan soruşdu.
– Bakıya...  
– Niyə gəlir?
Vüqar Elxanın gözlərinin içinə baxıb cavab verdi:
– Bakını partlatmağa.

* * *
Zülfiyyə ikinci gün idi ki, hərbi hosbitalın reanimasiya şöbə-

sində huşsuz vəziyyətdə yatırdı.Oğlu Elxanı və xüsusi təyinatlıla-
rı ölümdən qurtarmaq üçün özünü ölümün ağuşuna atan Zülfiyyə 
yenə də həyatla ölüm arasında qalmışdı. Dəmir masa partlayan 
qumbaranın qarşısını alsa da, stolun kənarlarından çıxan xırda 
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qəlpələr Zülfiyyənin qıçlarının dizdən aşağı hissəsini dağıtmışdı. 
Xüsusi təyinatlılar bir qədər uzaqda və xüsusi geyimdə olduqla-
rına görə partlayış onlara elə də xətər yetirməmişdi. Qəlpələrdən 
bir neçəsi Elxanın sağ ayağını yaralamışdı. Yara elə də ağır deyil-
di. Ona görə də həkimlərin ilk tibbi yardımından sonra Elxan evə 
buraxılmışdı.

Albert və mənzildə olan digər terrorçular zərərsizləşdirilmiş 
və xüsusi təcridxanaya aparılmışdı. Geniş miqyaslı bu əməliyyat-
da terror aktı ilə əlaqəsi olan iyirmiyə yaxın adam, o cümlədən 
Surət kişi – Suren, Lalə – Anuş, Valeh – Eduard həmin gecə xüsu-
si təyinatlılar tərəfindən həbs edilərək götürülmüşdü.

Bu əməliyyatda yeganə ciddi zərərçəkən Zülfiyyə idi.
Elxanla Vüqar reanimasiya şöbəsinin dəhlizinə qoyulmuş 

yumşaq meşin divanda oturmuşdular. Hər ikisi gərgin döyüşdən 
qalib çıxmış yorğun döyüşçülərə bənzəyirdi. Heç biri dinmirdi. 
Elxan anasını düşünürdü. Vüqar isə çox çətin bir işin uğurlu nə-
ticəsini və qanlı bir terror aktının qarşısının alınmasında Zülfiyyə 
xanımın və Elxanın rolunu...  

Düzdür, Elxan kəşfiyyatçı deyildi, ancaq Vüqarla sonuncu te-
lefon danışığında onunla əsl kəşfiyyatçı kimi danışmışdı. Belə ki, 
günorta Albertin göstərişi ilə ərzaq almağa gedən Elxan mağazada 
bir qızın telefonu ilə Vüqara zəng edib gülə-gülə demişdi: “Qar-
daşım, quşlarının hamısı yuvadadır. Əgər bu gecə gəlib aparma-
san, sabah onların əvəzinə qulağının dibini görəcəksən”. Sonra isə 
təşəkkür edərək telefonu sahibinə qaytarıb mənzilə qayıtmışdı.

Vüqar Elxanın sonuncu zəngini düşünüb xoş bir təbəssümlə 
gözaltı ona baxdı. Ürəyində fikirləşdi: “Kaş Zülfiyyə xanıma heç 
nə olmayaydı”.

Baş həkimin səsi həm Vüqarı, həm də Elxanı xəyaldan ayırdı.
– Zülfiyyə xanımın oğlu hansınızsınız?
Elxan da, Vüqar da tez ayağa qalxdılar. Həkim bu cavan oğ-

lanlara baxdı. Baxışı ilə sanki sualını bir də təkrar etdi.
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– Mənəm, – deyə Elxan dilləndi.
Həkim sanki bir anlıq fikrə getdi. Sonra onlara dedi:
– Gedəyin mənim otağıma. Xəstənin vəziyyəti barədə sizinlə 

söhbətim var.
Həkim qabaqda Elxanla Vüqar isə onun ardınca otağa keç-

dilər. Həkim oturmaq üçün onlara yer göstərdi. Vüqar anladı ki, 
həkimin söhbəti ciddi söhbətdir.

Köksünü ötürən həkim dedi:
– Bilirsiniz, xəstənin vəziyyəti yaxşı deyil.
– Necə yaxşı deyil, həkim? – deyə Vüqar soruşdu.
– Sağ ayağı demək olar ki, tamamilə sıradan çıxıb. Amputa-

siya olunmalıdır. Başqa cür mümkün deyil.
Elxan oturduğu yerdən ayağa qalxdı:
– Siz nə danışırsınız, həkim? – deyə həyəcanla qışqırdı.
Vüqar onun qolundan tutub:
– Sakit ol, – dedi.
Elxanı sakitləşdirən Vüqar sakit və təmkinli bir səslə həkim-

dən soruşdu:
– Həkim, siz Zülfiyyə xanımı tanıyırsınızmı? Yəni bilirsiniz-

mi o, kimdir?
Həkim dərhal cavab verdi:
– Əlbəttə, bilirəm. Mənə zəng edib deyiblər. Hər şeydən xə-

bərim var. Amma inanın ki, başqa yol yoxdur. Əgər onun yaşa-
masını istəyirsinizsə, sağ qıçının dizdən aşağı hissəsi mütləq kə-
silməlidir. Sol qıçı isə düzələndir. Bu gün hər iki ayağı əməliyyat 
olunmalıdır. Bir də ki, xəstənin ürəyində çox ciddi problem var. 
Ona isə əməliyyatdan sonra baxacağıq.

Elxan əlləri ilə başını tutub dedi:
– Yazıq anam.
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* * *
Əməliyyat üç saatdan yuxarı davam etdi. Zülfiyyənin sağ qıçı 

dizdən aşağı kəsildi. Sol qıçının sümükləri isə həkimlərin ciddi 
səyi nəticəsində bərpa olundu. Həkimlərin dediyinə görə, Zülfiy-
yə o biri dünyanı görüb qayıtmışdı.

 Əməliyyatdan iki saat sonra Zülfiyyə narkozdan ayıldı. Göz-
lərini güclə açıb yan-yörəsinə baxmaq istədi. Lakin başını tərpədə 
bilmədi. Yalnız başı üstündə dayanmış ağ xalatlıları gördü. Do-
daqları quruyub bir-birinə yapışmışdı. Danışmaq istədi, dodaqları 
aralanmadı. Su içmək istəyirdi, ancaq bunu deyə bilmirdi. Göz-
lərini yumdu. Dodaqlarına dəyən sərin suyu hiss etdi. Yenidən 
gözlərini açdı. Ağ xalatlı qız islanmış pambığı onun qurumuş 
dodaqlarına sürtürdü. Minnətdarlıqla qıza baxdı. İlk düşündüyü 
xüsusi təyinatlıların mənzilə girməsi oldu. Güclə eşidiləcək səslə 
ağ xalatlı qızdan soruşdu:

– Əməliyyat necə keçdi?
Tibb bacısı onun nə dediyini başa düşmədi. Zülfiyyə bir də 

soruşanda:
– Çox uğurla, – deyə cavab verdi.
Zülfiyyə yenə soruşdu:
– Ölən, yaralanan oldumu?
Qız Zülfiyyəyə baxdı. Düşündü ki, narkozun təsirindən, 

yəqin, hələ özünə gəlməyib. Odur ki, xoş bir təbəssümlə cavab 
verdi:

– Hər şey çox yaxşı oldu. Ölən, yaralanan da olmadı.
Zülfiyyənin gözlərində bir işıq göründü, dodaqları xəfifcə 

titrədi. Tibb bacısına baxıb nə isə demək istədi. Amma deyə bil-
mədi. Ağrıkəsici və yuxu gətirən iynələr öz təsirini göstərmişdi. 
O, dərin yuxuya getdi.
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* * *
Axşamdan yuxuya gedən Zülfiyyə ertəsi gün gözlərini açdı. 

Çarpayısının yanında iki nəfər dayanmışdı. Gözlərini qıyıb birin-
ciyə diqqətlə baxdı, ancaq tanımadı. İkincini isə tanıdı. Elxan idi... 
Bir dəfə də belə olmuşdu. Onda Elxan uşaq idi. Ağır yaralanan 
və nitqini itirən Zülfiyyə gözlərini açıb Rasim müəllimin yanında 
dayanan və ağlayan oğlunu gördükdə “Elxan” deyərək qışqırmış 
və dili açılmışdı. İndi isə Zülfiyyənin qaşları çatıldı, sanki ağrıları 
artdı. Üz-gözünü turşutdu. Oğlunun üzünə baxmadan soruşdu:

– Sənin burda nə işin var?
Elxanın gözləri yaşarmışdı. O, anasına yaxınlaşmaq istədi. 

Zülfiyyə üzünü yana çevirib:
– Yaxın gəlmə – dedi.
– Ana, qurban olum, mənə qulaq as.
Zülfiyyə titrək səslə: 
– Mənə “ana” demə, –dedi.
Çətin və kədərli günündə Elxanı tək qoymayan Vüqar kənar-

dan dilləndi:
– Zülfiyyə xanım, məsələ siz düşündüyünüz kimi deyil.
Zülfiyyə Vüqara baxıb sakitcə soruşdu:
– Sən kimsən?
Vüqar da çox sakit səslə cavab verdi:
– Elxanın dostuyam. Həm də Xüsusi xidmət idarəsinin zabi-

tiyəm. Siz bilmirsiniz, Zülfiyyə xanım.
Zülfiyyə səbirsizliklə dilləndi:
– Nəyi bilmirəm?
– Oğlunuzun bizə necə kömək etməsini, erməni terrorçularının 

ifşa olunmasında, əməliyyatın uğurlu keçməsində onun rolunu...  
Zülfiyyə daha danışmırdı. O, Elxana baxırdı. Bayaq oğluna 

baxmaq istəməyən gözlərdən indi sakitcə yaş süzülürdü. Uzun 
illər ana həsrəti ilə yaşayan Elxan da ağlayırdı. O, anasının bala-
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ca əllərini əlinə alıb yaş süzülən üzünə sürtdü. Zülfiyyənin oğul 
üzünə sığal çəkməyi artıq yadırğamış titrək barmaqları sakitcə 
açıldı və titrəyə-titrəyə Elxanın üzünü oxşadı. Bu sığaldan Elxan 
özünü saxlaya bilməyib anasını sarıldı. Zülfiyyə oğlunun boynun 
qucaqlayıb sakitcə onun ətrini ciyərlərinə çəkdi.

Vüqar da ağlayırdı. O, göz yaşını gizlətmək üçün pəncərənin 
qarşısına keçdi.

Bu vaxt baş həkim içəri girdi. Bu səhnəni görüb bir qədər 
əsəbiləşdi. Bir-iki dəqiqədən sonra ana ilə oğulun göz yaşlarını 
görüb o da kövrəldi. Tez özünü ələ alıb ciddi bir şəkildə dedi:

– Cavan oğlan, mən sizə, kimlərinsə xətrinə, ananızla görüş-
məyə 5 dəqiqə icazə verdim. Axı belə olmaz, ananız əməliyyat-
dan dünən çıxıb.

Baş həkim pəncərənin qabağında dayanan Vüqara tərəf çev-
rilib gileyləndı:

– Axı belə olmaz, oğlum.
– İndi çıxırıq, – deyə Vüqar Elxana yaxınlaşdı.
Bu vaxt əllərində tibbi avadanlıqlar olan tibb bacısı içəri gir-

di. Baş həkimi görüb dedi:
– Xəstənin sarğısına baxmalıyam.
Bu gün gözünü açandan ancaq Elxan və Vüqarla danışan Zül-

fiyyə sanki yuxudan ayıldı.
– Nə sarğı? – deyə baş həkimə baxdı.
Baş həkim başa düşdü ki, hələ ayaqlarının keyi açılmadığın-

dan Zülfiyyə sağ ayağının amputasiya olunmasından xəbərsizdir. 
Odur ki, Zülfiyyəyə dedi:

– Zülfiyyə xanım, oğlunuz da buradadır. Onlar da şahiddirlər. 
Gec, ya tez, onsuz da bunu siz bilməlisiniz. Sizin yaşamanız üçün 
sağ ayağınızı amputasiya etmək məcburiyyətində qaldıq.

Zülfiyyə yatağından ehmalca dikəldi. Üstünə örtülmüş adya-
lı sinəsinə çəkdi. Sağ qıçının dizdən aşağı hissəsinin olmadığını 
gördü. Qurumuş dodaqları bir-birindən aralandı, sanki təəccüb 
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etdi. Gözlərini qıyıb əvvəl sol, sonra da sağ ayağına baxdı. Otaq-
dakıların üzündə bir narahatlıq vardı. Hamıya elə gəlirdi ki, indi-
cə Zülfiyyə qışqıracaq, ağlayacaq, öz etirazını bildirəcək. Ancaq 
bunların heç biri olmadı. O, dodaqlarını bir-birinə sıxıb acı-acı 
güldü. Sakit və titrək səslə oğlu Elxana:

– Ört üstümü, – dedi.
Sonra arxası üstə uzanıb soruşdu:
– Əməliyyat necə keçdi? Yaralanan, ölən olmadı ki?..
– Sizin sayənizdə, Zülfiyyə xanım, heç bir itkimiz olmadı, – 

deyə Vüqar cavab verdi.
Əllərində tibbi avadanlıqlar hələ də ayaq üstə qalan tibb bacı-

sı az qaldı ki, əlindəkiləri yerə salsın. Axı bu sualları xəstə ona da 
vermişdi. O isə cərrahiyyə əməliyyatını və xəstənin sayıqladığını 
zənn etmişdi.

Vüqar bu arıq, balaca qadının dəyanətinə heyran qalmışdı. O, 
Zülfiyyəyə yaxınlaşıb dedi:

– Zülfiyyə xanım, ayağınızı özünüzə dərd etməyin. Görünür, 
belə qismətmiş.

Zülfiyyə ayaqlarına tərəf baxıb:
– Dərd etmirəm, – dedi, – yüzlərlə adamın, yüzlərlə körpənin 

ölümündən, şikəst olmağındansa, mənim şikəst olmağım daha 
yaxşıdır. Yaxşı ki, belə qurtardı. Bu qanın, bu terrorun olmaması 
üçün mən təkcə bir ayağımdan yox, canımdan da keçməyə hazır 
idim. Allaha şükürlər olsun!..
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IV HİSSƏ

Axşamdan yağan güclü qar səhərə yaxın dayanmışdı. Qış 
çoxdan qar görməyən Bakını ağ örpəyə bürümüşdü. Binaların 
qabağında dayanmış maşınların üstü tamamilə qarla örtülmüş və 
onlar bir-birinin yanında dayanmış kiçik, ağ komacıqları xatırla-
dırdı. Qarın ağırlığından başlarını aşağı əymiş şam ağacları sanki 
qış yuxusuna getmişdi. Bir azdan binaların qabağında, küçələrdə 
adamlar görünməyə başladı. Qar Bakı sakinlərinə bir sevinc gə-
tirmişdi. İsti evlərdən yeni çıxdıqlarına görə hələ havanın soyu-
ğunu hiss etməyən maşın sahibləri öz maşınlarını qardan həvəs-
lə təmizləyir və bu havada yolların açıq olub-olmaması barədə 
bir-birləri ilə ucadan danışırdılar. Havaya bir az tez çıxanlar isə 
artıq soyuqdan qızarmış əllərini nəfəsləri ilə isitməyə çalışırdılar. 
Küçə süpürən qadınlar əllərindəki kürək və süpürgələrlə səkiləri 
qardan təmizləyir, əvvəlki günlərdən fərqli olaraq zibil tökənlərin 
ölü-dirisini söymürdülər. Bəzən də öz fəhlə əlcəkli əlləri ilə qar-
topu düzəldib bir-birlərinə atırdılar. Bir azdan uşaqların səsi aləmi 
bürüdü. Çoxdan onlar üçün alınmış qış paltarlarını, isti əlcəklərini 
geyinib qarda eşələnən bu fidanların sevinci dünyaya sığmırdı.

Zülfiyyə pəncərənin qarşısında oturub bu gözəl qış mənzərə-
sinə tamaşa edirdi. Xəstəxanadan çıxdığı üç ay olardı. Hələ ki, 
qoltuq ağacları ilə gəzirdi. Amma söz vermişdilər ki, yaxınlarda 
onun kəsilmiş sağ ayağının yerinə Almaniyadan protez ayaq gə-
tirəcəklər.

Bu üç ay ömrünün ən xoş günləri olmuşdu Zülfiyyənin. Sağ 
ayağı kəsilsə də, Zülfiyyə özünü xoşbəxt sanırdı. Uzun illərdən 
sonra o, öz doğma vətəninə qayıtmışdı. Ən əsası isə Bakıda ter-
ror aktının qarşısı alınmışdı. O, hələ də gözlərinə inanmırdı ki, 
oğlu Elxanla bir mənzildə yatır və hər gün onu görə bilir. Ona elə 
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gəlirdi ki, yenə oğlundan ayrılacaq, yenə də hara isə gedəcəkdir. 
Amma Zülfiyyənin oğlundan ayrılacağına daha heç bir əsas yox 
idi. Çünki Zülfiyyə artıq Mərkəzi Kəşfiyyat idarəsinin zabiti kimi, 
səhhətinə görə istefaya çıxmışdı. İstefalı olmasına baxmayaraq, 
dövlət və Xüsusi idarə öz diqqət və qayğısını ondan heç də əsir-
gəmirdi. Artıq Zülfiyyə yaşlaşmış, sarı saçları ağarmışdı. İndi onu 
başqa bir həyat gözləyirdi.

Ağacların altında qartopu oynayan uşaqlara baxan Zülfiyyə 
bu gecə demək olar ki, Elxan evə gəlmədiyi üçün səhərə qədər 
yatmamışdı. Dəfələrlə oğlunun cib telefonuna zəng vursa da, 
Elxan cavab verməmişdi. Bu üç ayda birinci dəfə idi ki, Zülfiyyə 
evdə tək yatmalı olmuşdu. Narahat olduğuna görə də pəncərənin 
qabağında oturub oğlunun yolunu gözləyirdi. Ürəyinə çox şeylər 
gəlirdi. Axı Elxan telefona niyə cavab verməsin?.. 

Həkimlər hosbitalda yatdığı müddətdə onun ürəyini yoxlamış 
və çox ciddi problem olduğunu demişdilər. Müalicənin müsbət 
nəticəsi olmazsa, Zülfiyyənin ürəyinin əməliyyat olunmasının la-
zım olduğunu da onun nəzərinə çatdırmışdılar.

Ürəyinin sancdığını hiss edən Zülfiyyə qoltuq ağaclarına söy-
kənib ayağa qalxdı, mətbəxə keçib qazı yandırdı. Stolun üstün-
dəki axşamdan qalmış boş çörək qabını götürüb kənara qoydu. 
Evdə çörək yox idi. Çörək və digər ərzaqları həmişə Elxan alardı. 
Elxan axşam evə gəlmədiyi üçün Zülfiyyə çörəksiz qalmışdı. Əs-
lində yeməyə iştahası da yox idi.

Qapının zəngi çalındı. Zülfiyyə qapıya yaxınlaşıb gözlükdən 
baxdı. Elxan idi. Ana ehmalca qapını açdı. Elxan içəri keçəndə 
anasının solğun üzünə baxıb dedi:

– Sabahın xeyir, ana. Necəsən?
Zülfiyyə narahatlıqla oğluna baxıb:
– Aqibətin xeyir, – dedi, – Harada idin, ay Elxan?
Ayaqqabılarını çıxaran Elxan anasına baxmadan cavab verdi:
– Bir az işim vardı. Uşaqlarla bir yerdə idim.
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– Bəs telefonu niyə açmırdın?
– Telefon maşında qalmışdı.
– Axı mən səhərə qədər yata bilməmişəm. Heç olmasa, zəng 

edib yerini deyəydin.
Elxan anasının suallarından bezmiş kimi, dilləndi:
– Ay ana, axı niyə yatmamısan? Qız-zad deyiləm ki, məni 

qaçırsınlar.
– Nə olsun ki, qız deyilsən... Axı narahat qalıram.
Elxan anasını qucaqlayıb dedi:
– Yaxşı, bir daha belə olmaz.
Elxan anasını qucaqlayanda ondan gələn araq iyi Zülfiyyəni 

vurdu.
Zülfiyyə titrək səslə Elxandan soruşdu:
– Elxan, araq içmisən?
– Uşaqlarla oturmuşduq, bir az içdim.
Elxana daha bir söz deməyən Zülfiyyə qoltuq ağaclarına söy-

kənib öz otağına keçdi. Elxan anasının arxasınca baxdı, sonra o 
da o biri otağa keçib yatağına uzandı. Bir azdan onun xorultusu 
bütün evi başına götürdü.

Zülfiyyə çarpayısında uzanıb oğlu barədə düşünürdü. Görəsən, 
Elxan axşam harada gecələyib? Görəsən, Elxan kiminlə araq içib? 
Görəsən, onun oturub-durduğu adamlar kimlərdir? Bunları fikir-
ləşdikcə Zülfiyyənin başı dumanlanır, ürəyi narahatlıqla çırpınırdı. 
Onu daha çox narahat edən bir fikir də vardı. Birdən Elxan atası 
kimi olar. O da atası kimi içkiyə qurşanar, əyri yollara düşər. Zül-
fiyyə haradansa oxumuşdu ki, anadan övladına bir çox zahiri və 
daxili cəhətlər keçsə də, adətən, uşaqlara atadan daha çox gene-
tik özəlliklər ötürülür. Bu fikri o, tez də özündən uzaqlaşdırdı. Axı 
Zülfiyyə oğlunu elə böyütməmişdi. Axı oğlu anasının onu hansı 
zülmlərlə böyütdüyünün şahidi olmuşdu. Bəlkə, o, oğlunun yanın-
da az olduğu üçün onun tərbiyəsi ilə məşğul ola bilməmişdi. Ax-
şamdan yuxusuz olan Zülfiyyə bu fikirlərlə də yuxuya getdi.
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* * *
Vüqarı işi ilə əlaqədar harasa – uzaq bölgələrin birinə gön-

dərmişdilər. Elxana telefonda demişdi ki, Zülfiyyə xanımdan və 
özündən muğayat olsun. Ola bilsin ki, uzun müddət görüşə bil-
mədilər. Elxan da daha ondan heç nə soruşmamışdı. Amma bir 
həftədən sonra Vüqara zəng vurmuş, telefondan “bu nömrə təyin 
edilməmişdir”cavabını almışdı.

Elxan hələ ki, işsiz idi. Daha doğrusu, iş var idi, ancaq o, yaxşı – 
pullu iş axtarırdı. Deyəsən, Valeh – Albert onu yaman pis öyrətmişdi.

Bir dəfə anası ilə bir yerdə nahar edən Elxan ona dedi:
– Ana, gör nə vaxtdır işsizəm. Qərara gəlmişəm ki, bir qəl-

yanxana açım.
Zülfiyyə oğlundan soruşdu:
– Qəlyanxana nədir, a bala?
Elxan gülə-gülə dedi:
– Qəlyanxana da, ay ana... Müştərilər oturub çay içirlər, qəl-

yan çəkirlər. Pullu işdir.
– Başqa bir iş tapa bilmədinmi?
– Nə iş tapım? Diplomum yox, ali təhsilim yox. Ayağıma 

görə də fəhlə işləyə bilmirəm. Bəs nə edim?
– Qorxulu iş deyil ki? Yəni qanundan kənar...  
– Yox, ay ana. Bakıda çox yerlərdə var qəlyanxana. Hərəsi də 

bir adda...  
– Bəs necə açacaqsan bunu? Yeriniz varmı?
– Elə çətinliyimiz də ondadır da... Bir nəfər var, əgər yerə 

görə sən o adama tapşırtdırsan, bir az bizə yüngül başa gələr.
Zülfiyyənin rəngi dəyişdi, sakit səslə oğluna baxıb dedi:
– Mən kimdən xahiş edim? Onsuz da kifayət qədər qayğımı-

zı çəkirlər. Təqaüdüm də ki, yaxşıdır. İndi mən utanmadan necə 
deyim ki, qəlyanxana açmaq istəyirik, hansısa bir adama deyin, 
bizdən pul almasın.
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– Onda gərək maşınımı satam.
– Bu iş qanunu deyilmi?
– Qanunudur, ana. Ancaq pul verməsən mümkün deyil. Ya da 

mötəbər bir yerdən tapşırılmalıdır.
Zülfiyyə əsəbi şəkildə səsləndi:
– Ölkə müharibə şəraitində, hansı şərəfsizsə burada yer satıb 

pul yığmaqla məşğuldur.
– Ona görə deyirəm ki, əgər sən desən...  
Zülfiyyə Elxanın sözünü kəsib dedi:
– Mən heç kimə bu barədə xahiş edə bilmərəm. Məndə o üz 

yoxdur. Maşınını satırsan, sat.
Elxan yeməyini yarımçıq qoyub ayağa qalxdı.

* * *
Bir həftədən sonra hərbi hosbitaldan Zülfiyyəyə zəng vurub 

dedilər ki, onun üçün sifariş olunan protez Almaniyadan gətiril-
mişdir. Zülfiyyə Elxana zəng vurdu, lakin onun telefonu bağlı 
idi. Zülfiyyə çətinliklə də olsa, həyətə düşdü. Taksi saxlatdırıb 
hosbitala getdi. Həkimlər onu hörmətlə qarşılayıb protezi onun 
sağ qıçına geydirdilər. Zülfiyyə ağırlığını protezin üstünə salma-
ğa ürək etmirdi. Nəhayət, həkimlərin köməyi ilə o, bir-iki addım 
atdı. Bütün bədənini tər basdı. Qıçının kəsilmiş yeri bərk ağrıdı. 
Həkimlər Zülfiyyəyə başa saldılar ki, protezə öyrəşənə qədər qıçı 
bir müddət ağrıyacaq. Sonra isə hər şey düzələcək.

Zülfiyyə protezi taxsa da, qoltuq ağaclarına söykənib hosbital-
dan çıxdı. Yenə də taksiyə oturub evə qayıtdı. Binanın qabağında 
taksidən düşüb, ağacın altına qoyulmuş oturacaqda əyləşdi. Tele-
fonu çıxarıb Elxana zəng vurdu. Elxanın telefonu yenə bağlı idi.

Elə bu vaxt onunla üzbəüz mənzildə yaşayan Məsmə xala 
(Bütün qonşular ona Məsmə xala deyirdilər) ona yaxınlaşdı:

– Xoş gördük, a qızım. Üzünü görək... Necəsən? Nəyaxşı 
həyətə düşmüsən, qadan alım?
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Zülfiyyə telefonu çantasına qoyub qonşusuna cavab verdi:
– Xoş gördük, Məsmə xala... Şükür Allaha yaxşıyam. Sən ne-

cəsən?
– Mən də yaxşıyam, ay bala. Qoca arvadam da...  
– Təki yaxşı ol.
– Ayağın necədir, qızım?
Zülfiyyə oturduğu yerdə şalvarının sağ ətəyini yuxarı çəkdi 

və dedi:
– Ayağım belədir, Məsmə xala.
Məsmə xala əyilib heyrətlə Zülfiyyənin protezli ayağına baxdı:
– Nə yaxşı, ay qızım. Nə gözəl düzəldiblər. Mübarəkdir. İndi 

daha gəzə biləcəksənmi?
Zülfiyyə gülümsəyərək:
– Yavaş-yavaş gəzəcəyəm, Məsmə xala.
– İndi hara gedirsən?
– Evə – yuxarı çıxacağam.
– Qalx ayağa, mən də evə gedirəm. Görüm necə yeriyirsən...  
Məsmə xala gülə-gülə Zülfiyyənin qoluna girdi. Onlar asta 

addımlarla evə tərəf yollandılar.
Məsmə xalanın yetmişdən yuxarı yaşı vardı. Ağappaq saçları 

nurlu üzünə bir yaraşıq verirdi. Mehriban və çox şirin danışığı-
na görə qonşuların hamısı onu çox istəyirdi. Zülfiyyə hosbital-
dan evinə gələn günü Məsmə xala Zülfiyyəgilə keçmiş, ondan 
hal-əhval tutmuşdu. Zülfiyyəni birinci dəfə görməsinə baxmaya-
raq, onunla elə mehriban, elə səmimi danışmışdı ki, elə bil uzun 
illərin qonşusu olublarmış. Məsmə xalanın bir oğlu, bir qızı vardı. 
Hər ikisi ailə qurmuş və analarından ayrı yaşayırdı. Bəzən bazar 
günləri oğlu ona dəyməyə gələr, tez də qayıdardı. Çoxları kimi, 
Məsmə xalanın da gəlin sarıdan bəxti gətirməmişdi. Belə ki, gə-
lin elə ilk gündən qayınanası ilə bir yerdə yaşamaq istəmədiyini 
demiş, odur ki, Məsmə xalanın oğlu anası üçün Zülfiyyənin qon-
şuluğundakı mənzili almışdı. Nəvəsi Nazim onuncu sinifdə oxu-
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yurdu. Lakin ona çox yaş vermək olardı. Məktəbli olsa da, saqqal 
saxlayırdı. Bəzən atası ilə, bəzən də tək nənəsinin yanına gələn 
Nazim aradabir gecəni də Məsmə xalanın yanında qalardı. Məs-
mə xala nəvəsini mehriban baxışlarla süzər, boyunu oxşayar, onu 
əzizləyərdi. Bəzən əziz nəvəsinin cibinə pul da qoyardı. Nəvəsini 
yola salarkən həmişə deyərdi:

– Ölümün-dirimin yiyəsi, nə yaxşı ki, sən varsanmış.
Məsmə xalaya görə Nazimə bütün qonşular hörmət edər, onu 

görəndə min dillə dindirərdilər.
Məsmə xala ilə Zülfiyyə mənzilin qapısına çatanda pilləkəndə 

iki nəfərin oturduğunu gördülər. Zülfiyyə cavanlardan birini tanıdı. 
Bunlardan biri Nazim – Məsmə xalanın nəvəsi idi. O biri pəhləvan 
cüssəli oğlanı isə ilk dəfə idi ki, görürdü. Nazim nənəsini görən 
kimi ayağa qalxdı. Əlləri ilə şalvarının arxasını çırpıb dedi:

– Ay nənə, hardasan? Bir saatdır səni gözləyirəm.
Məsmə xala Zülfiyyənin qolunu buraxıb mehribanlıqla nəvə-

sinə baxıb cavab verdi:
– Belə, nənə sənin qadanı alsın. Mən nə bilim ki, sən gələcək-

sən... Bilsəydim, heç evdən çıxardımmı?..
Nazimin yanındakı oğlan da ayağa qalxıb salam verdi. Nazim 

oğlanı nənəsinə göstərib dedi:
– Tanış ol, nənə, dostum Aydındır.
Məsmə xala əvvəl nəvəsinin, sonra isə nəvəsi ilə gələn oğla-

nın üzündən öpdü.
– Dostuna da qurban olum, sənə də... Qoy qapını açım, – dedi 

və cibindən mənzilin açarını axtarmağa başladı.
Zülfiyyə qapını açıb evinə girəndə Nazimin dostuna ötə-

ri nəzər yetirdi. Əynindəki zolaqlı, qolsuz idman köynəyi onun 
əzələlərini daha qabarıq göstərirdi. Qalın çatma qaşları, qıvrım 
saçları, şişkin göz qapaqları içərisində gizlənən balaca gözləri, 
bir-birinə sıxılmış ətli dodaqları var idi. Zülfiyyə özlüyündə bu 
cavan oğlana Nazimdən daha çox yaş verdi. 
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Məsmə xala mənzilin qapısını açıb nəvəsi ilə Aydını içəri 
dəvət etdi.

* * *
 Elxanın işləri düz gətirmirdi. Maşınını satsa da, qəlyanxana 

açmaq üçün yenə də pula ehtiyacı var idi. Malik adlı şəriki ilə 
gecə-gündüz çalışır, sərfəli yollar axtarırdılar. Malik əsl ticarətçi 
idi. Uzun müddət ticarətdə işlədiyi üçün ticarətin bütün yollarına 
yaxşı bələd olan bu adamda hər cür sifət var idi. O, Elxanı Qa-
rabağ əlili kimi qabağa salıb müxtəlif distansiyalara aparır, qəl-
yanxana üçün yer almağa çalışırdı. Bəzən isə danışıqlar zamanı 
Zülfiyyənin də adını çəkir, onun vətən yolundakı xidmətlərindən 
və bu yolda ayağını itirdiyindən də danışırdı. Bütün bunlardan isə 
Zülfiyyənin xəbəri yox idi. Ona görə ki, Elxan evə çox gec gələr, 
gələn kimi də yıxılıb yatardı. O, anasına bu barədə bir kəlmə belə 
danışmazdı. Bilirdi ki, Zülfiyyə onun adının mütəlif yerlərdə hal-
landığını eşitsə, dünyanı Elxanın başına dar edəcəkdir. Bəzən isə 
Elxan günlərlə evə gəlməz, anası soruşanda isə deyərdi ki, işləri 
başından aşır. Zülfiyyə Elxan evə gəlməyəndə narahat olsa da, 
oğlunu çox sıxışdırmaz və fikirləşərdi ki, oğlu artıq yekə kişidir, 
onun üstünə çox getmək lazım deyil. Anası ayağındakı protezi 
oğluna göstərəndə isə Elxan onun ayağına baxaraq: “Çox yaxşı-
dır, salamat işlət”– demişdi. Zülfiyyəyə isə elə gəlirdi ki, Elxan 
çox sevinəcək, anasını qucaqlayacaqdır.

Nəhayət ki, Elxan öz istəyinə çatdı. Malikin köməkliyi ilə 
qəlyanxana açmaq üçün yer və icazə aldı. Bu xəbəri anasına 
deyərkən Elxanın səsində bir təkəbbür vardı. Sanki anasına demək 
istəyirdi ki, gördünmü, sən kömək etməsən də, mən məqsədimə 
nail oldum. Zülfiyyə də özünü o yerə qoymayıb oğluna: “Allah 
xeyir versin” – dedi.

Zülfiyyə oğlunun öz məqsədinə çatmaq üçün çalışıb-vuruş-
masına görə sevinirdi. Amma gözünün qabağında Elxanın ya-
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va-yavaş dəyişməsi onu kədərləndirirdi. Ona elə gəlirdi ki, oğlu 
elə bil ondan bezib, soyuyub. Sonra isə belə düşündüyü üçün özü-
nü qınayırdı. Fikirləşirdi ki, yəqin, bir qədər yaşlaşmışam, ona 
görə də uşaq kimi qayğı və diqqətə daha çox ehtiyac duyuram. 
Elxanın isə işi başından aşır. Neynəsin axı uşaq?.. Bilmir, mənim 
dərdimi çəksin, yoxsa öz işlərinin... 

* * *
Bu gecə yenə Elxan evə gəlməmişdi. Gecəyarısına qədər oğ-

lunu gözləyən Zülfiyyə səhərüzü yuxuya getməsinə baxmayaraq, 
yatağından tez qalxdı. Mənzilin açarının biri Elxanda idi. Bəzən 
o, evə gec gələndə anasını oyatmamaq üçün qapını sakitcə açar 
və öz otağına keçərdi. Hər dəfə də onun gəlişindən Zülfiyyənin 
xəbəri olardı. Yatağından qalxan Zülfiyyə düşündü ki, bəlkə, bərk 
yatıb, bəlkə, Elxanın gəlməyindən xəbərim olmayıb. Odur ki, çə-
liyini əlinə alıb Elxanın otağına tərəf irəlilədi. (Zülfiyyə protezə 
öyrəşdiyi üçün artıq qoltuq ağaclarının əvəzinə, çəlik götürürdü). 
Elxanın yatağı boş idi. Zülfiyyə köksünü ötürüb geri qayıtdı və 
yenidən yatağına uzandı. Xəyalı keçmişlərə qayıdan Zülfiyyə Ba-
kıya dönən gündən ilk dəfə olaraq bacıları Nərgizi, Laləni fikir-
ləşdi. Üzündə acı bir təbəssüm göründü. Lap əvvəllərdə olduğu 
kimi, yenə də onu itirib-axtaran yox idi. Sonra düşündü ki, bəlkə, 
Zülfiyyənin Bakıda olmasından bacılarının heç xəbəri yoxdur. 
Gör üstündən neçə illər keçib. Bəlkə, Allah göstərməsin, başları-
na bir iş gəlib. Ona görə də özlüyündə qərara gəldi ki, bacıların-
dan bir xəbər tutsun. Əvvəl Nərgizin cib telefonuna zəng vurdu, 
nömrə işləmirdi. Sonra Əzizin telefonuna zəng vurdu. O da işlə-
mirdi. Ev telefonu da eyni ilə... Fikirləşdi ki, rayon poçtuna zəng 
vurub məlumat əldə etmək olar.

Axşama qədər Elxan gəlib çıxmadı. Zülfiyyə onun telefonuna 
zəng vurdu. Elxan bir azdan gələcəyini dedi.
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Qapının zəngi çalındı. Zülfiyyə saata baxdı. Düz 12 tamam 
idi. Elxanın gəldiyini düşündü. Qapını açanda Məsmə xalanın 
nəvəsi Nazimi gördü. Bir qədər təəccübləndi. Nazim salam verib 
dedi:

– Zülfiyyə xala, olar sizin telefondan istifadə edim? Bizim 
telefonu kəsiblər.

– Niyə olmur, qadan alım. Keç danış, – deyə Zülfiyyə Nazimi 
içəri çağırdı. Özü isə pəncərənin qarşısına keçdi.

5-6 dəqiqədən sonra Nazimin səsini eşitdi:
– Çox sağ olun, Zülfiyyə xala, mən getdim.
Zülfiyyə Nazimin ardınca:
– Nənənə salam de, – deyə səsləndi.
Nazim də:
– Salam deyən sağ olsun, – deyib qapıdan çıxdı. 
Artıq hava qaralmışdı. Zülfiyyə pəncərənin qarşısında oturub 

həyətə baxırdı. Həyatı gərgin və keşməşeşli keçən bu qadını sakit 
həyat elə bil sıxırdı. O, bikarçılığa öyrəşməmişdi. Arada həyətə 
düşüb qonşu qadınlarla söhbət etsə də, onun üçün təzə olan bu 
həyat tərzinə alışa bilmirdi.

Qapının zəngi çalındı. Zülfiyyə qapını açdı. Elxan idi. Əlin-
də xeyli ərzaq vardı. Əlindəkiləri yerə qoyub anasının üzündən 
öpdü:

– Necəsən, ana?
– Yaxşıyam. Sən necəsən?
– Mən də yaxşıyam.
– Yenə gecə gəlməmişdin. Harda idin?
– İşim çox idi. İş yerimdə qalmışdım.
– Bəs niyə zəng edib demirsən?
– Ana, vallah, vaxt olmur.
Zülfiyyə daha bir söz deməyib axşam yeməyi üçün süfrə ha-

zırlamağa başladı. Elxan paltarını dəyişib əl-üzünü yudu. Yenə 
otağına keçdi. Otaqdan Elxanın səsi eşidildi:
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– Ana, mənim şap-şapımın bir tayı hanı?
– Bilmirəm, ay oğul. Əməlli bax, gör, bəlkə, çarpayının altına 

düşüb.
Elxan gəlib anası ilə süfrə arxasında oturdu. Zülfiyyə ürəyin-

də sevinirdi. Gör nə vaxt idi ki, oğlu ilə bir yerdə çörək yemirdi.
– İşlərin necədir, bala? – deyə Zülfiyyə Elxandan soruşdu
– Şükür Allaha yaxşıdır. Amma bir az pul lazım olacaq.
– Nəyə lazım olacaq?
– İrandan tütün gətirməliyik... Ona görə...  
– Nə qədər pul lazımdır ki?
– Çox, ay ana, çox...  
– Bəs o şərikin? Malikdir, kimdir... O, nə fikirləşir?
– O da mənim kimi... Qəlyanxananın yaxşı işləməsi üçün 

gərək yaxşı da malın ola. Özü də gərək ucuz qiymətə alasan ki, 
ortalığa bir şey çıxsın.

– Bəs indi nə edəcəksiz?
– Görək da... Yəqin ki, bir yol tapacağıq.
Zülfiyyə söhbətin mövzusunu dəyişdi:
– Ay Elxan, gör neçə illərdir ki, rayondan – xalangillərdən 

xəbərimiz yoxdur. Bəlkə, başlarına bir iş gəlib.
Elxan ağzındakı tikəni tələsik udub dedi:
– Ay ana, biz ölümdən qayıtmışıq axı... Onlar bizi axtarsın da...  
Zülfiyyə Elxanın haqlı danışdığını başı ilə təsdiqləyib dedi:
– Düz deyirsən, ancaq Allah hərəni bir cür yaradıb da, ay 

bala. Dünya ölüm-itim dünyasıdır. Birdən Nərgiz xalanın başına 
bir iş gələr, xəbərimiz olmaz.

– Yaxşı, indi mən nə etməliyəm? İşimi-gücümü atıb rayona 
xala dalınca gedim? – deyə Elxan səsini qaldırdı.

Zülfiyyə görürdü ki, oğlu düz danışır. Ona görə də yumşaq 
səslə dedi:

– Bu gün zəng elədim, ancaq nömrələrin heç biri işlək deyil.
– İndiyə telefon nömrəsi qalar? Gör neçə illərdir...  
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– Bəlkə, rayonun poçtuna zəng edək, ya da bir vaxt tap, gedək 
rayona.

Elxan bir az da səsini qaldırıb anasına dedi:
– Deyəsən, yadından çıxıb onların sənin başına açdığı oyun-

lar. Onda mən uşaq olsam da, hər şey yadımdadır. Sənə nə qədər 
pul atdılar, yadındadır?

– Yadımdadır, ay bala, yadımdadır. Daha onlar keçmişdə qal-
dı, – deyə Zülfiyyə ah çəkdi.

Elxan anasının kədər dolu gözlərinə baxıb sakit səslə dedi:
– Darıxma, bir vaxt taparam, Malikin maşını ilə gedərik ra-

yona.
Zülfiyyə qulaqlarına inanmadı. Solğun üzündə təbəssüm gö-

ründü. Titrək səslə:
– Allah köməyin olsun, – dedi.
Bu gecə Zülfiyyə çox rahat yatdı. Yerinə girən kimi yuxu onu 

apardı. Övlad sevgisi, övlad diqqəti Zülfiyyəyə bir rahatlıq gətir-
mişdi. Həyatda onun üçün bundan qiymətli heç nə ola bilməzdi.

* * *
Bahar öz ətri, öz təravəti ilə insanların ürəyinə bir sevinc, 

bir yaşamaq eşqi gətirmişdi. Tumurcuqlayan ağaclar sakit əsən 
küləyin təmasından məmnun-məmnun yellənir, elə bil öz gözəl-
liklərini nümayiş etdirirdilər. Alça ağaclarının yarpaqları hələ tam 
açılmasa da, budaqları ağappaq çiçəklərlə bəzənmişdi. Yolların 
kənarında sıra ilə əkilmiş ağaclar artıq öz libaslarını dəyişmiş, 
allı-güllü budaqları ilə göz oxşayırdı.

Sürətlə şütüyən maşının pəncərəsindən bu gözəlliyə tamaşa 
edən Zülfiyyə bu yolu maşınla neçə dəfə getdiyini fikirləşirdi. 
Ağaxan Zülfiyyəni qaçırandan sonra cəmi iki dəfə onu öz maşını 
ilə rayona aparmışdı. Birinci dəfə, Zülfiyyənin qayınatası Ənvər 
kişinin Ağaxana təkidi ilə, ikinci dəfə, qardaşı İbrahim öləndə, iki 
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dəfə də Elxanla... İndi isə Elxanın şəriki Malikin maşını ilə gənc-
lik illərində getdiyi bu yolu bir də gedirdi. Ancaq bu səfər əvvəl-
kilərdən çox fərqlənirdi. Əvvəlki yolçuluqda Zülfiyyə bütün yol 
boyu gərgin və narahat idisə, bugünkü səfəriona rahatlıq, zövq 
verirdi. Zülfiyyənin tamaşasına durduğu təbiət gözəlliklərini elə 
bil Elxanla Malik görmürdülər. Onlar ara vermədən işləri barədə 
danışır, bəzən də nəyə görəsə mübahisə edirdilər.

Malik hündürboylu, dolubədənli, enlikürəkli, 30-35 yaş-
larında bir adam idi. İri gözləri elə bil bir-birindən çox aralıda 
yerləşmişdi. Qırmızı sifətindəki enli burnunda çəpər əyriliyi var 
idi. Qırmızı qulaqları sanki qulağın arxa hissəsinə – başına yapış-
mışdı. Yöndəmsiz sifət quruluşu olmasına baxmayaraq, şirin bir 
danışığı var idi.

Malikin səsi Zülfiyyəni xəyaldan ayırdı:
– Bağışlayın da, Zülfiyyə xanım, biz bayaqdan danışırıq, 

yəqin ki, sizi narahat edirik.
Zülfiyyə maşının güzgüsündən ona baxan Malikə dedi:
– Yox ay bala, nə narahatlıq... Heç bir narahatlıq yoxdur.
Malik başı ilə Elxanı göstərib gülə-gülə dedi:
– Zülfiyyə xanım, bu Elxanı nə vaxt evləndirirsiniz? Axı vaxt 

keçir.
İlk dəfə idi ki, Elxan barədə zarafatyana olsa da, belə bir 

mövzuda danışmalı olan Zülfiyyə təbəssümlə:
– Elxan nə vaxt istəsə, o vaxt...  
Elxan əli ilə Malikin qıçını dürtmələyib yavaşca dedi:
– Sarsaqlama...  
Malik gülə-gülə:
– Gördünüzmü, Zülfiyyə xanım? Elxan deyir ki, mən utanı-

ram, sən de.
– Mən hazır, – deyə Zülfiyyə dilləndi.
– Hazır deyəndə, əvvəl gərək qız tapasan axı...  
Zülfiyyə arxadan oğluna baxıb fərəhlə dilləndi:
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– Qız da mənim boynuma. Rayona getmişkən, onu da həll 
edərik.

Malik əllərini maşının sükanından çəkib bir-birinə vurdu və 
ucadan güldü. Qırmızı boynu bir az da qızardı. Elxana baxıb dedi:

– Daha nə istəyirsən? Bu da qız məsələsi. Belə anadan kim 
inciyər?!

– Maşınını sür, yola bax, – deyə Elxan dilləndi.
Zülfiyyə elə bil yatmışdı, ayıldı. Doğrudan da, Elxanın ev-

lənmək vaxtı idi. Zülfiyyə özünü qınadı. Axı bu vaxta qədər bu 
fikir niyə onun ağlına gəlməyib. Elə qalıb ki, ay niyə evə gəlmə-
din? Ay niyə gec gəldin? Bir dəfə oğluna deməyib ki, bala, mən 
də nəvə istəyirəm, bəlkə, səni evləndirək?.. Oğlu ona özü deməli 
deyildi ki, ana, məni evləndir. Zülfiyyə ürəyində həm özünü qına-
yır, həm də bu vaxta qədər duymadığı xoş hisslər onun varlığını 
bürüyürdü. O da nənə olacaq, onun da nəvələri başına yığışacaq, 
gəlini qulluğunda dayanacaqdı.

Nəhayət, onlar Zülfiyyənin doğma kəndinə çatdılar. Zülfiy-
yə yaşarmış gözləri ilə kəndi seyr edir, tamam dəyişmiş küçələri, 
evləri tanımağa çalışırdı. Budur bacısı Nərgizin evi... Zülfiyyə iri, 
bir qədər paslanmış dəmir darvazanı Malikə göstərib dedi:

– Bax odur, ora sür.
Maşın darvazanın qabağında dayandı. Elxan maşından dü-

şüb arxa qapını açdı. Maşından düşmək üçün anasına kömək etdi. 
Həyətdən heç bir hənirti hiss etməyən Malik maşının siqnalını 
bir neçə dəfə basdı. Lakin yenə də qapıya çıxan olmadı. Zülfiyyə 
oğluna:

– Ay bala, keç içəri, gör kim var, kim yoxdur...  
Elxan dəmir darvazanın qapısını açıb içəri girdi. Həyətdə heç 

kim görünmürdü. Həyətyanı sahəni alaq otları basmışdı. Zəncirə 
bağlanmış, tükü tökülmüş arıq it Elxanı görən kimi hürməyə baş-
ladı. Bir-iki ağız hürüb dayandı, elə bil yoruldu, quyruğunu qısıb 
taxtadan hazırlanmış yöndəmsiz yerinə girdi. Elxan bir-iki dəfə 
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“ay ev yiyəsi” deyib səslənsə də, həyətə çıxan olmadı. O, həyət-
dən çıxıb anasının yanına gəldi.

– Heç kim yoxdur, – dedi.
Bu vaxt qonşu qapıdan bir qız çıxdı. Maraqla maşının yanın-

da dayanan adamlara baxdı. Üzünü Zülfiyyəyə tutub soruşdu:
– Kim lazımdır, xala?
Bu vaxt Malik qızı Elxana göstərib yavaşca dedi:
– Əcəb qızdır. İstədiyin yar idi, yetirdi pərvərdigar. Bu da 

səninçün qız.
Elxan da zarafatyana:
– Sarsaqlama... Bura qız bəyənməyə gəlmişik? – deyə cavab 

verdi.
Zülfiyyə yavaş-yavaş qıza tərəf gəlməyə başladı. Qız ona 

tərəf gələn qonağın əlində çəlik olduğunu görüb irəli addımladı. 
Qonşu qız diqqətlə Zülfiyyəyə baxdı və qəfildən heyrətlə qışqırdı:

– Zülfiyyə xala, Zoluşka, bu sizsiniz?..
Zülfiyyə mehriban baxışlarla tanımadığı bu gözəl qızı süzüb 

dedi:
– Hə, mənəm, qızım.
Qız Zülfiyyənin əllərindən yapışıb həyəcanla dilləndi:
– Mənəm də... Əsmər... Nərgiz xalanın qızı Günayın sinif 

yoldaşı... O vaxt siz kəndə gələndə hamımız sizin başınıza yığış-
mışdıq. Yadınızdadırmı?

Zülfiyyə həmin hadisəni xatırlasa da, Əsməri xatırlaya bilmə-
di. Ancaq qızın könlünü qırmamaq üçün:

– Yadımdadır, qızım, əlbəttə, yadımdadır, – dedi.
Zülfiyyə titrək əlləri ilə bu mehriban qızın saçlarını sığallayıb 

soruşdu:
– Bəs Nərgiz xalan hardadır?
Əsmərin üzündəki sevinc və heyranlıq hissləri bir anda yoxa 

çıxdı. O, kədərli səslə Zülfiyyəyə dedi:
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– Zülfiyyə xala, məgər sizin xəbəriniz yoxdur? Nərgiz xala 
bir ildən yuxarıdır ki, rəhmətə gedib.

Bütün həyatı boyu ağır xəbərlərdən ürəyi yara olan Zülfiyyə-
nin səsi çıxmadı. Ancaq hiss etdi ki, yer ayaqlarının altından qaç-
dı. Ağırlığını əlindəki çəliyinə saldı. Yer çınqıl daş olduğundan 
çəliyin burnu sürüşdü. Əsmər “Zülfiyyə xala”, – qışqırıb onun 
qollarına girdi. Kənardan Əsmərlə Zülfiyyənin söhbətini dinləyən 
Elxan özünü irəli atdı. Anasının soyumuş əllərini əlinə alıb:

– Nə oldu, ana? – deyə həyəcanla qışqırdı.
Zülfiyyə sakit səslə:
– Qorxmayın, heç nə olmaz... Mən belə şeylərə öyrəş-

mişəm, – dedi.
Zülfiyyənin səsi çıxmırdı, ancaq gözlərindən süzülən yaş 

çənəsindən aşağı axırdı.
Elxan başı ilə darvazanı göstərib Əsmərdən soruşdu?
– Bəs bu evdə bir adam yaşamır? Anamın bir az dincəlməyi 

üçün deyirəm...  
Əsmər əl-ayağa düşdü. Tez Zülfiyyənin qoluna girib dedi:
– Bizə gedək, Zülfiyyə xala, indilərdə atam da gələcək. Xahiş 

edirəm...  

* * *
Axşamüstü Əsmərin atası Həsən evə gəldi. Qapının ağzın-

dakı ayaqqabıları görüb öz-özünə düşündü:”Allah xeyir eləsin... 
Görəsən, qonaqlarımız kimlərdir?”

Həsən kişinin ömür-gün yoldaşı iki il olardı ki, dünyasını də-
yişmişdi. Əsmər onun sonbeşiyi idi. Əsmərdən böyük iki qızını 
köçürmüş, yerbəyer etmişdi. Əsmər orta məktəbi Nərgizin qızı 
Günayla oxumuşdu. Onun yaşıdlarının, demək olar ki, çoxusu ərə 
getmiş, ailə-uşaq sahibi olmuşdular. Anasının ölümündən sonra 
Əsmərə bir neçə yerdən elçi düşsələr də, ona elçi göndərən oğ-
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lanların heç biri Əsmərin ürəyindən olmamışdı. Həm də o, atasını 
düşünürdü. Atası isə Əsməri qızının ürəyincə olan bir oğlana ve-
rib, sonuncu atalıq borcundan çıxmaq istəyirdi.

Pilləkənlə yaxarı çıxan Həsəni qızı qarşıladı və həyəcanla 
atasına dedi:

– Ata, bilirsən bizə kim gəlib? Zülfiyyə xala...  
Həsən qaşlarını çatıb soruşdu:
– Zülfiyyə xala kimdir, a qızım?
– Zoluşka da, ay ata.
– Sən nə danışırsan? – deyə Həsən təəccüblə dedi.
Əsmər Zülfiyyəgilin gəlişinin səbəbini elə pilləkənin başın-

daca atasına qısaca danışdı.
Həsən otağa girəndə stol arxasında oturmuş Elxan və Malik 

ayağa qalxdılar. Həsən:
– Xoş gəlmisiniz, – deyib onlarla görüşdü. 
Zülfiyyə divanda oturmuşdu. O, ayağa qalxmaq istəyərkən 

Həsən irəli yeridi, onun qollarından tutub qalxmağa qoymadı və 
dedi:

– Xoş gəlmisən, Zülfiyyə.
Zülfiyyə kədərli gözləri ilə Həsənə baxıb:
– Xoş gününüzə gələk, Həsən qardaş, – dedi.
Həsən qızına tərəf çevrilib:
– Qızım, qonaqlara çaydan-çörəkdən vermisənmi?
– Bəli, ata, vermişəm, – deyə Əsmər cavab verdi.
Həsən hələ də ayaq üstə qalan Elxan və Maliki stol arxasına 

dəvət etdi. Özü də onlarla oturdu. Elxana baxıb:
– Sən, yəqin ki, Zülfiyyənin oğlusan. Düzdürmü?
– Düzdür, – deyə Elxan cavab verdi.
– Torpağı sanı yaşayasan, rəhmətlik dayına – İbrahimə oxşat-

dım səni.
Həsən Malikə işarə edib Elxandan soruşdu:
– Qohumlardandımı?
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– Dostumdur,– deyə Elxan cavab verdi.
– Çox gözəl. Mənim də adım Həsəndir. Əsmərin atasıyam.
– Çox şad oldum, – deyə Elxan cavab verdi.
Həsən Zülfiyyəyə tərəf çevrilib dedi:
– Zülfiyyə, Allah bacına rəhmət eləsin. Gözəl insan idi.
– Allah ölənlərinə rəhmət eləsin, – deyə Zülfiyyə cavab verdi.
– Nərgiz bacının ölümündən sonra Əzizin pis günləri başla-

dı. Evin bərəkətini, xoşbəxt günlərini də özüylə apardı rəhmətlik. 
Yaxşı ki, qızlarının xeyir işlərini görə bildi. Dünyasını dəyişən-
dən sonra isə Əziz pis günlərə qaldı. Rahim yenidən tutuldu. Yenə 
də nəşə üstündə...  

Həsənə diqqətlə qulaq asan Zülfiyyə özünü saxlaya bilməyib 
soruşdu:

– Rahim indi içəridədirmi?
– Hə, içəridədir, yatır. Zalım balası əl çəkmədi bu narkotika-

dan, zülm elədi ata-anasına.
– Bəs indi Əziz haradadır?
– Əziz kənddə... Ancaq tək qalandan sonra birtəhər olubee... 

Axşama qədər o qapını, bu qapını gəzir. Evdə oturmur, qapını da 
bağlamır, deyir, kim gələcək ki, qapıya. Gecədən-gecəyə yatmaq 
üçün gəlir evinə.

– Bəs qızları?
– Qızların ikisi də Bakıda ərdədir.
Bu vaxt Əsmər əlində stəkan-nəlbəki ilə dolu olan podnosla 

otağa girdi. Atasına:
– Ata, təzə çay dəmləmişəm, – dedi.
– Çox sağ ol, ay qızım, susuzluqdan ciyərim yanır.
Əsmər podnosu stolun üstünə qoydu. Podnosdakı stəkan-nəl-

bəkiləri, müxtəlif cür konfet və mürəbbələri ortalığa düzdü. Çay-
danı gətirmək üçün geri döndü.

Həsən üzünü gözləri yol çəkən Zülfiyyəyə tutub dedi:
– Dur, yaxın otur, Zülfiyyə. Özünü çox da üzmə. Heç kim bu 

dünyanı tutub qalmayacaq. Hamımız qonağıq bu dünyada.
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Zülfiyyə divanın kənarına söykənmiş çəliyini götürüb ayağa 
qalxdı və stola yaxınlaşdı. Həsən Zülfiyyənin çəliklə gəzdiyini 
görüb Elxandan soruşdu:

– Ananın ayağına nə olub?
– Sağ ayağı kəsilib. Protezdir sağ ayağı, – deyə Elxan cavab 

verdi.
Həsən artıq stol arxasında oturan Zülfiyyəyə baxıb təəssüflə 

soruşdu:
– Bu, necə olub, Zülfiyyə? Qarabağda olub?
– Uzun söhbətdir, Həsən qardaş. Təxminən elə bir şeydir.
Stəkanlara çay süzən Əsmər çaydanı stolun üstünə qoyub 

Zülfiyyədən soruşdu:
– Zülfiyyə xala, onda belə çıxır ki, siz axırıncı dəfə kəndə 

gələndən sonra yenidən Qarabağa getmisiniz?
– Hə qızım, yenidən Qarabağa qayıtdım, – deyə Zülfiyyə ca-

vab verdi.
Həsənin gözləri yaşarmışdı. O, titrək səslə Zülfiyyəyə dedi:
– Zülfiyyə sən bizim kəndin, bizim rayonun fəxrisən. Sən 

axırıncı dəfə bura gələndə bütün kənd cavanları, kənd uşaqları 
səni görmək üçün başına yığışmışdılar. Mənim qızım Əsmər, hət-
ta deyirdi ki, mən də böyüyəndə Zülfiyyə xala kimi olacağam, 
Qarabağa gedib döyüşəcəyəm. Çox vaxt sənin hərəkətlərini, da-
nışığını da yamsılayıb sənə oxşamağa çalışırdı.

Əsmər qızararaq dedi:
– Heyif ki, Zülfiyyə xalaya oxşaya bilmədim. Əgər ona oxşa-

saydım, dünyanın ən xoşbəxt adamə olardım.
Zülfiyyə Əsmərə baxıb dedi:
– Allah səni xoşbəxt eləsin, qızım. Hərənin bir taleyi, bir qis-

məti var. Allah sənə xoş qismət nəsib eləsin.
Həsən çayından bir qurtum içib dedi:
– Mən həmişə hərbidən müxtəlif yollarla boyun qaçıran 

biqeyrətlərdən söhbət düşəndə Zülfiyyəni misal gətirmişəm. 
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Üzünə tərifləmək olmasın, müharibənin qızğın vaxtında vətənin, 
torpağın müdafiəsinə getmək əvəzinə, pul, var-dövlət yığan ki-
şilər, cavanlar qeyrəti kaş Zülfiyyədən öyrənəydilər.

Sakitcə dayanıb söhbətə kənardan qulaq asan Malik yerində 
qurcalandı. Elxan gözucu ona tərəf baxdı. Elxan yaxşı bilirdi ki, 
Həsənin dedikləri birbaşa Malikə aiddir. Çünki Malik tamamilə 
sağlam olmasına baxmayaraq, heç həqiqi xidmətə də getməmişdi.

Həsənin sualı Elxanın fikrini Malikdən yayındırdı:
– Bəs Elxan balamız necədir? Nə işlə məşğuldur?
Zülfiyyə fəxrlə oğluna baxıb dilləndi:
– Elxanın hərbi xidməti ön cəbhədə keçib. Döyüşlərdə mərd-

liklə vuruşub. Ermənilərə əsir düşüb. Əsirlikdə dişləri, dırnaqları 
çıxarılıb, ancaq düşmənə satılmayıb. Sonra isə erməni əsirləri ilə 
dəyişdirilib.

Heyrətdən Həsənin, Əsmərin ağızları aralı qalmışdı. Onlar 
bayaqdan dinib-danışmayan Elxana təəccüblə baxırdılar. Hətta 
Malik də Elxanı birinci dəfə görürmüş kimi, ona tərəf çevrilmiş-
di. Deyəsən, Elxan olanlar barədə ona heç nə danışmamışdı.

Həsən heyrətini gizlətmədən Elxana baxıb dedi:
– Halal olsun sənə ananın südü. Kişisən vallah, oğul belə olar, 

maşallah.
Elxan burnunun ucuna qədər qızarıb sakit bir səslə:
– Borcumuzdur, Həsən dayı, – dedi.
Əsmər isə bir söz deməyib təəccüb dolu baxışlarla Elxanı 

başdan-ayağa qədər süzürdü.

* * *
Artıq hava qaralırdı. Zülfiyyənin kəndə gəlməsi xəbərini eşi-

dən qonşular, qohumlar, tanışlar onu görmək üçün Əzizin evinə 
gəlirdilər. Gələnlər Əzizin evdə olmadığını görüb qapıda gözlə-
yirdilər. Həsən gələnləri evə dəvət etmək istəsə də, Zülfiyyə buna 
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razı olmadı. Düşündü ki, istər-istəməz bacısının ölümü ilə bağlı 
ona başsağlığı veriləcək. Niyə Həsənin evini yasxanaya döndər-
məlidir? Odur ki, küçəyə çıxıb gələnlərlə görüşdü. Əzizin həyəti-
nin işıqları yandırıldı, stullar düzüldü. Elə stullar yenicə düzülüb 
qurtarmışdı ki, Əziz darvazanın ağzında göründü. Ucadan dedi:

– Nə olub, ay camaat, indi də Rahim ölüb? Ona görə yığış-
mısınız?

Qonşulardan kimsə ona dedi:
– A kişi, nə qışqırırsan? Zülfiyyə gəlib, ona görə gəlmişik.
Əziz istehza ilə:
– Nərgizi diriltməyə gəlib?
Əzizin saç-saqqalı tamam ağarmış, beli bükülmüşdü. Üst-ba-

şı pis vəziyyətdə idi. Özü də deyəsən içkili idi. Həsən onun qolu-
na girib kənara çəkdi və dedi:

– Qonşu, heç olmasa bu gün özünü yaxşı apar. Yazıq qız Nər-
gizin ölümünü bu gün eşidib. Qarabağda imiş. Sağ ayağını da 
orada itirib.

Əziz Həsənə baxıb dedi:
– Sağ ayağını itirib? Cəhənnəmə ki itirib. Onun Qarabağda nə 

işi var idi ki, ayağını da itirəydi.
Həsən bu dəfə hirslə:
– Yekə kişisən, mən sənə ağzımda söz danışıram, sənsə özünü 

gic yerinə qoymusan. İstəyirsən camaatı yığıb aparım öz həyətimə?
– Yox, yox, istəmirəm. Özümü də yaxşı aparacağam. Söz ve-

rirəm.
 Əziz stulda oturmuş Zülfiyyəyə yaxınlaşdı və ağlamağa baş-

ladı:
– Bacın sənin adını çəkə-çəkə can verdi, ay Zülfiyyə. Bəs ha-

rada idin?
Əziz Zülfiyyəni qucaqlayıb hönkürməyə başladı. Əzizdən 

araq iyindən başqa, ürəkbulandıran bir qoxu da gəlirdi. Zülfiyyə 
heykəl kimi səssiz dayanmışdı. Gözündə bir damcı da yaş görün-
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mürdü. O, Əzizi yaxşı tanıyırdı. Bilirdi ki, bu ağlamaq, bu göz 
yaşları Əzizin özü kimi saxtadır. Nəhayət, o, əlləri ilə Əzizi özün-
dən uzaqlaşdırdı və sakit bir səslə dedi:

– Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin, mənim bacım da onların 
içində. Allah hamınızdan razı olsun ki, məni görməyə, başsağlığı 
verməyə gəlmisiniz. Mən Bakıda olmadığıma görə bacımın öl-
məyini bilməmişəm. Bu gün də onu görməyə gəlmişdim. Ancaq-
görə bilmədim. Yəqin ki, sabah məzarını ziyarət edərəm bacımın. 
Allah hamınızdan razı olsun. 

Gələnlər bir-bir Zülfiyyəyə başsağlığı verib dağılışdılar. Yal-
nız qohumlardan 3-4 nəfər, qonşu Həsən, bir də Əziz oturmuşdu-
lar. Elxan və Malik isə küçədə söhbət edirdilər.

Həsən Zülfiyyəyə dedi:
– Zülfiyyə, demək bir az pis çıxmasın, yəqin ki, bizdə qala-

caqsınız. Elə deyilmi?
Əziz Zülfiyyənin əvəzinə dilləndi:
– Sizdə niyə qalırlar? Bacısının evində qalacaqlar.
Elə bu vaxt Zülfiyyənin cib telefonuna zəng gəldi. O, telefo-

nu açdı. Telefonda eşitdiklərindən gözləri böyüdü.
– Sən nə danışırsan?! – deyə elə qışqırdı ki, küçədə dayanan 

Elxan da onun səsini eşitdi.
Zülfiyyə telefonu cibinə qoydu, üzünü Həsənə tutub dedi:
– Həsən qardaş, bu gün sizi onsuz da çox narahat etmişik. Qa-

lası olsaydım, əlbəttə, sizdə qalacaqdım. Amma bu gecə Bakıya 
qayıtmalıyıq.

– Axı nə olub? – deyə Həsən soruşdu.
Zülfiyyə:
– Başqa şeydir. Bizi bağışlayın, getməliyik, – dedi və Elxanı 

səslədi.
Maşın yerindən tərpənəndə Əsmər özünü yetirdi. Qapını açıb 

Zülfiyyənin boynuna sarıldı. Zülfiyyənin əhvalı pozulsa da, bu 
mehriban qızın boynunu qucaqlayıb üzündən öpdü. Əsmər əlin-
dəki kağız paketi Zülfiyyəyə verib dedi:



226

Mahir Təvəkküloğlu (Nəbiyev)

– Zülfiyyə xala, yola sizin üçün bir az şirniyyat qoymuşam. 
Bir də telefon nömrəmi də yazıb ora qoydum, bəlkə, rayonla əlaqə 
saxlamağa nə vaxtsa sizə lazım oldu.

– Çox sağ ol, qızım, Allah səni xoşbəxt eləsin, – deyə Zülfiy-
yə razılığını bildirdi.

Gecənin qaranlığında Malikin maşını sürətlə Bakıya tərəf üz 
tutdu.

Anasının əhvalının pozulduğunu görən Elxan yolda bir-iki 
dəfə ondan soruşdu:

– Axı nə olub, ana? Zəng edən kim idi? Nə məsələdir?
– Qayıtmağımız zəngə görə deyil. Nə isə Əzizi gördüm, özü-

mü pis hiss etdim. Çıxmaq üçün zəngi bəhanə elədim.
– Təki elə olsun, – deyə Elxan Maliklə söhbətə başladı.
Gecəyarısı onlar Bakıya çatdılar. Maşın binanın qabağında 

dayananda Elxan anasına dedi:
– Ana, sən yuxarı çıx, mən işlə əlaqədar Maliklə bir yerə baş 

çəkib qayıdıram.
Zülfiyyə Elxana bir söz deməyib evə qalxdı. Bütün günü ayaq 

üstündə olduğundan bərk yorulmuşdu. Odur ki, dərin bir yuxuya 
getdi.

Bir saatdan sonra Elxan evə qayıtdı. Anasını oyatmamaq 
üçün ehtiyatla qapını açıb içəri girdi.

* * *
Gec yatmasına baxmayaraq, Elxan yatağından tez qalxdı. 

Zülfiyyə isə hələ də yatırdı. O, anasını oyatmayıb çaysız-çörəksiz 
evdən çıxdı.

Zülfiyyə yuxudan gec oyandı. Elxanın otağına keçdi. Yatağa 
baxan kimi bildi ki, oğlu axşam evə qayıdıb və tezdən də evdən 
çıxıb. Öz-özünü danladı. Fikirləşdi ki, artıq qocalıb. Ona görə də 
belə bərk yatır. Elxana zəng vurdu, amma telefonu götürən ol-
madı. Bir stəkan çay içib televizoru yandırdı. Kanalları bir-bir 
dəyişib maraqlı bir veriliş axtarmağa başladı. Lakin maraqlı heç 
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nə tapa bilmədi. Bu dəqiqə Zülfiyyəni heç nə maraqlandıra bil-
məzdı. Yeganə bir işdən başqa... Məsmə xalanı mənzilində öldür-
müşdülər. Sevdanın telefonda dediyinə görə, Zülfiyyəgilin rayona 
getdiyi gündən iki-üç gün əvvəl... Qonşulardan da heç kimin bun-
dan xəbəri olmayıb.

Zülfiyyə televizoru söndürüb ayağa qalxdı. Mənzilin qapısını 
bağlayıb Məsmə xalanın qapısı ağzında ayaq saxladı. Qapı mö-
hürlənmişdi. O, binanın qabağına düşdü. Qonşu qadınlar ağacın 
altındakı oturacaqda oturub söhbət edirdilər. O biri oturacaqlar-
da isə kişilər oturmuşdular. Zülfiyyə qadınlara salam verdi. Qa-
dınlardan biri ayağa qalxıb ona yer göstərdi. Zülfiyyə oturdu və 
dünən gecə ona zəng vuran Sevdadan soruşdu:

– Ay Sevda, bu nə hadisədir? Bu yazıq arvad, görəsən, kimə 
nə edib ki, onu öldürüblər? Vallah, dünən sən mənə zəng edəndə 
əlim-ayağım yerdən üzüldü. Ona görə də elə gecəykən qayıtdıq.

Qonşulardan biri Zülfiyyədən soruşdu:
– Rayona getməkdə xeyir ola?..
– Guya ki, gəzməyə getmişdik. Sən demə, bacım rəhmətə ge-

dibmiş, – deyə Zülfiyyə cavab verdi.
Qonşulardan biri əlini təəccüblə ağzına aparıb dedi:
– Aaa... bacın rəhmətə gedib xəbərin olmayıb?
Sevda Zülfiyyənin əvəzinə cavab verdi:
– Ay qız, sənin dünyadan xəbərin yoxdur, ancaq elə danışır-

san. Bu yazıq Azərbaycanda olub ki?..
Qonşu qadın:
– Aaa... doğrudan ee... Vallah, başımı itirmişəm. Allah bacına 

da rəhmət eləsin, Zülfiyyə bacı.
Qonşular da başsağlığı verdilər. Zülfiyyə onlara:
– Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin, – dedi. 
Zülfiyyə qonşulardan birinci mərtəbədə yaşayan Sevda ilə 

daha yaxın idi. Odur ki, telefon nömrəsini də ona vermişdi. İndi 
də yenə Sevdadan soruşdu:
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– Bu nə hadisədir, ay Sevda?
Bayaqdan danışmağa hazır olan Sevda dilləndi:
– Nə hadisə olacaq... Məsmə xalanın qızı ev telefonuna 

dəfələrlə zəng vurub, arvad cavab vermədiyinə görə narahat olub. 
Bir az keçib anasının mobil telefonuna zəng vurub. Yenə də anası 
telefonu götürməyib. Ertəsi gün yenə zəng vurub. Telefon bu dəfə 
də cavab verməyəndə oturub bir taksiyə gəlib anasıgilə. Görüb ki, 
qapı açıq. İçəri girəndə nə görsə yaxşıdır?.. Yazıq arvad nə vaxt-
dır ölüb. Tez polisə xəbər verib. Arvadı əvvəl döyüblər. Deyirlər 
ki, ağzı-burnu qan içində imış yazığın... Sonra da insafsızlar arva-
dın boynunu qırıb öldürüblər.

– Axı niyə, nə imiş bu yazığın günahı? – deyə hövsələsi da-
ralmış Zülfiyyə soruşdu.

– Pula görə... Deyirlər ki, arvadın çoxlu qızılı, pulu varmış.
– Boş söhbətdir. Hardan idi qoca arvadda o qədər pul? – deyə 

qonşulardan biri dedi.
Sevda:
– Vallah, bilmirəm, ancaq deyirlər ki, Məsmə xalanın bağ evi 

varmış. Bu yaxınlarda oranı satıbmış. Qızı belə deyirdi.
Zülfiyyə kədərli halda:
– Yazıq arvad, – dedi.
Sevda səsinin tonunu bir az azaldıb Zülfiyyəyə dedi:
– Sənə telefonda dedim axı... Müstəntiq Elxanla maraqlanır-

dı... Haradadır? Niyə evdə yoxdur?
Zülfiyyə halını dəyişmədən:
– Bu, onların işidir. Maraqlanmalıdırlar, axtarmalıdırlar. Bu, 

adi iş deyil axı... Ölüm işidir.
Qonşulardan biri dedi:
– Binadakı bütün adamlarla maraqlanıblar. Təkcə Elxanla yox...  
Dünən gecə də Sevda telefonda müstəntiqin Elxanla maraq-

landığını ona demişdi. Bu hadisəni yolda oğluna demək istəsə də, 
həm Malikə görə, həm də gecə yol gəldikləri üçün bu barədə da-
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nışmamış və fikirləşmişdi ki, hadisəni evə çatanda Elxana danı-
şar. Vəziyyət elə gətirmişdi ki, nə gecə, nə də tezdən Elxanla bu 
barədə danışa bilməmişdi.

Qonşuların hamısı Məsmə xalanın bu cür ölümünə heyifsilə-
nirdilər. Hərə bir söz danışır, hərə ağlı kəsəni söyləyirdi.

Günortaya yaxın Zülfiyyə evinə qalxdı. Yenə də Məsmə xa-
lanın qapısının ağzında bir anlıq dayandı. Elə bil heç Məsmə xala 
adlı belə bir adam yox imiş. Öz-özünə düşündü: “Görəsən, mə-
nim axırım necə olacaq?” Bu fikirlərlə qapını açıb evə girdi. Səhər 
çörək yemədiyindən Zülfiyyənin gözləri qaralırdı. Aclıq hiss et-
məsə də, rayona getməmişdən qabaq soyuducuda qalan yeməyi 
qızdırıb yedi. Divanda yenicə oturmuşdu ki, mobil telefonu zəng 
çaldı. Nömrəyə baxdı, tanış nömrə deyildi. Telefonu açdı. Malik 
idi. Səsi titrəyə-titrəyə:

– Zülfiyyə xanım, Elxanı apardılar, – dedi.

* * *
Elxan rayondan qayıdan günün səhəri tezdən işə getdi. Qəl-

yanxanaya lazım olanları alıb Malikə zəng vurdu. Malik gec yat-
dığından tezdən oyana bilməmişdi. Onlar rayonda olan günü qəl-
yanxana Elxanın köməkçisi Mürsəlin ümidinə qalmışdı. Elxan iş 
yerinə çatanda Mürsəl qapının ağzında idi. Elxan ondan hal-əhval 
tutdu:

– Bizsiz necə olub vəziyyət? İşləyə bilmisiz?
– Yaxşılıqdı, qardaş... Dünənki qazancı da seyfə qoymuşam. 

Açarlar, nə almışıq, nə xərcləmişik hamısının siyahısı da stolunun 
siyirməsindədir, – deyə Mürsəl cavab verdi.

– Məni soruşan, gələn-gedən olmayıb ki?
– Axşam iki nəfər cavan oğlan gəlmişdi. Səni soruşdular. De-

dim ki, bu gün işə çıxmayıb.
– Eybi yox, lazım olsam, yenə gələrlər.
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– Malik haradadır? – deyə Mürsəl soruşdu.
– Gələcək indi. Yazıq dünən bu uzunluğunda yolu mənə görə 

yuxusuz maşın sürüb. Zəng eləmişdim, dedi ki, yatıb qalmışam.
Elxan sözünü yenicə qurtarmışdı ki, Malikin maşını onların 

yanında dayandı. Malik maşından düşüb onlarla görüşdü. Onun 
gözləri yuxusuzluqdan qızarmışdı. Malik də Mürsəldən soruşdu:

– Vəziyyət necədir?
– Şükür Allaha, salamatçılıqdı, – deyə Mürsəl cavab verdi.
Elə bu vaxt iki nəfər cavan oğlan onlara yaxınlaşdı. Mürsəl 

onları görən kimi Elxana dedi:
– Dünən gələnlərdir.
Gələnlərdən biri Elxandan soruşdu:
– Bu qəlyanxananın sahibi sənsənmi?
Elxan gözucu Malikə baxıb cavab verdi:
– Bəli, mənəm.
– Adın Elxandırmı?
– Bəli... Sizə nə lazımdir?
Oğlanlardan biri cibindən vəsiqə çıxarıb Elxana göstərdi və 

dedi:
– Leytenant Seyidov... Cinayət axtarış şöbəsindənik. Bu isə 

kapitan Məmmədovdur. Otağına keçmək olarmı?
Elxan təəccüblə:
– Nə ilə əlaqədardır? – deyə soruşdu.
– Buyur içəri keç. İçəridə danışarıq, – deyə leytenant Seyidov 

əli ilə içərini göstərdi.
Elxan daha bir söz deməyib onlarla birlikdə içəri keçdi. Onun 

otağını müştərilərin oturduğu yerdən qapı əvəzinə nazik kauçuk 
ipləri olan pərdə ayırırdı. Elxan və Malikin oturduğu bu otaq adi 
bir otaq idi. Otaqda qiyməti çox ucuz olan bir masa, dörd stul və 
bir də kiçik bir dəmir seyf vardı.

Elxan gələnlərə yer göstərdi. Özü isə yerinə keçib: 
– Eşidirəm sizi, buyurun, – dedi.
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Leytenant diqqətlə Elxana baxıb dedi:
– Sənə bir neçə sual verəcəm. Amma xahiş edirəm, düzgün 

və dəqiq cavab ver.
– Nə ilə əlaqədar? – deyə Elxan soruşdu.
– Qonşun Məsmə xalanın ölümü ilə əlaqədar...  
Elxan qulaqlarına inanmadı. Əllərini stolun üstünə qoyub bö-

yümüş gözləri ilə leytenanta baxdı və ucadan:
– Nə?! Məsmə xalanı öldürüblər?!
– Bəli, Məsmə xalanı öldürüblər. Sən necə qonşusan ki, qon-

şunu öldürüblər, sənin isə xəbərin yoxdur?..
Elxanın sifəti qıpqırmızı qızarmışdı. Elə bil boğazına qurğu-

şun tökmüşdülər. Xırıltılı səslə:
– Mən rayonda idim. Yazıq arvad, – dedi, – kim öldürüb?
– Biz də elə sənin yanına ona görə gəlmişik.
Elxan gözlərini qıyıb leytenantdan soruşdu:
– Mənim yanıma niyə gəlmisiniz, cənab leytenant?
Bayaqdan danışmayan kapitan Məmmədov Elxanın dəhşət 

yağan və titrəyən əllərinə baxıb sakit səslə dedi:
– Qardaş, bir sakit ol. Niyə əsəbiləşirsən. Bizim borcumuz bu 

işi araşdırmaq və qətlin üstünü açmaqdır. Vətəndaşların da borcu 
bizə bu işdə kömək etməkdir. Sənin haqqında məlumatımız var. 
Bilirik ki, müharibə veteranısan, Qarabağda vuruşmusan. İndi sə-
nin yanına gəlməklə biz demirik ki, qonşunu, Allah eləməmiş, 
sən öldürmüsən. Ancaq əlimizdə prokurorun axtarış haqqında or-
deri var. Bu da axtarış üçün order.

Kapitan qoltuğundakı qovluqdan bir sənəd çıxarıb stolun üs-
tünə qoydu və Elxana dedi:

– Amma bu order o demək deyil ki, bu cinayətdə sənin əlin 
var. Sadəcə sənin haqqında şöbəyə çox ciddi məlumat daxil olub. 
Başa düşürsənmi?

Elxan sakit səslə:
– Başa düşürəm, – dedi.
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– İndi icazə versəydin, axtarışa başlayardıq.
– Haranı axtarmalısınız?
– Otağını... Prokurorun verdiyi sənədə də baxa bilərsən.
– Ehtiyac yoxdur, axtara bilərsiniz, – deyə Elxan ayağa qalxdı.
Bu vaxt Malik içəri girdi. Elxan ona:
– Çöldə gözlə, – dedi.
Malik geri qayıtdı.
Leytenant Seyidov Elxanın oturduğu stolun siyirməsini çək-

di. Siyirmədən Mürsəlin axşamdan qoyduğu seyfin açarını və bir 
neçə kağızı götürüb stolun üstünə qoydu. Seyfi açaraq kağıza bü-
külmüş bir dəstə pulu və bir neçə kağız qovluğu ortalığa yığdı. 
Seyfdə daha heç nə yox idi. Elxandan soruşdu:

– Bu pullar nədir?
Elxan sakit səslə:
– Dünənki alverin puludur.
Mayor sual dolu baxışlarla leytenanta baxırdı. Leytenant 

seyflə divarın arasına qoyulmuş karton bir qovluğu dartıb çıxartdı 
və Elxandan soruşdu:

– Bu nə qovluqdur?
– Köhnə sənədlərdir, – deyə Elxan cavab verdi.
Leytenant qovluğu stolun üstünə qoyub açdı. Bir qədər sa-

ralmış kağızların arasında brilyant sırğaları görəndə heyrətləndi. 
Sırğaların yanında qana bulaşmış bir yaylıq da vardı. Ehmalca 
onları götürüb Elxana göstərdi və məmnun bir səslə soruşdu:

– Bəs bunlar nədir, Elxan bəy?
Kapitanın üzündə aydınca bir təəssüf ifadəsi göründü. Stulu 

çəkib oturdu və sual dolu baxışlarla Elxana baxdı. Elxan sırğaları 
və yaylığı görəndə çox sakit səslə:

– Aydındır, – dedi
Elxanın özündən çıxacağını gözləyən leytenant təəccüblə so-

ruşdu:
– Nə aydındır?
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Elxan leytenanta cavab vermədi. Stulu çəkib kapitanla üz-
bəüz oturdu. Onun üzündə acı bir gülüş vardı. O, kapitana baxıb 
dedi:

– Yəqin ki, bu sırğalar o yazıq Məsmə xalanındır. Elədirmi?
– Biz bilmirik. Bunu istintaq sübut etməlidir, – deyə kapitan 

cavab verdi.
Sonra Elxan üzünü leytenanta tutub kinayə ilə dedi:
– Nə durmusan? Aktlaşdırsana.
Leytenant hirslə:
– Sən bizə göstəriş vermə. Biz işimizi yaxşı bilirik.
İki hal şahidinin iştirakı ilə brilyant sırğalar və qanlı yaylıq 

əşyayi-dəlil kimi aktlaşdırıldı və Elxan polis şöbəsinə aparıldı.
Elxanı aparan maşının arxasınca baxan Malik tez Zülfiyyəyə 

zəng vurdu.

* * *
Malikin zəngi Zülfiyyənin bütün varlığını sarsıtdı. Təkcə ona 

görə yox ki, onu polis idarəsinə aparmışdılar. Həm də ona görə ki, 
qoca bir qadının qətlində Elxandan şübhələnirdilər. Başqa nəyə 
görə aparsınlar ki? Yəqin ki, Məsmə xalanın ölümü ilə əlaqədar-
dır. Axı qonşusu Sevda da bu barədə ona demişdi.

Zülfiyyə paltarını dəyişib aşağı düşdü. Bir taksiyə oturub ra-
yon polis idarəsinə getdi. Qapıda dayanan növbətçi polisə rəislə 
görüşmək istədiyini bildirdi. Növbətçi polis əlində çəlik olan Zül-
fiyyəyə baxıb soruşdu:

– Nə işlə bağlıdır, xanım?
Zülfiyyə həyəcanla:
– Bu gün oğlumu – Elxanı bura gətiriblər. Onunla əlaqədar 

gəlmişəm.
– Gözləyin, – deyə növbətçi dilləndi.
On beş dəqiqə keçdi. Zülfiyyə hələ də ayaq üstə gözləyirdi. 

O, növbətçi polisə yaxınlaşıb soruşdu:
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– Nə oldu, oğlum, rəisə dedinmi?
– Rəis iclasdadır, xanım, iclas qurtarsın, deyəcəyəm.
Zülfiyyə 20 dəqiqə də gözləməli oldu. Daha ayaq üstə güclə 

dayanırdı. O, heç vaxt adından, rütbəsindən istifadə etməmişdi. 
Heç kimə öz işinə görə ağız açmamışdı. İndi hiss etdi ki, kim-
liyindən, rütbəsindən istifadə etmək məqamıdır. Yoxsa axşama 
qədər gözləsə də, onu heç kim dinləməyəcək, onu heç kim qəbul 
etməyəcəkdir. Odur ki, yenidən növbətçi polisə yaxınlaşıb dedi:

– Ay oğul, rəisə de ki, Xüsusi idarənin sabiq zabiti Zülfiyyə 
İsmayılova gəlib.

Növbətçi polis bayaqdan ayaq üstə dayanan bu qadını baş-
dan-ayağa qədər süzüb tez telefonu götürdü. Heç beş dəqiqə keç-
məmiş o, Zülfiyyənin qabağına düşüb onu polis rəisinin kabine-
tinə apardı.

Polis rəisi Vahid Əliyev Zülfiyyəni çox hörmətlə qarşıladı. 
Ayağa qalxıb oturmaq üçün ona yer göstərdi və özü də yerində 
yox, Zülfiyyə ilə üzbəüz oturdu. Saçlarına dən düşmüş Vahid 
müəllim Zülfiyyəyə maraqla baxıb dedi:

– Haqqınızda çox eşitmişəm, Zülfiyyə xanım. Ağlıma gəl-
məzdi ki, sizinlə görüşəm. Mənim bir qohumum Xüsusi idarədə 
işləyir. Sizin haqqınızda həmişə ağız dolusu danışır. 

Zülfiyyə həm həyəcanlı, həm də yorğun idi. Bunu onun üzün-
dən də aydın görmək olardı. O, polis rəisinə:

– Təşəkkür edirəm, Vahid müəllim.
– Çoxdan gözləyirdinizmi, Zülfiyyə xanım?
– Yarım saatdan yuxarıdır...  
– Siz nə danışırsınız, Zülfiyyə xanım? Bəs niyə əvvəldən 

deməmisiniz?..
– Nə bilim, Vahid müəllim... Dedilər iclasdasınız. 
Vahid müəllim ayağa qalxdı və dedi:
– İndi bir stəkan çay içərik, yorğunluğunuz çıxar.
Zülfiyyə darıxmış kimi, dilləndi:
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– Vahid müəllim, çayı sonra içərik. Mən bura başqa iş üçün 
gəlmişəm.

– Buyurun, Zülfiyyə xanım, sizi eşidirəm, – deyə Vahid müəl-
lim yenidən Zülfiyyə ilə üzbəüz oturdu. Zülfiyyə rəisə:

– Bu gün oğlumu – Elxanı bura gətiriblər. Səbəbini bilmək 
istəyirəm, – dedi.

– Nə Elxan? Nə vaxt gətiriblər? – deyə rəis təəccüblə soruşdu.
– Bu gün səhər gətiriblər, Vahid müəllim.
Vahid müəllim ayağa qalxıb, bir an fikirləşdi və qəfildən ya-

dına nə isə düşmüş kimi, Zülfiyyədən soruşdu:
– Dayan, dayan... O qəlyanxananı işlədən oğlan sizin oğlu-

nuzdurmu?
– Bəli, mənim oğlumdur.
Polis rəisinin qaşları çatıldı, sifəti ciddi bir görkəm aldı. Zül-

fiyyəyə dedi:
– Zülfiyyə xanım, mənim sizə böyük hörmətim var. Amma 

bu iş çox çətin məsələdir. Qoca bir arvadın öldürülməsində sizin 
oğlunuz şübhəli şəxs qismində saxlanılmışdır. Bu gün prokuro-
run orderinə əsasən oğlunuzun iş yerində axtarış aparılıb və iki 
brilyant sırğa da aşkar olunub. Hələ ki, bu sırğaların mərhuma 
aid olub-olmaması aydın deyil. Yəqin ki, istintaq bunu tezliklə 
müəyyənləşdirəcək.

Zülfiyyənin rəngi kağız kimi ağarmışdı. Özündən asılı olma-
yaraq, əllərini ovuşdurdu. Sakit səslə polis rəisinə dedi:

– Vahid müəllim, mənim bu işlərdən xəbərim yoxdur. Məsmə 
xalanın öldürülməsindən də xəbərim olmayıb. Yoxsa heç rayona 
da getməzdim. Və sizin yanınıza xahişə də gəlməmişəm. Əgər bu 
işdə Elxanın günahı varsa, ona aman yoxdur. O, cəzasını mütləq 
çəkməlidir. Mən sizin yanınıza ona görə gəlmişəm ki, əgər mə-
nim xətrimi istəyirsinizsə, oğlum barədə şübhələri xırdalıqlarına 
qədər mənə deyəsiniz.

Polis rəisi dünyagörmüş adam idi. İşinin ustası olmaqla yana-
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şı, adamları da ilk baxışdan tanıyırdı. Zülfiyyənin necə bir qadın, 
necə bir zabit olmasını eşitmişdi. Hətta Bakıda terror aktının qar-
şısını almaq üçün keçirilən əməliyyatda Zülfiyyənin sağ ayağını 
itirdiyini də bilirdi. Zülfiyyənin həyəcanlı olmasına baxmayaraq, 
səlis və məntiqli danışığı onun xoşuna gəlmişdi. O, ayağa qalxıb 
yerinə keçdi. Telefonda:

– Dəmirov, Məsmə Rəhimovanın ölüm işi ilə bağlı materi-
alları yanıma gətir və de ki, qonağımız var, bizə çay gətirsinlər.

Bir-iki dəqiqədən sonra rəisin katibəsi iki stəkan çay gətirdi. 
Stəkanın birini Zülfiyyənin, o birini də rəisin qarşısına qoyub çıx-
dı. Katibə çölə çıxan kimi içəri ucaboylu, mayor rütbəli bir nəfər 
daxil oldu. O, Vahid müəllimə, sonra da Zülfiyyəyə salam verdi. 
Rəis ona oturmaq üçün yer göstərdi və üzünü Zülfiyyəyə tutub 
dedi:

– Zülfiyyə xanım, tanış olun... Cinayət Axatarış şöbəsini rəisi 
Elman Dəmirov.

Sonra da Zülfiyyəni göstərib mayora dedi:
– Bizim əfsanəvi Zülfiyyə xanım – Xüsusi idarənin zabiti.
Stulda yenicə oturmuş Dəmirov ayağa qalxdı, gülümsəyərək:
– Şad oldum, Zülfiyyə xanım, – dedi.
Vahid müəllim üzünü mayora tutub dedi:
– Dəmirov, Məsmə Rəhimovanın öldürülməsində şübhəli bi-

linən Elxan İsmayılov Zülfiyyə xanımın oğludur.
Mayor təəccüblə Zülfiyyəyə baxdı, nəsə demək istədi, ancaq 

elə bil rəisin sözünü kəsməyə cürət eləmədi.
– Dəmirov, hadisə ilə bağlı bütün xırda detalları Zülfiyyə xa-

nıma danış.
Dəmirov əlindəki kağız qovluğu açıb danışmağa başladı:
– Lap əvvəldən danışım. Aprelin 25 də mərhumun qızı polisə 

zəng vurub anasının ölümü haqqında məlumat verdi. Dərhal əmə-
liyyat qrupu yaradıb hadisə yerinə getdik. Mərhumun ağzı-burnu 
qan içində idi. Görünür, öldürülməmişdən əvvəl onu möhkəm 
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döymüşdülər. Meyit aidiyyatı üzrə tibbi ekspertizaya göndərildi. 
Mənzil hərtərəfli yoxlanılıb nəzərdən keçirildi. Onu da deyim ki, 
mənzildə mərhumun qızının ayaq izlərindən başqa, heç bir əl- 
ayaq izləri aşkar olunmadı. 

– Dəmirov sizdən əvvəl mənzilə girən olmuşdumu? – deyə 
polis rəisi soruşdu.

– Təkcə mərhumun qızı, – deyə Dəmirov cavab verdi.
Polis rəisi yenə soruşdu:
– Dəmirov evin əşyaları hansı vəziyyətdə idi? Yəni qarətin 

əlamətləri...  
– Xeyr, rəis, hər şey yerində idi. Heç nəyə əl vurulmamışdı.
– Başqa şübhəli görünən nə isə tapa bildinizmi?
– Bəli, rəis, divanın üstündə salafana bükülmüş tütün var idi.
– Nə tütün idi ki?
– Adətən belə tütündən Bakıda fəaliyyət göstərən qəlyanxa-

nalarda istifadə olunur, cənab rəis.
– Salafanın üzərindəki əl izlərini ekspertizaya göndərdinizmi?
– Elə həmin gün... Bu gün də – səhər Seyidov və Məmmədo-

vun iştirakı ilə əməliyyat qrupu Elxanın iş yerində axtarış aparıb.
– Nə aşkar olunub?
– Bir cüt brilyant sırğa və qanlı yaylıq... Yaylığı da eksper-

tizaya göndərmişik ki, görək mərhumun qanı ilə yaylıqdakı qan 
izləri uyğun gəlirmi.

– Dəmirov, siz haradan bildiniz ki, Elxanın otağında brilyan 
sırğa və qanlı yaylıq var?

– Cənab rəis, kimsə şöbəyə zəng edib məlumat verib. Kimli-
yini deməyib. Deyib ki, vətəndaşam, sizə kömək etmək istəyirəm.

– Ekspertizanın cavabı nə vaxt müəyyən olacaq?
– Bu gün artıq Elxanın əl izləri və yaylıq ekspertizaya göndə-

rilib. Yəqin ki, sabah cavab gələcək.
– Sırğaları mərhumun oğluna, ya da qızına göstərmisinizmi?
– Bu gün dəvət etmişik, baxacaqlar.
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– İndi Elxan İsmayılov haradadır?
– Burada – müvəqqəti təcridxanada saxlanılır.
Polis rəisi Dəmirova suallar verdikcə, həm də Zülfiyyəyə 

baxırdı. O, heç vaxt insanın birdən-birə belə dəyişməsinin şahidi 
olmamışdı. Zülfiyyə daş heykələ bənzəyirdi. Onun həyatında çox 
ağrılı, dəhşətli günləri olmuşdu. Ancaq bugünkü dəhşəti heç vaxt 
yaşamamışdı. O, Vahid müəllimin üzünə baxa bilmirdi. Ürəyində 
öz-özünə deyirdi: “Budur sənin böyütdüyün oğul”. Yadına oğlu 
ilə söhbəti düşdü. Oğlu ona çoxlu pul lazım olduğunu demişdi. 
Zülfiyyənin ürəyində bir hiss vardı: “Yəni Elxan pula görə qoca 
bir qadını öldürə bilərmi?!” Faktların hamısı Elxanın əleyhinə idi, 
ancaq Zülfiyyə bunlara inanmırdı..

Polis rəisinin səsi onu xəyaldan ayırdı:
– Zülfiyyə xanım, siz xahiş etdiniz, mən də əməliyyatın gedi-

şini sizə açıqladım. Mən bu faktları bilirdim. Ona görə Dəmirovla 
bu sorğunu apardım ki, sizin də məsələdən ətraflı məlumatınız 
olsun.

Zülfiyyə danışmaq üçün udqundu. Sonra xırıltılı səslə:
– Təşəkkür edirəm sizə. Mən əvvəldən də demişəm, yenə də 

deyirəm. Əgər bu işdə oğlumun əli varsa, ona ən ağır cəza veril-
məlidir.

Polis rəisinin elə bil Zülfiyyəyə ürəyi yandı:
– Zülfiyyə xanım, hələ ki, istintaq gedir. Darıxmayın, Allah 

Kərimdir.
Zülfiyyə qəfildən Vahid müəllimdən soruşdu:
– Olarmı mən Elxanı görüm, onun gözlərinə baxım?
Polis rəisi bir qədər fikirləşib cavab verdi: 
– Tibbi ekspertizanın cavabı, yəqin ki, sabah məlum olacaq. 

Cavabın necə olacağı da təbii ki, mənə məlum deyil. Ola bilsin ki, 
oğlunuz barədə məhkəmədə həbs qətimkan tədbiri seçildi. Ona 
görə də bu gün Elxanı görə bilərsiniz.

Polis rəisi üzünü Dəmirova tutub dedi:
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– Get, de ki, Elxanı bura gətirsinlər.
Dəmirov ayağa qalxıb:
– Baş üstə, rəis, – deyib otaqdan çıxdı.
Dəmirov gedəndən sonra Vahid müəllim Zülfiyyəyə dedi:
– Zülfiyyə xanım, çayınız soyudu. Təzələsinlərmi?
Dodaqları quruyub bir-birinə yapışmış Zülfiyyə soyuq çay-

dan bir qurtum içib:
– Çox sağ olun, Vahid müəllim, – dedi.
– Ayağınız necədir, Zülfiyyə xanım?
– Ayağımdı da... protez geyinirəm.
– Buna da min şükür.
– Əlbəttə, min şükür.
– Xüsusi idarə ilə əlaqəniz varmı?
– Var, Vahid müəllim. Sağ olsunlar qayğılarını əsirgəmirlər.
Vahid müəllim məmnun baxışlarla Zülfiyyəni süzüb dedi:
– Elə də olmalıdır. Sizin işiniz, sizin fəaliyyətiniz...  
Vahid müəllimin sözünü qapının döyülməsi yarımçıq qoydu. 

Vahid müəllim ucadan:
– Gəlin, – dedi.
İki polis işçisi və Elxan içəri girdi. Elxanın rəngi boğulmuş, 

gözlərindən dəhşət yağırdı. Anasını görən kimi:
– Ana, niyə gəlmisən? Olmaya məndən ötrü...  
Polis rəisi ona acıqlanıb dedi:
– Mərifətin olsun, ə...  Adam əvvəl salam verər.
Zülfiyyə Elxanın dəhşət yağan gözlərinə baxdı. Yadına əsir-

likdə olarkən yaralı Elxanla polkovnikin otağındakı görüşü düş-
dü. Onda Zülfiyyə üzünü gizlətmişdi ki, oğlu onu tanımasın. İndi 
isə sifətindən, boynundan tər süzülən oğluna baxan Zülfiyyə oğ-
lunun gözlərinə elə baxırdı ki, bilmək olmurdu, bu ana oğlunu 
sevir, yoxsa ona nifrət edir. Zülfiyyə yaşarmış gözlərini oğlundan 
gizlədəndə Elxan anasına:

– Ana, mənim gözlərimin içinə bax, xahiş edirəm. Sən uzun 
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illər əks-kəşfiyyatın zabiti olmusan. Bu işlərdən başın çıxır. Həm 
də mənim anamsan. Sənin gözlərinin qarşısında mənə hansı iş-
gəncələr verilib, sən onların şahidisən. Mən Məsmə xalanı – qoca 
bir qadını öldürə bilərəmmi? Axı sən məni tanıyırsan? Bayaqdan 
mənim boynuma güclə qoymaq istəyirlər ki, Məsmə xalanı mən 
öldürmüşəm. Ana, sən buna inanırsanmı?

Zülfiyyə hönkürüb ağlamaq, oğlunun boynuna sarılmaq, oğ-
lunun yaxasından tutub silkələmək, onu gah öpmək, gah da onu 
şillələmək istəyirdi. Ancaq bunu edə bilmirdi. O, özünü sındıra, 
hisslərini büruzə verə bilməzdi. Dünyaya dərd çəkməyə gələn 
Zülfiyyə bu dərdi də çəkəcəkdi. Ürəyində bircə şey fikirləşdi: 
“Kaş ki doğulmayaydım”...  

Zülfiyyə oğluna baxıb dedi:
– Yox, inanmıram. Sən qadın öldürə bilməzsən. Amma bütün 

faktlar sənin əksinədir. Hələ sabahkı tibbi ekspertizanın cavabı...  
– Mən bilirəm, ekspertizanın cavabını, – deyə Elxan anasının 

sözünü kəsdi.
Vahid müəllim təəccüblə başını qaldırıb Elxandan soruşdu:
– Hardan bilirsən ekspertizanın cavabını?
Elxanın üzündə acı bir gülüş doğdu. O, üzünü anasına tutub 

dedi:
– Ana, yaylıqdakı qan Məsmə xalanın qanı ilə uyğun gələcək. 

Salafandakı əl izi də mənim əl izim olacaq. Otağımda tapılan sır-
ğalar da Məsmə xalanın olacaq.

Zülfiyyə nəsə demək istəyəndə Elxan kədərli səslə dilləndi:
– Ana! Cənab rəis! Bunlar qurulmuş ssenaridir, mənimçün 

tikilən torbadır. Mən pula, qızıla görə qoca bir qadını öldürə bil-
mərəm.

Bayaqdan Elxanın danışığını izləyən Vahid müllimin də ürə-
yində ona qarşı bir inam hissi oyanmışdı. Amma dünyagörmüş bu 
polkovniki aldatmaq o qədər də asan deyildi.Vahid müəllim o qə-
dər hadisələr, o qədər cinayətkarlarla rastlaşmışdı ki... Neçə-neçə 
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cinayətkarın törətdikləri hadisələri boyunlarından atmaq üçün et-
dikləri aktyorluğun şahidi olmuşdu.

Elxan yenə anasına dedi:
– Ana, yadındadırmı? Bir dəfə bu qəlyanxananın yerini al-

maq üçün səndən xahiş etdim ki, kiməsə de, məni çox incitməsin-
lər. Dedin ki, mən heç kimdən xahiş edə bilmərəm. İndi səndən 
xahiş edirəm ki, çalış əsl qatil tapılsın. Mən ağrılardan, işgən-
cələrdən, həbsdən qorxmuram. Mənim qorxduğum odur ki, deyə-
cəklər, Elxan pul üstündə qoca bir qadını öldürüb. Mən hər şeyə 
dözərəm, amma bu biabırçılığa dözə bilmərəm.

Zülfiyyə dərindən bir ah çəkdi. Elə bil gözlərinə işıq gəldi. 
Oğluna baxıb:

– Yaxşı oğlum, darıxma. Hər halda əsl qatilin kim olması or-
taya çıxacaq.

Elxanı apardılar. Zülfiyyə Vahid müəllimdən soruşdu:
– Cənab polkovnik, bu barədə nə düşünürsünüz?
Polkovnik alnını ovuşdurub cavab verdi:
– Nə deyim, vallah, dolaşıq məsələdir. Amma siz narahat 

olmayın, o qədər belə işlərimiz olub ki, oğlunuzun bu işdə əli 
yoxdursa, yəqin ki, istintaq bunu aşkar edəcəkdir. Bir qədər vaxt, 
zaman lazımdır. Bir də ki, biz faktlara əsaslanırıq, Zülfiiyə xanım.

Zülfiyyə, diqqətlə Vahid müəllimin üzünə baxıb dedi:
– Mən sizinlə razıyam. Amma şübhəli şəxs qismində saxla-

nılan adamın şəxsiyyətini də nəzərə almaq lazımdır. Yəqin ki, siz 
bilmirsiniz, Elxan erməni əsirliyində olarkən dırnaqları, dişləri 
çıxarılıb, sümükləri sındırılıb. Ancaq onu öz əqidəsindən döndərə 
bilməyiblər. İndi burada müxtəlif təzyiqlər göstərməklə, etmədiyi 
cinayəti onun boynuna qoymaq qeyri-mümkündür. Bilirsinizmi, 
o, necə əsir düşüb? Elxan və onun döyüşçü yoldaşı əlliyə qədər 
erməni döyüşçüsünü məhv ediblər. Sonda Elxan yaralanıb əsir 
düşüb, dostu Azad isə şəhid olub. Siz Bakıda ermənilərin törət-
mək istədikləri terror aktından və onun qarşısının alınmasından 
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danışdınız. Əslində mən bunu deməməliyəm, ancaq məcbur olub 
deyirəm. Bilirsinizmi ki, bu terror aktının qarşısının alınmasında 
onun nə qədər rolu olub?

Vahid müəllim Zülfiyyəyə qulaq asdıqca xoş çöhrəsində bir 
təbəssüm yaranırdı. O da müharibənin odunu, alovunu görmüşdü. 
Onun da neçə dostu, neçə döyüşçü yoldaşı döyüşlərdə qucağında 
can vermiş, şəhidlik zirvəsinə ucalmışdı. Sanki polkovnikin ba-
şından bir duman aralanmışdı. O, xoş bir səslə:

– Mən bunları bilmirdim, Zülfiyyə xanım.
– Vahid müəllim, indi vəzifənizi qoyaq qırağa. Bir insan kimi 

deyə bilərsinizmi, belə bir adam puldan ötrü qoca bir qadını öl-
dürə bilər?

Vahid müəllim dərhal cavab verdi:
– Yox... Öldürə bilməz. Amma...  
Zülfiyyə onun sözünü kəsib dedi:
– Bəli, amma fakt faktlığında qalır. Xahiş edirəm, bu işi peşə-

kar işçilərinizdən birinə həvalə edin. Qoyun həqiqət üzə çıxsın. 
Mən anayam, analıq hisslərim məni aldada bilər. Bəlkə, elə bu 
işdə Elxanın, doğrudan da, əli var.

Vahid müəllim Zülfiyyəyə:
– Zülfiyyə xanım, istəsəniz, vəkil də tuta bilərsiniz, – dedi.
– Vəkilə ehtiyac yoxdur, Vahid müəllim.
Zülfiyyə ayağa qalxıb polis rəisinə dedi:
– İcazənizlə, mən gedim.
– Gedin, Zülfiyyə xanım, lazım olanda sizə xəbər edəcəyəm.
Zülfiyyə evinə getdi. Onu Vahid müəllimin sürücüsü apardı.

* * *
Ertəsi gün polis rəisi Zülfiyyəyə zəng vurub polis idarəsinə 

gəlməsini xahiş etdi. Zülfiyyə yenə taksiyə oturub polis idarəsinə 
getdi. O, dünənki kimi, daha aşağıda gözləyəsi olmadı. 
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Vahid müəllim Zülfiyyəni kabinetində qarşıladı və oturmaq 
üçün ona yer göstərdi. Polis rəisi qayğılı görünürdü. O, Zülfiyyə 
baxıb dedi:

– Zülfiyyə xanım, Elxanın dediyi kimi oldu. Tibbi eksperti-
za Elxanın iş yerindən götürülmüş yaylıqdakı qan izi ilə Məsmə 
Rəhimovanın qanının eyni olduğunu və tütün olan salafandakı əl 
izləri ilə oğlunuzun əl izlərinin eyniliyini təsdiq edən arayış verib. 
Mərhumun qızı isə sırğaların anasına aid olduğunu təsdiqləyib. 
Bir də mərhumun qızı deyib ki, evdən 30 min manat pul götürü-
lüb. Demək, qətl tamah məqsədi ilə törədilib.

Yuxusuzluqdan gözləri qızarmış Zülfiyyə dedi:
– Tibbi ekspertizanın cavabını mən təxmin etmişdim. Maraq-

lıdır, bəs Məsmə xalada bu qədər pul haradan imiş?
– Qızı deyib ki, arvadın bağ evi varmış. Satıb, yarısını oğlu-

na, yarısını da qızına verib. Qızı da pulları ərindən gizli saxlamaq 
üçün onları anasının evinə qoyubmuş.

Zülfiyyə fikrə getdi:”Axı Elxana da pul lazım idi. Görəsən, o, 
belə alçaqlıq edərmi?”

Vahid müəllimin səsi onu xəyaldan ayırdı.
– Tibbi ekspertiza Elxanın xeyrinə olan bir məsələni də orta-

lığa çıxarıb.
– Nəyi, Vahid müəllim? – deyə Zülfiyyə soruşdu.
– Mərhumun boğaz və boyun nahiyələrindən götürülmüş əl 

izləri oğlunuzun əl izləri ilə uyğun gəlməyib.
Zülfiyyənin gözlərində bir ümid işığı parıldadı, dodaqları titrədi.
Polis rəisi:
– Ancaq bu, o demək deyil ki, Elxanın bu qətldən xəbəri yox-

dur. Düşünülə bilər ki, o, tək olmayıb.
Zülfiyyə ona baxıb dedi:
– İndi fikriniz nədir?
Vahid müəllim yerindən qalxdı, fikirli-fikirli əlini ağarmış 

saçlarında gəzdirdi, Zülfiyyəyə baxıb dedi:
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– Zülfiyyə xanım, qanunları siz də bilirsiniz. Bu, ölüm işi-
dir. Mən istəməzdim ki, belə olsun. Ancaq mənim başqa çarəm 
yoxdur. Qanunla məhkəməyə müraciət olunmalıdır. Məhkəmə nə 
qərar verəcəksə, artıq onların işidir.

Zülfiyyə:
– Başa düşürəm sizi, Vahid müəllim. Mənim qanunlarımıza 

böyük hörmətim var. Qanun necə tələb edir, o cür də hərəkət edin.
– Bilirsiniz ki, əgər məhkəmə həbs qətimkan tədbiri seçsə, 

sonrakı istintaqı aidiyyatı üzrə prokurorluq aparacaq. Mən pro-
kurordan xahiş edərəm ki, bu işi peşəkar müstəntiqlərin birinə 
həvalə etsin.

Zülfiyyə əllərini ovuşdurub dedi:
– Təbii ki, bu, ölüm işi olduğundan məhkəmə həbs qətimkan 

tədbiri seçəcəkdir.
– Bəlkə, məhkəmənin sədrinə nəsə deyək?
– Yox, Vahid müəllim. Buna ehtiyac yoxdur. Qoyun istintaq 

özü hər şeyi üzə çıxarsın.

* * *
İki gündən sonra məhkəmə Məsmə xalanın ölümündə təqsir-

ləndirilən Elxan barədə 3 ay müddətində həbs qətimkan tədbiri 
seçdi. Məhkəmədən sonra Zülfiyyə icazə alıb Elxanla görüşdü. 
Bir neçə gündə Elxan arıqlamış, gözlərinin altı qaralmışdı.

Zülfiyyə oğlunun əllərini əlinə alıb dedi:
– Elxan, sən dünyanın çətinliklərini görmüsən. Buna da döz. 

İstintaq hər şeyə aydınlıq gətirəcəkdir. Əgər sənin günahın yox-
dursa...  

Elxan anasının sözünü kəsib dedi:
– Ana, sənə hələ də mənə inanmırsan?
– İnanıram, bala, inanıram. Sənə özüm qədər inanıram. Da-

rıxma... Bir az zamana ehtiyacımız var. Özündən muğayat ol.
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Elxan anasının titrəyən balaca əllərini dodağına yapışdırdı.
Zülfiyyə hönkürüb ağlamaq istəyirdi. Ancaq Elxana görə ağ-

laya bilmirdi. Fikirləşirdi ki, qoy oğlu onu gözüyaşlı görməsin. 
Elxanı aparan maşının dalınca baxan Zülfiyyə göz yaşlarını sax-
laya bilmədi.

Elxan Kürdəxanı istintaq təcridxanasına aparıldı.

* * *
Gülnarə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin ba-

kalavr pilləsini məvəffəqiyyətlə başa vurduqdan sonra həmin 
fakültənin magistraturasına qəbul olmuş, buranı qırmızı diplom-
la bitirmişdi. Universitetdə oxuduğu müddətdə geyimi və xarici 
görkəmi ilə yanaşı, həm də öz savadı, xüsusi istedadı ilə tələ-
bə yoldaşlarından fərqlənirdi. Həmişə sadə geyinən, bər-bəzəyə 
fikir verməyən Gülnarə mədəni, tərbiyəli, savadlı bir qız kimi, 
tələbə yoldaşlarının və müəllimlərin dərin hörmətini qazanmışdı. 
Sarı saçları həmişə dağınıq olardı. Sarıbəniz üzündə güclə seçilən 
çillər görsənirdi. Danışanda ala gözləri günəşdən qamaşırmış 
kimi, həmişə qıyılardı. İlk vaxtlarda gözəl-göyçək qızlar içərisin-
də kölgədə qalan Gülnarə sonradan özünəməxsus xüsusiyyətləri 
ilə diqqəti cəlb etməyə başladı. Dərslə əlaqədar çətinliyə düşən 
tələbə yoldaşları tez-tez ona müraciət edir, ondan kömək istəyər-
dilər. Onun isə hüquq sahəsində bilmədiyi şey, demək olar ki, yox 
idi. Elmi məqalələri bütün universitetdə adla deyilərdi. Ailəsinin 
maddi cəhətdən çətinliyi olmasa da, Gülnarə onları çox da xərcə 
salmazdı. Atası özəl şirkətlərin birində mühasib, anası yaxınlıq-
dakı şirniyyat sexində şirniyyatçı işləyirdi. Özündən kiçik qardaşı 
hələ onuncu sinifdə oxuyurdu. Bəzən dərsdən sonra qızlar yığışıb 
harasa gəzməyə gedəndə o, qızlara qoşulmaz, kitab-dəftərini yı-
ğışdırıb evlərinə yollanardı. Bütün bu xüsusiyyətlərinə görə va-
lideynləri onu çox istəyərdi. Atası söz vermişdi ki, təhsilini başa 
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vurduqdan sonra ixtisası üzrə onu mütləq bir işə düzəldəcəkdir. 
Ancaq Gülnarənin atasının köməyinə ehtiyacı olmadı. Təhsilini 
başa vurduqdan sonra Azərbaycan Respublikası Baş Prokuror-
luğunun prokurorluq orqanlarına işə qəbulla bağlı imtahanlarda 
ən yüksək göstərici əldə edərək prokurorluqda işə qəbul olundu. 
Həmin gün Gülnarənin ən xoşbəxt günlərindən biri idi. Atası isə 
həmin gün sevindiyindən qızını bağrına basıb ağlamışdı.

* * *
Öz nizam-intizamı ilə işlədiyi prokurorluqda hamıya nümunə 

olan Gülnarə avtobus tıxaca düşdüyündən bu gün işə gecikmişdi.
Gülnarə artıq ikinci il idi ki, prokurorluqda müstəntiq və-

zifəsində çalışırdı. Təhsil illərində olduğu kimi, burada da az bir 
müddətdə bu gənc qızın hüquq sahəsində fitri bir istedada malik 
olduğu ortaya çıxdı. Forma ona çox yaraşırdı. Avtobusa minən 
kimi cavan oğlanlar ayağa qalxıb ona yer verər, qızlara isə alt-
dan-altdan, həsədlə bu qıza baxardılar. Artıq saçları da qaydasına 
düşmüşdü, daha dağınıq olmazdı. Ancaq baxışı əvvəllərdə olduğu 
kimi idi.

Gülnarə yerinə təzəcə oturmuşdu ki, masanın üstündəki tele-
fon səsləndi. Telefonu götürdü. Baş prokuror onu yanına çağırır-
dı. O, üst-başını səliqəyə salıb otaqdan çıxdı.

Baş prokuror onu gülərüzlə qarşıladı. Ona yer göstərib dedi:
– Necəsən Gülya? (Prokurorluqda Gülnarəyə hamı Gülya de-

yirdi).
– Çox sağ olun, Natiq müəllim, yaxşıyam.
– Gülya, sənə bir cinayət işi verəcəyəm. Dolaşıq məsələdir. 

Ölüm işidir.
Gülnarə gözlərini qıyıb prokurora baxdı. Artıq onun bu baxış-

larına vərdiş etmiş prokuror sözünə davam etdi:
– Bilirsən, bu ölüm işini təfərrüatı ilə polis rəisi Vahid müəl-
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lim mənə danışıb. Məsələ belədir ki, qətldə təqsirli bilinən şəxs 
Xüsusi idarənin çox hörmətli zabiti Zülfiyyə xanımın oğludur. 
Bundan başqa, həmin şəxs Qarabağ döyüşlərində mərdliklə vu-
ruşan oğlanlardan biri olub. Döyüşlərin birində əsir düşüb. Əsir-
likdə dişləri, dırnaqları çıxarılıb, ayağı şikəst edilib. Ancaq əqidə-
sindən döndərə bilməyiblər onu. Sonra dəyişdirilib. Ancaq bütün 
bunlara baxmayaraq, bütün ilkin faktlar bu oğlanın qətlin bila-
vasitə iştirakçısı olduğuna dəlalət edir. Vahid müəllim günahlan-
dırılan oğlanın şəxsiyyətini nəzərə alır və düşünür ki, ola bilsin, 
bu işdə başqa məqamlar olsun. Anası da oğluna görə heç kimdən 
xahiş etmir. Deyib ki, bu işdə oğlumun günahı varsa, öz cəzasını 
almalıdır. Bu işi sənə tapşırıram. Bu hadisə ilə bağlı bütün xırda-
lıqları nəzərə al.

Sonra prokuror masanın üstünə bir qovluq qoyub dedi:
– Materiallarla tanış ol və elə bu gündən işə başla. Diqqətli ol.
Gülnarə qovluğu götürüb dedi:
– Oldu, cənab prokuror.
Gülnarə otağına qayıtdı. Yerində oturub qovluğu açdı. Belə 

ağır bir işin ona tapşırılmasına sevindi. Ancaq bu məsuliyyətli işə 
görə ürəyində bir həyəcan da var idi. Materialları vərəqlədikcə 
üz cizgiləri də dəyişirdi. İlkin materiallarla tanış olduqdan sonra 
öz-özünə düşündü:”Daha burda hər şey aydın göstərilib ki... Bir-
cə qalır Elxanın etirafı”. Sonra fikirləşdi: “Yox, bu işin sadə tərə-
fidir. Bəlkə, elə şeylər var ki, mən bilmirəm”. Gülnarə ilk növbə-
də qətldə təqsirləndirilən şəxsi – Elxanı dindirmək qərarına gəldi.

* * *
İki gündən sonra Gülnarə ilə Elxan üz-üzə oturmuşdular. 

Sorğuya başlamazdan əvvəl Gülnarə adəti üzrə, gözlərini qıyıb 
diqqətlə Elxanın üzünə baxırdı. Sanki baxışları ilə bu qarabəniz, 
ucaboylu oğlanın ürəyinə nüfuz etmək, sorğu-sualsız hər şeyi 
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öyrənmək istəyirdi. Elxan isə qarşısındakı bu balaca, sarışın qıza 
baxıb fikirləşirdi:”Məhv oldum. Bunun özü nədir ki, istintaqı da 
necə olsun?”

Nəhayət, Gülnarə ilk sualını verdi:
– Elxan, zəhmət olmasa de, Məsmə xala öldürülən gün sən 

harada olmusan?
Elxanın dodaqlarında bir istehza göründü. O, sakit səslə cavab 

verdi:
– Mən Məsmə xala nə vaxt, hansı gün öldürülüb bilmirəm. Bu 

xəbəri aprelin 28-də iş yerimdə axtarış aparan polis işçilərindən 
eşitmişəm.

– Rayona nə vaxt getmişdin?
– Aprelin 27-də...  
– Yəni Məsmə xalanın ölümündən iki gün sonra. Eləmi?
– Xanım, mən axı bayaq dedim ki, Məsmə xala hansı gün öl-

dürülüb xəbərim yoxdur. 
– Rayona niyə getmişdin?
– Anamı bacısıgilə aparmışdım.
– Avtobusla getmişdiniz?
– Xeyr, iş yoldaşımın maşını ilə...  
– Rayonda qalmalı idiniz, yoxsa qayıtmalı idiniz?
– Qalmalı idik.
– Bəs niyə qayıtdınız?
– Anam özünü pis hiss etdi. Ona görə...  
– Xalanla görüşdünmü?
Elxanın dodaqlarında acı bir gülüş doğdu və cavab verdi:
– Onu görmək üçün gərək o biri dünyaya gedəydim, xanım.
– Başa düşmədim?
– Biz gedəndə xalamın ili də çıxmışdı.
– Bu vaxta qədər...  
Elxan Gülnarənin nə soruşmaq istədiyi bilib dedi:
– Mən Qarabağda olmuşam. Anam da işi ilə əlaqədar Azər-

baycanda olmayıb.
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 – Elxan, mərhumun evindən tapılan tütün dolu salafanın üs-
tündə sənin barmaq izlərin aşkar olunub. Buna necə baxırsan?

 Elxan birinci dəfə Gülnarəyə öz adı ilə müraciət edib cavab 
verdi:

– Gülnarə xanım, açığın sizə deyim ki, bəzən müştərimiz az 
olanda biz tütünləri kiçik salafanlara yığıb satırıq.

– Sən də satırsanmı?
– Elə əslində, mən satıram. Ona görə də mənim əlimin izləri 

həmin salafanların hamısının üzərində ola bilər.
– Bəs bu salafan qətl yerinə necə düşə bilər?
– Çox sadə... Kimsə məndən aldığı tütünlə dolu həmin sala-

fanı Məsmə xalanın evinə ata bilər. Bir də ki, əgər mən orada ol-
muşamsa, ora qəlyan çəkməyə getmişdim? Mən heç vaxt cibimdə 
qəlyan tütünü gəzdirmirəm.

– Bəs sənin iş yerində Məsmə xalanın qanına bulaşmış yay-
lığa nə deyirsən?

– Mənim bu yaylıqdan və sırğalardan da xəbərim yoxdur.
Gülnarə bir qədər alçaq səslə Elxana dedi:
– Elxan, mən sənin anan haqqında eşitmişəm və ona böyük 

hörmətim var. Ona görə də mənimlə səmimi ol və suallarıma da 
düzgün cavab ver.

– Mən sizinlə səmimiyəm və suallarınıza da düzgün cavab 
verirəm, – deyə Elxan cavab verdi.

Gülnarə nə fikirləşdisə, qəfildən soruşdu:
– Yaylıq sənin özünündürmü?
– Bəli, mənim yaylığımdır.
Gülnarə nə isə kəşf etmiş kimi, bir də soruşdu?
– Dəqiq sənindir? Bəlkə, səhv edirsən... Mağazalarda o qədər 

yaylıqlar var ki...  
– Xeyr, dəqiq bilirəm. Mən öz yaylığımı tanıyıram.
Gülnarə öz-özünə düşündü: “Əgər Elxan yalan danışsaydı, 

deyərdi ki, heç yaylıq da onun deyil. O isə qanlı yaylığın onun 
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olduğunu etiraf edir”. Bu fakt Gülnarəyə maraqlı gəldi. Yenə dü-
şündü: “Əgər qatil Elxan deyilsə, bəs onun yaylığını kim Məsmə 
xalanın qanına bulaşdırıb və onun iş yerinə atıb?”..

– Elxan, yaylığını sən harada saxlayırsan? Yəni hara qoyursan?
– Kurtka, pencək geyəndə cibimə, geyməyəndə isə yaylıq gö-

türmürəm.
– Sən həmin hadisə olan vaxtlarda pencək geyinirdinmi?
– Yox, Gülnarə xanım... Aprelin axırını bilmirsiniz? Özü də 

Bakıda...  
– Rayona gedən günü qəlyanxananı kimə tapşırmışdın?
– Bizim işçimiz var... Mürsələ...  
– Necə işçidir Mürsəl?
– Yaxşı işçidir.
– Əliəyri deyil ki?
– Mən hələ görməmişəm.
– Sən otaqda olmayanda sənin otağına kimsə keçə bilərmi?
Elxan bir qədər fikirləşib dedi:
– Müştərilərlə mənim otağımın arasında qapı əvəzinə bir pər-

də var. Yəni keçə bilər. Bu, çox da çətin deyil.
Gülnarə fikirləşdi:”Görəsən, sırğalar və qanlı yaylıq haqqın-

da polis şöbəsinə hansı tarixdə zəng vurub məlumat veriblər? Hə, 
bunu gərək öyrənəm”.

Sonra üzünü Elxana tutub dedi:
– Bu günlük bəsdir.

* * *
Zülfiyyənin gözünə yuxu getmirdi. Elxanın tutulması xəbəri 

bütün qonşulara yayılmışdı. Odur ki, arada aşağı düşüb qonşular-
la söhbət edən Zülfiyyə on gün olardı ki, yalnız bəzi lazım olan 
ərzaqlar almaq üçün evdən çıxar, tez də geri qayıdardı. Qonşu-
larla rastlaşmaq istəmirdi, utanırdı. Hər dəfə də Məsmə xalanın 
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möhürlənmiş qapısı ağzında bircə anlıq ayaq saxlayar və tez də 
evinə keçərdi. Prokurorluğa Elxanın işi ilə bağlı zəng vuranda 
deyirdilər ki, hələ istintaq gedir, lazım olanda özləri çağıracaqlar.
Özü də ora getmək istəmirdi ki, deyəcəklər, yəqin, xahişə gəlib.

Bu müddət ərzində isə Gülnarə boş dayanmamışdı. O, Məs-
mə xalanın qızı ilə, oğlu ilə, bəzi qonşularla söhbətlər aparmış, 
polis şöbəsinə sırğalar və qanlı yaylıq haqqında vurulan zəngin 
məhz Elxanın rayonda olduğu gün edildiyini öyrənmişdi. Bircə 
qalırdı Zülfiyyə ilə görüşməsi... 

Zülfiyyə adəti üzrə, pəncərənin qabağında oturub artıq yar-
paqlamış ağaclara baxırdı. Quşların səsi aləmi bürümüşdü. Zül-
fiyyə isə sanki bu səsləri eşitmirdi. Onun ürəyi kədərdən sıxılır, 
fikirləşməkdən başı çatlayırdı. O, tək qalmışdı. Dərdini bölməyə 
bir kimsəsi yox idi. Nədənsə indi o, Vüqarı xatırladı. Fikirləşdi 
ki, heç olmasa, Vüqar burada olsaydı, dərdini onunla bölüşərdi.

Elə bu vaxt qapının zəngi çalındı. Qulaqlarına inanmayan 
Zülfiyyə təkrar zəngdən sonra ayağa qalxdı. Qapının gözlüyunə 
yaxınlaşdı . Cavan bir qız idi. Qapını açdı. Qarşısında sarısaç, 
üzündə azca çilləri görünən qıza baxdı. Təbii ki, Zülfiyyə bu qızın 
prokurorun müstəntiqi olduğunu bilə bilməzdi. Çünki Gülnarə 
mülki paltarda idi. Saçları isə yenə üzünə dağılmışdı.Zülfiyyə on-
dan nəsə soruşmaq istəyirdi ki, Gülnarə ondan əvvəl dilləndi:

– Zülfiyyə xanım, salam. İcazə olarmı gəlim?
Zülfiyyə Gülnarənin salamını alıb onu içəri dəvət etdi. Gül-

narə dəhlizdə gözlərini qıyıb Zülfiyyəyə baxdı və dedi:
– Mənim adım Gülnarədir. Prokurorun müstəntiqiyəm. Elxa-

nın işi ilə əlaqədar gəlmişəm.
Zülfiyyə təəccüblə Gülnarəyə baxdı. Qarşısında dayanmış 

və ona gəncliyini xatırladan bu qız heç də müstəntiqə oxşamırdı. 
Zülfiyyənin üzündə xoş bir təbəssüm yarandı. Gülnarəni başdan- 
ayağa süzərək:

– Xoş gəlmisən, mənim balam, – dedi, – nə yaxşı gəlmisən, 
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mən də qərara gəlmişdim ki, bu gün prokurorluğa gedim. Yaxşı 
ki, özün gəldin.

Gülnarə keçib oturdu. Gözlərini qıyıb maraqla mənzilin hər 
tərəfinə baxmağa başladı. Sanki evin əşyalarından qonşuluqda öl-
dürülmüş qoca qadının sirli qətlini öyrənəcəkdi. Baxışları onun-
la üzbəüz oturmuş və xoş bir təbəssümlə ona baxan Zülfiyyənin 
üzərində dayandı:

– Necəsiniz, Zülfiyyə xanım? – deyə soruşdu.
Zülfiyyə köksünü ötürüb dedi:
– Yaxşıyam, qızım, çox sağ ol.
– Əvvəllər sizi tanımırdım. Ancaq indi sizin haqqınızda çox 

şeylər öyrənmişəm.
– Allah səni xoşbəxt eləsin.
Gülnarə mehriban nəzərlərlə onu süzən Zülfiyyədən soruşdu:
– Zülfiyyə xanım, olarmı Elxanın otağına baxım?
– Əlbəttə, olar, – deyə Zülfiyyə çəliyini əlinə alıb ayağa qalxdı.
Onlar Elxanın yataq otağına keçdilər. Gülnarə təmiz və sə-

liqəli otağa baxanda Zülfiyyənin təmizkar bir qadın olduğu qə-
naətinə gəldi. Səliqə ilə yığılmış çarpayının yanına qoyulmuş 
kicik dolabın üstündəki əşyalara: yaylığa, darağa, ətirlərə baxdı.

– Bunlar Elxanındırmı?
– Elxanındır, qızım. 
Gülnarə Zülfiyyənin hərbi formada olan divardan asılmış şək-

linə baxanda bu şəkillə öz arasında zahirən bir oxşarlıq olduğunu 
müşahidə etdı. Düşündü: “Bəlkə, Zülfiyyə xanım ona görə mənə 
bayaqdan belə maraqla baxır”. Sonra Zülfiyyəyə baxıb dedi:

– Forma sizə çox yaraşır. Həm də gözəl olmusunuz. Elə indi 
də gözəlsiniz.

Zülfiyyəyə elə gəldi ki, bu mehriban qız prokurorun müstən-
tiqi yox, çoxdan tanıdığı yaxın bir adamdır. Həzin bir səslə dedi:

– Daha qocalmışam, qızım.
Gülnarə onun qoluna girərək:
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– Yox... Hələ tezdir, – deyə səsləndi.
Onlar yenidən geri qayıdıb öz yerlərində oturdular. Gülnarə 

Zülfiyyəyə dedi:
– Zülfiyyə xanım, qonşunuzun ölümü ilə bağlı istintaq işini 

mən aparıram.
– Bilirəm, qızım, bilirəm, – deyə Zülfiyyə cavab verdi.
– Artıq istintaq işinə başlamışam. Elxanla da görüşmüşəm.
Zülfiyyə ehmalca əllərini ovuşdurub sakit səslə soruşdu:
– Necədir Elxan?
Gülnarə gülümsəyərək:
– Qoçaq oğlana oxşayır. Bəzi məqamlar barədə düşünmək 

üçün mənə ipucu verdi.
Zülfiyyənin yorğun gözlərində sanki bir işıq yandı:
– Doğrudanmı?..
– Bəli, Zülfiyyə xanım, bəzi məqamlar var. Fikirləşdim ki, 

sizinlə də bir söhbət edim.
– Buyur, qızım, nə istəyirsən, soruş.
Gülnarə diqqətlə Zülfiyyənin üzünə baxıb soruşdu:
– Zülfiyyə xanım, son ayda Elxanın pul sarıdan bir sıxıntı-

sı-filanı var idimi?
Zülfiyyə bir anlıq fikirləşib cavab verdi:
– Bir dəfə qəlyanxananı yaxşı işlətmək üçün pul lazım oldu-

ğunu demişdi.
Gülnarə öz-özünə danışırmış kimi:
– Hə... Bankların birindən kredit götürmək üçün müraciət et-

diyini aydınlaşdırmışam, – dedi.
– Mənim bundan xəbərim yoxdur.
– Zülfiyyə xanım, mərhum Məsmə xala ilə neçə vaxtdır qa-

pıbir qonşu olmusunuz. Heç olubmu ki, siz harasa getmisiniz və 
yaxud Məsmə xala harasa gedib və mənzilin açarını bir-birinizə 
vermisiniz? Bəzən yaxın qonşular belə də edirlər axı.

– Bizim evin açarının biri Elxanda, biri də məndə olur. Ehti-
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yat açarı isə evdə qalır. Yox, mən verməmişəm. Məsmə xalagilin də 
evi elə qonaqlı-qaralı olmayıb ki, kimə görəsə açarı mənə versin.

– Məsmə xala öldürüləndə evin qapısı açarla açılıb. Mənzi-
lin əşyaları da yerində olub və qızıllardan başqa, 30 min manat 
pul da götürülüb. Bu, kimdirsə, siz də düşünə bilərsiniz ki, yaxın 
adamdır.

Zülfiyyə:
– Mən də elə düşünürəm.
– Zülfiyyə xanım, siz uzun illər əks-kəşfiyyatda işləmisiniz. 

Sizin diqqətinizi çəkən elə məqamlar olubmu ki, məsələn, Məsmə 
xalanın gündəlik həyatından fərqlənsin?

Zülfiyyə fikrə getdi. Ağlına heç nə gəlmədi. Zülfiyyənin fikir-
ləşdiyini görən Gülnarə dedi:

– Məsələn, Məsmə xalanın evinə gəlib-gedən adamlar...  
– Arada oğlu gəlirdi, həmin gün də qayıdırdı. Qızı da elə... 

Bir də nəvəsi Nazim gəlirdi. Bəzən nənəsinin yanında da qalırdı.
Nazimin adını çəkərkən Zülfiyyə Nazimlə gələn idmançıya 

oxşayan cavan oğlanı xatırladı. Yadında idi ki, bir dəfə Məsmə 
xala ilə evə gələndə Nazim həmin oğlanla pilləkəndə Məsmə xa-
lanı gözləyirdi. Deyəsən, Nazim onun adını Aydın demişdi. Hətta 
həmin oğlana ötəri nəzər salan Zülfiyyə onunla Nazim arasındakı 
yaş fərqini də düşünmüşdü. Zülfiyyə bu barədə Gülnarəyə deyən-
də Gülnarə soruşdu:

– Həmin oğlanın üz cizgiləri yadınızdadırmı?
– Yadımdadır. İstəsən, bu cizgiləri çəkə də bilərəm.
Gülnarə gülümsəyib:
– Doğrudanmı? Nə yaxşı, – dedi.
Gülnarə gözlərini qıyıb yenə soruşdu:
– Nazim necə uşaqdır, Zülfiyyə xanım?
– Qanacaqlı, qabiliyyətli, mehriban...  
– Nazim heç sizə gəlirdimi? Sizin mənzilə?..
– Yox, gəlməyib.
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Sonra nəyisə xatırlayan Zülfiyyə növbəti sualı gözləməyib 
tez dedi:

– Gəlib, gəlib... Bir dəfə gəlib dedi ki, telefonumuz işləmir, 
icazə verin sizin telefonla zəng edim.

– Bəs sonra?
– Sonra da zəng edib getdi.
– Sizin yanınızda zəng etdi?
– Yox... Ancaq səsini eşidirdim. Mən pəncərənin qabağında 

oturmuşdum.
– Telefon harada idi?
– Dəhlizdə...  
– Ayın neçəsi idi həmin gün?
– Tarix dəqiq yadımda deyil, Ancaq yadımdadır ki, saat 12 

tamam idi. Çünki Elxanı gözləyirdim. Qapının zəngi çalınanda 
saata baxmışdım.

– Zülfiyyə xanım, bir də fikirləşin. Təxminən ayın neçəsi ola 
bilərdi?

Zülfiyyə əllərini ovuşdurub dedi:
– Biz rayona getmişik aprelin 27-də... Təxminən ayın ya 24-ü, 

ya da 25-i...  
– Rayondan niyə həmin gün qayıtdınız?
– Birinci mərtəbədə yaşayan Sevda zəng edib Məsmə xalanın 

öldürülməsini mənə dediyinə görə...  
– Məsmə xalanın öldürülməsini Elxana dedinizmi?
– Yox, demədim.
– Niyə demədiniz, Zülfiyyə xanım? Qonşuluqda adam öldü-

rürlər, siz isə bunu oğlunuza demirsiniz.
– Bunu bir neçə səbəbdən yolda Elxana demədim. Sevda te-

lefonda mənə demişdi ki, polis işçiləri Elxanın evdə olmaması ilə 
çox maraqlanıblar. Yol boyu Elxanın davranışına, danışığına fikir 
verirdim ki, görüm, onda nə isə dəyişiklik var, yoxsa yoxdur.

– Nə isə müşahidə edə bildinizmi?
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– Yox... Müşahidə edə bilmədim. Həm də gecə vaxtı yaxşı 
tanımadığım bir adamın maşınında bu hadisəni danışmaq istəmə-
dim. Düşündüm ki, evə çatanda danışaram. O da elə oldu ki, bu 
barədə nə gecə, nə də səhər danışa bildim. Elxan gecə dostu ilə 
harasa getdi və evə bir qədər gec qayıtdı. Elə vaxtı heç yatan de-
yiləm ee... Nə gecə gəlməyindən, nə də tezdən getməyindən xə-
bərim olmayıb.

– İndi bunun o qədər də əhəmiyyəti yoxdur, Zülfiyyə xanım.
Gülnarə qeydlərini götürdü ayağa qalxıb dedi:
– Mən gedirəm, Zülfiyyə xanım. Ola bilsin, ya bu gün axşa-

müstü, ya da sabah yenə gəldim.
Zülfiyyə:
– Ay qızım, bircə stəkan çay iç, sonra gedərsən, – dedi.
Gülnarə irəli yeriyib Zülfiyyənin əllərindən tutdu:
– Zülfiyyə xanım, inşəallah, çayınızı da içərəm. Sizinlə tanış 

olmaq mənə çox xoş oldu. Qayıdacağam yenə.
Gülnarəni yola salan Zülfiyyənin ürəyində bir ümid işığı ya-

nırdı. Bu qız ona o qədər xoş təsir bağışlamışdı ki... Pəncərənin 
qabağında oturan Zülfiyyə hava qaralana qədər Gülnarənin yolu-
nu gözlədi. Lakin həmin gün Gülnarə gəlmədi.

* * *
Kürdəxanı istintaq təcridxanasında Elxanın günü çox pis ke-

çirdi. Müxtəlif cinayətlərə görə təqsirləndirilib burada saxlanılan 
dustaqlar və təcridxana işçiləri Elxanın hansı iş üstündə buraya 
düşdüyünü biləndən sonra ona istehza ilə baxır, ona söz atırdılar.
Bu baxışlar altında Elxan əzilir, sıxılır, nəfəs ala bilmirdi. Nə də 
heç kimə deyə bilmirdi ki, qoca arvadı pul üstündə döyən və son-
ra da öldürən o, deyil. Kim ona inanacaqdı ki?..

Bir dəfə dələduzluq və narkotik maddə üstündə burada saxla-
nılan Osman adlı yaşlı bir dustaq əlləri ilə başını sıxan Elxana dedi:
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– Nədi, nə olub, ay igid? Niyə bu qədər fikirləşirsən?
Elxan ona baxmadı, ancaq Osmanın işlətdiyi “igid” sözü gül-

lə kimi onun bir tərəfindən girib o biri tərəfindən cıxdı.
Osman isə dilini saxlamırdı:
– Qoca arvadı öldürəndə fikirləşməleydin ee... Qoca arvadı 

öldürməyə nə var ki... Belə hünərli idin, gedib Qarabağda ermə-
niləri öldürəydin da...  

Elxan qəzəbli baxışlarla Osmanı baxıb dedi:
– Bəsdir, Osman kişi, bilmədiyin şeyi danışma. Yaşına hör-

mət elə...  
Osman isə Elxanı dustaqlara göstərib ucadan dedi:
– Mən ölüm, bir buna baxın da... Mənə yaşdan danışır. Belə 

yaş bilənsən, öldürməyəydin də qoca arvadı.
Gözləri hədəqəsindən çıxmış Elxan ayağa qalxıb Osmana 

yaxınlaşdı. Onun yaxasından tutub dedi:
– Sənə deyirəm ki, bildiyin şeydən danış. Məni hövsələdən 

çıxarma. Mən Qarabağda can qoyanda, sən Allah bilir, harada 
idin.

Osman Elxanın gözlərinə baxanda bədənindən bir gizilti keç-
di. Bütün bədəni titrəyən Osman səsi əsə-əsə:

– Burax yaxamı. Mən sənə nə dedim ki?..
Təcridxana nəzarətçilərinin gəlməsi ilə ara sakitləşdi. Nə-

zarətçilərdən biri Elxana dedi:
– Özünü yaxşı apar. Elə eləmə ki...  
– Sən bunu mənə yox, ona de, – deyə Elxan yaxasını düzəl-

dən Osmanı göstərdi.

* * *
Gülnarənin gəlişindən sonra ürəyində umid işığı yanan 

Zülfiyyə bu gün çox halsız idi. Yuxudan oyansa da, yatağından 
qalxmamışdı. Bütün bədəni ağrıyır, ürəyi narahatlıqla çırpınırdı. 
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Elxan Kürdəxanıya göndəriləndən sonra bir dəfə oturub əməlli 
çörək yeməmişdi. Ürəyinin ağrıları isə artmışdı. Həkimlərin ya-
nına getməyi də sanki unutmuşdu.

Zülfiyyə yatağından qalxdı. Axşamdan çıxardığı protezini 
bağladı. Çətinliklə də olsa, ayağa qalxdı. Saat artıq 10 olmuşdu. 
Zülfiyyə Gülnarəni fikirləşdi. Bu gün Gülnarə yenə Zülfiyyənin 
yanına gəlməli idi. Bir stəkan çay içib pəncərənin qabağına keç-
di. Təzəcə yerini rahatlamışdı ki, binanın qabağında bir maşın 
dayandı. Gülnarə maşından düşəndə Zülfiyyənin üzündə bir tə-
bəssüm yarandı. Gülnarə tək deyildi. Yanında iki nəfər oğlan da 
vardı. Zülfiyyə ayağa qalxıb qapıya yenicə çatmışdı ki, qapının 
zəngi çalındı. Zülfiyyə qapını açdı. Gülnarə tək idi.

– Xoş gəlmisən, qızım, – deyə Zülfiyyə Gülnarəni içəri dəvət 
etdi.

Gülnarə gülərüzlə dedi:
– Xoş gününüzə gələk, Zülfiyyə xanım. Necəsiniz? Rənginiz 

niyə solub?
– Bir az özümü yaxşı hiss etmirəm, Gülnarə.
– Darıxmayın, hər şey yaxşı olacaq.
– Bəs yoldaşların hanı? Axı tək deyildin...  
– İş yoldaşlarımdır. Aşağıda gözləyirlər.
– Təzə bir xəbər varmı, qızım?
– Olacaq, darıxmayın, Zülfiyyə xanım, olacaq.
Gülnarə içəri keçmədi. Gözlərini qıyıb Zülfiyyəyə baxdı və 

dedi:
– Məsmə xalanın mənzilinə baxmaq istəyirəm. Mənzilin qa-

pısı möhürlü olduğundan icazəni dünən ala bilmədim. İcazəni bu 
gün almışam. İstəsəniz, siz də mənimlə gəlin.

Gülnarə ilə gələnlər də yuxarı çıxdılar. Mənzilin qapısı açıl-
dı. Qapı çoxdan açılmadığından içəridən ürəkbulandıran bir hava 
ətrafa yayıldı. Gülnarə və Zülfiyyə qabaqda, iki nəfər isə arxada 
mənzilə girdilər. Məsmə xala öldürülən gündən mənzil necə var 
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idisə, elə də qalmışdı. Divana tökülən qan izləri artıq qara ləkəni 
xatırladırdı. Döşəmə silinsə də, oradakı qan izlərinin əlamətləri 
aşkar görünürdü.

Gülnarə çox diqqətlə mənzildəki bütün əşyalara baxırdı. Elə 
bil nəyi isə axtarırdı. Ona elə gəlirdi ki, ilkin təhqiqatda nəsə unu-
dulub, nəsə yaddan çıxarılıb. Ancaq Gülnarə diqqəti cəlb edən 
başqa bir maraqlı fakt görə bilmirdi. Zülfiyyə də hər tərəfi diqqət-
lə nəzərdən keçirirdi. Gülnarə o biri otağa keçdi. İçəridə müxtəlif 
ev əşyaları var idi. Gülnarə səliqəsiz şəkildə yığılmış bu avadan-
lıqlara da diqqətlə baxırdı. Birdən gözləri istilik sisteminin qız-
dırıcısının arxa tərəfində ağzı üstə çevrilmiş böyük ölçülü bir tay 
şap-şapa sataşdı. Gülnarə əlinə əlcək taxıb ehmalca şap-şap tayını 
yerdən qalırdı. Diqqətlə baxdı. Ona elə gəldi ki, bu şap-şapı har-
dasa, başqa bir yerdə də görmüşdür və iti hafizəsi onun köməyinə 
çatdı. Ucadan Zülfiyyəni səslədi:

– Zülfiyyə xanım, bura keçin, zəhmət olmasa.
Zülfiyyə Gülnarənin səsinə gəldi. Gülnarənin ona baxaraq 

güldüyünü görəndə soruşdu:
– Nədir, qızım, bir şey tapdınmı?
Gülnarə əlindəki şap-şap tayını ona göstərib dedi:
– Tapmışam. Baxın, görün, sizə tanış gəlirmi?
Zülfiyyə şap-şap tayına baxdı. Təəccübündə ağzı aralı qaldı. 

Heyrətini gizlədə bilməyib:
– Aaa... bu ki, Elxanındır...  
– Bəli, Elxanındır. Dünən mən Elxanın otağına baxanda onun 

bir tayını çarpayının qabağında gördüm. Düşündüm ki, yəqin, 
ikinci tayı da haradasa, oralarda olar. Ola bilsin ki, təhqiqatçılar 
da belə düşünüblər. Amma onlar fikirləşməli idilər ki, Məsmə xa-
lanın mənzilində bu böyüklüyündə ayaqqabı geyən ola bilməz.

Zülfiyyə:
– Bilirsənmi, Elxan bu ayaqqabını nə qədər axtarıb?
– Yəqin ki, Nazim sizə gələndən sonra, – deyə Gülnarə gü-

lümsündü.
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– Sən nə danışırsan, qızım? – deyə Zülfiyyə həyəcanla səs-
ləndi.

Zülfiyyənin səsinə o biri otaqdan Gülnarənin iş yoldaşları da 
gəldilər. Gülnarə şap-şap tayını onlara verib dedi:

– Bunu götürün, zəhmət olmasa və işə əlavə edin.
Yenidən mənzilə nəzər salan Gülnarə: 
– Hə, daha gedəyin. Başqa heç nə yoxdur, – deyə qapıya tərəf 

getdi. 
Heyrətdən hələ də otağın ortasında qalan Zülfiyyəni artıq qa-

pıdan çıxmaqda olan Gülnarə səslədi:
– Gəlin, Zülfiyyə xanım.
Zülfiyyə qapıdan çıxarkən qapının arxasında zolaqlı bir əski 

gördü. Evlərdə buna “pol dəsmalı” da deyirlər. Əskinin zolaqları 
nədənsə Zülfiyyənin diqqətini cəlb etdi. Çəliyinin ucu ilə əskini 
bir qədər irəli çəkdi. Əskinin kirli suyu quruduğundan o, bir qədər 
sərtləşmiş şəklə düşmüşdü.

Yenidən Gülnarənin onu çağırdığını eşidən Zülfiyyə:
– Qızım, geri qayıt, – dedi.
Geri qayıdan Gülnarə Zülfiyyədən soruşdu:
– Nə olub, Zülfiyyə xanım?
Zülfiyyə çəliyin ucu ilə kirli, zolaqlı əskini Gülnarəyə göstə-

rib dedi:
– Qızım, deyəsən, bu əski mənə tanış gəlir axı.

* * *
Günortadan sonra öz otağında oturan Gülnarə haradasa ic-

lasda olan baş prokurorun gəlməsini səbirsizliklə gözləyirdi. Nə-
hayət, baş prokuror gəlib çıxdı. Gülnarə telefonla onun yanına 
gəlməsi üçün icazə istədi. Natiq müəllim onu gözlədiyini dedi.

Gülnarə baş prokurorun yanına girəndə həmkarının qanıqara 
olduğunu hiss etdi. Natiq müəllim ona yer göstərib dedi:
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– Eşidirəm, Gülnarə xanım. Nə məsələdir?
– Mənə tapşırdığınız ölüm işi ilə bağlı gəlmişəm.
– İşi yekunlaşdır, istintaqı qurtar, sonra gəl, Seyidli!..
Baş prokuror Gülnarəyə işə təzə başlayanda soyadı ilə müra-

ciət edərdi, sonra isə ona Gülnarə, daha sonra isə Gülya deməyə 
başladı. İndi birdən-birə Natiq müəllimin ona soyadı ilə müraciət 
etməsi Gülnarəyə qəribə gəldi.

Gülnarə soyuq bir tərzdə dedi:
– İşimi yekunlaşdırmışam, cənab prokuror.
Natiq müəllim başını qaldırıb Gülnarəyə baxdı:
– Nə yaxşı, belə tez və operativ...  
– Özünüz tapşırmışdınız, Natiq müəllim.
İclasda qanı qaralan baş prokuror Gülnarə ilə çox soyuq da-

nışdığını hiss etdi. Bu bacarıqlı qıza verdiyi tapşırığı xatırlayıb 
soruşdu:

– Xüsusi idarənin zabiti Zülfiyyə xanımın oğlu barədə olan 
işimi deyirsən?

– Bəli, cənab prokuror.
– Danış, Gülya, görüm bu az vaxtda nə işlər görmüsən.
Gülnarə prokurara baxıb dedi:
– Cənab prokuror, Zülfiyyə xanımın oğlu Elxanın bu işdə bir 

günahı yoxdur. Sadəcə bu, qətli onun boynuna yıxmaq üçün qu-
rulmuş bir oyundur.

– Bəs qoca arvadı kim öldürüb?
– Məsmə xalanın nəvəsi Nazim və onun yaxın adamları...  
Baş prokuror Gülnarəni bacarıqlı bir müstəntiq olduğunu bi-

lirdi. Elə ona görə də məhz bu işi ona tapşırmışdı. Ancaq bu dəfə 
nəsə Natiq müəllimdə müstəntiqin dediklərində bir inamsızlıq ya-
randı. O, ciddi bir şəkildə dedi:

– Gülya, nə danışdığını bilirsənmi? Yəni məsuliyyətini hiss 
edirsənmi?

– Əlbəttə, Natiq müəllim. Əlimdə sübutlarım və faktlarım var.
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– Lap yaxşı, Gülya. İndi danış görüm, nə iş görmüsən...  
Gülnarə danışmağa başladı:
– Bağ evini yaxşı qiymətə satan Məsmə xala pulun yarısını 

oğluna, 30 minini də qızına verir. Əri içkiyə meyilli olduğu üçün 
qızı qərara alır ki, ona düşən payı anasının evində saxlasın. Bu 
barədə qardaşı ilə də məsləhət edir. Təbii ki, nəvəsi Nazimin də 
bu pul söhbətindən xəbəri olur. Yeri gəlmişkən deyim ki, Nazimin 
məktəbinə də getmişəm. Məktəb direktoru ilə, müəllimlərlə, sinif 
yoldaşları ilə söhbət etmişəm. Sən demə, üzdə sakit və tərbiyəli 
uşaq kimi görünən Nazim əslində göründüyünün tam əksi imiş. 
Nazim qumar oynayır, siqaret çəkir, hətta narkotik maddələr qəbul 
edirmiş. Oturub-durduğu adamlar isə ancaq əyri yolun adamları-
dır. Nazim və onun dostları Məsmə xalanın pulunu ələ keçirmək 
üçün plan cızırlar. Məsmə xalanın qətlindən dörd gün əvvəl – ap-
relin 24-də Nazim telefonla danışmaq bəhanəsi ilə Zülfiyyə xa-
nımdan icazə alıb Elxangilin mənzilinə keçir. Guya Məsmə xa-
lanın ev telefonu işləmirmiş. ATS-ə göndərdiyim sorğuya cavab 
olaraq yazıb bildirirlər ki, nəinki həmin tarixdə, bütövlükdə aprel 
ayında Məsmə xalanın ev telefonu işlək vəziyyətdə olub. Zülfiy-
yə xanımgilə girən Nazim Elxanın otağından Elxanın yaylığını 
və evdə geydiyi ayaqqabısının, yəni şap-şapının bir tayını götü-
rür. Nazimin yoldaşlarından biri isə Elxanın işlədiyi qəlyanxa-
naya gedir və Elxandan salafana bükülü tütün alır. Təbii ki, bu, 
məqsədli şəkildə olduğu üçün əl izinin düşməməsi üçün salafanı 
hansı vasitə iləsə götürür. Tibbi eksprtizanın verdiyi rəyə görə 
Məsmə xala çox güman ki, 26 aprel tarixində qətlə yetirilib. Ev 
əşyalarının dağıdılmaması onu göstərir ki, Məsmə xala qızılla-
rı və pulları könüllü olaraq qarətçilərə verib. Bir də çöl qapıya 
əlavə açar salınmaması onu göstərir ki, Məsmə xala onları özü 
içəri buraxıb. Təbii ki, nəvəsi Nazimə görə... Məsmə xala qət-
lə yetirildikdən sonra Elxanın evdə geydiyi şap-şapının bir tayı 
mənzilə atılır. Yaylığı isə mərhumun qanına bulaşdırılır və 27-
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də Elxanın işdə olmamasından istifadə edilərək Məsmə xalanın 
sırğaları İlə birlikdə onun iş yerindəki otağına qoyulur. Sonra da 
polis idarəsinin növbətçisinə zəng edib yaylıq və sırğaların yeri 
barədə məlumat verilir. Beləliklə, qətl tamamilə Elxanın üstündə 
qalır. Onu da deyim ki, qətli törədənlər peşəkarlar olublar. Onlar 
cinayət yerindəki izləri yox eləmək üçün döşəmədəki ayaq izləri-
ni siliblər. Ancaq nədənsə köhnə bir idman köynəyi ilə... Və köy-
nəyi qapının arxasına – küncə atıblar. Halbuki döşəməni silmək 
üçün başqa vasitə də tapa bilərdilər. Həmin əski, yəni köynək isə 
Zülfiyyə xanımın diqqətini cəlb elədi. Zülfiyyə xanım əminliklə 
dedi ki, eyni ilə həmin köynəkdən Nazimlə Məsmə xalagilə gələn 
Aydın adlı oğlanın əynində görmüşdür.

Baş prokuror Gülnarəni diqqətlə və axıra qədər dinlədikdən 
sonra dedi:

– Yaxşı işləmisən, ancaq mənə elə gəlir ki, hisslərə çox qapıl-
mısan. Yəni faklar var, ancaq mülahizələrin, fərziyyələrin daha 
çoxdur.

Gülnarə baş prokurora dedi:
– Mülahizələri faktlara çevirmək mümkündür, Natiq müəl-

lim. Gəlin yoxlayaq.
– Necə?
– Tibbi ekspertizanın rəyinə görə Məsmə xalanın boynunda 

və boğazındakı əl izləri ilə Elxanın əl izləri uyğun gəlmir. Əgər 
biz Nazimi şübhəli şəxs qismində saxlasaq, həm əl izlərini yox-
laya bilərik, həm də ola bilsin ki, bu iş barədə ondan nəsə bir şey 
öyrənə bildik. Onu da deyim ki, təhqiqat zamanı Elxanın mər-
humun evinə atılmış ayaqqabısı nəzərdən yayınıb – aşkar olun-
mayıb. Bu gün mən həmin şap-şap tayını mənzildən tapdım. Sizi 
əmin edirəm ki, həmin ayaqqabıda Nazimin əl izləri olacaqdır. 
Bir də Zülfiyyə xanım Nazimin dostu Aydının şəklini, üz cizgilə-
rini çəkə biləcəyini söyləyir.

– Bu, yaxşı olardı. Bəlkə, elə cinayət aləmində tanınmış 
adamdır.
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– Ola bilər.
– Mənzildə tapılan ayaqqabı tayını da ekspertizaya göndər-

mək lazımdır.
– Mütləq göndərəcəyik, Natiq müəllim.
Gülnarə prokurora dedi:
– Nə deyirsiniz, cənab prokuror? Nazimi şübhəli şəxs qis-

mində gətirəkmi?
Natiq müəllim ayağa qalxıb dedi:
– Olsun. Ancaq çox ehtiyatla. Bu işin açılmasında ümid yer-

lərindən biri Nazimdir. Poli rəisi ilə də danışaram. Təki əsl qatilin 
kimliyi ortalığa çıxsın.

* * *
Nazimin şübhəli şəxs qismində saxlanılması o qədər də çə-

tin olmadı. Əməliyyat qrupunun üzvlərindən biri mülki formada 
məktəb direktorunun yanına getdi. Məktəb direktoru Nazimin si-
nif rəhbərindən öyrəndi ki, şagird iki gündür ki, məktəbə gəlmir. 
Direktor Nazimgilə zəng vurub bunun səbəbini soruşanda anası 
Nazimin xəstə olduğunu və evdə yatdığını dedi. Əməliyyat qrupu 
dərhal Nazimin yaşadığı ünvana yollandı. Qapını Nazimin anası 
açdı. Əməliyyatçılar Məsmə xalanın ölüm işi ilə əlaqədar gəldik-
lərini söyləyib içəri keçdilər. Doğrudan da, Nazim evdə yatırdı. 
Əməliyyatda iştirak edən Dəmirov Nazimin anası Safuradan oğ-
lunu soruşanda Safura ağlaya-ağlaya dedi:

– Anamın dərdi bir yandan, bu uşağın da dərdi bir yandan...  
– Nazimə nə olub ki, Safura xanım? – deyə Dəmirov soruşdu.
– Uşağımı möhkəm döyüblər. Elə döyüblər ki, tərpənməyə 

halı qalmayıb.
– Kim döyüb?
– Bilmirəm? Nə də özü demir...  
– Bəs polisə niyə deməmisiniz?
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– İstədim, amma Nazim yalvardı ki, heç kimə deməyim. 
Desəniz, özümü öldürəcəm.

Dəmirov Safuraya dedi:
– Safura xanım, elə biz də ondan ötrü gəlmişik. Uşağınızın 

həyatı ola bilsin ki, təhlükə altındadır. Biz onu aparmalıyıq. 
– Siz nə danışırsınız? – deyə Safura həyəcanla qışqırdı.
Bu vaxt qonşu otaqdan Nazimin səsi eşidildi:
– Mama, kimdir onlar?
Safura həyəcanla:
– Polislərdir, – dedi.
Söz qadının ağzından çıxmağı ilə qonşu otaqdan çarpayı cı-

rıltısı, döşəməyə düşən müxtəlib əşya səsləri eşidildi. Əməliyyat-
çılardan biri cəld otağa keçdi və elə alt paltarda özünü pəncərədən 
atmaq istəyən Nazimin boynundan tutub döşəməyə saldı.

* * *
Nazimin özünü pəncərədən atmaq istəməsi ona qarşı olan 

şübhələri bir az da artırdı. Polis şöbəsinə gətirilən Nazimin əl iz-
ləri tibbi ekspertizaya göndərildi və mərhumun evindən tapılan 
şap-şap tayındakı əl izləri ilə uyğunluğu müəyyən edildi. Lakin 
Məsmə xalanın boynunda aşkar olan əl izləri ilə Nazimin əl izləri 
qəti uyğun gəlmədi. Məhkəmə Nazim haqqında iki ay müddətin-
də həbs qətimkan tədbiri seçdi. Lakin istintaqın bu qədər uzan-
masına ehtiyac olmadı. Belə ki, Gülnarənin sualları və təkzibedil-
məz faktlar qarşısında aciz qalan Nazim ağlayaraq hər şeyi etiraf 
etdi. İstintaqın ən maraqlı, həm də ürək ağrıdan məqamlarından 
biri belə oldu. Gülnarənin “Axı nənən səni çox istəyirdi. O, öl-
dürüləndə heç vicdan əzabı çəkmədinmi?” sualına Nazim ağla-
ya-ağlaya belə cavab verdi:

– Mən də onu çox istəyirdim. Mən bilmirdim ki, onu öl-
dürəcəklər. Axı onlar mənim yaxın dostlarım idi. Çoxdan pul 
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borclu idim onlara. Dedim ki, nənəmdə pul var, alıb borcunuzu 
verərəm. Elxanın ayaqqabısını, yaylığını da götürməyi Aydın de-
mişdi mənə. Demişdi, əlinə nə keçsə, götürərsən. Gecə nənəm 
bizimçün çay dəmlədi, ortalığa cürbəcür şirniyyatlar qoydu. Çay 
içəndən sonra Aydın nənəmə dedi ki, indi pulları, qızılları gətir. 
Nənəm təəccüblə mənə baxanda ona yalvardım ki, nə istəyirlər 
gətirsin. Nənəm Aydına: “Ay oğlum, ayıbdır sənə, səni mən Na-
zimdən ayırmamışam axı” – deyəndə, Şahin onun ağzının üstünə 
elə bir yumruq vurdu ki, arvadın burnundan qan açıldı. Dodaqları 
da partlamışdı. O danışa bilmirdi, qan ağzına dolurdu. Mənə elə 
yazıq-yazıq baxırdı ki... Ağ saçları üzünə dağılmışdı. Aydın onun 
boğazından tutub yerdən qaldırdı və divana tərəf sürüdü. Arvadı 
divana otuzduranda nənəmin axan qanı onun yaxasına töküldü. 
Aydın: “Ayıb nəvənə olsun ki, nə vaxtdır, bizim pulumuzu ver-
mir. Pulları gətir!” – deyib nənəmi vurmaq istəyəndə özümü onla-
rın arasına atdım. Nənəmə yalvardım ki, pulların yerini desin. O, 
yazıq-yazıq mənə baxdı, qanlı dodaqlarını güclə aralayıb:”Yaxşı, 
qadan alım” – dedi. Pulların, qızılların yerini mənə göstərdi. Tez 
gedib gətirdim və Aydına verdim. O, divanda oturmuş nənəmə 
dedi:”Hamısı burdadır?” Nənəm başı ilə “hə”dedi. Şahin qışqırdı 
ki, əvvəldən versəydin heç belə olmazdı. Aydına dedim ki, pulla-
rını aldın, daha gedək. O gülüb dedi ki, bəs nənəni neyləyək? Yal-
vardım ona ki, nənəm heç kimə deməz. And içdim. O isə nənəmə 
yaxınlaşdı. Nənəmin göz yaşları sifətindəki qana qarışımışdı. Ya-
zıq arvad yazıq-yazıq mənə baxıb:”Nazim, qoyma, bala” – deyə 
bildi. Aydın kinolarda olduğu kimi, bir əli ilə onun çənəsindən, bir 
əli ilə də başından tutub elə burdu ki, nənəmin boynunun şaqqıl-
tısını eşitdim. Onun yaşlı gözləri açıq idi.Deyəsən, hələ də mənə 
baxırdı. Şahin Aydının qana batmış köynəyini göstərib dedi ki, bu 
vəziyyətdə küçəyə çıxmaq olmaz. O, köynəyini çıxarıb üstümə 
atdı, dedi ki, biz çıxırıq, səni parkdakı idman meydançasında göz-
ləyəcəyik. Döşəməni sil ki, ayaq izlərimiz qalmasın. Köynəyi bir 
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salafana qoy, özünlə gətir. Elə et ki, görən olmasın. Özü isə Şahi-
nin futbolkasının üstündən geydiyi puloveri ondan alıb geyindi.
Onlar çıxdılar. Mən özümü elə itirmişdim ki, Aydının elə qanlı 
köynəyi ilə döşəməni çöl qapının ağzına qədər sildim və yuxarı 
mərtəbədən kiminsə addım səslərini eşidib köynəyi qapının arxa-
sına atıb küçəyə qaçdım. Lakin parkda onları tapa bilmədim. Üç 
gündən sonra məktəbdən evə qayıdanda Aydının küçədə məni 
gözlədiyini gördüm. Ona yaxınlaşanda köynəyini soruşdu. Köy-
nəyi ilə döşəməni sildiyimi demədim, ancaq döşəməni siləndən 
sonra köynəyi qapının arxasında unutduğumu dedim. Başıma bir 
qapaz vurub dedi ki, gərək səni də nənənin yanına göndərəydim. 
Sonra da mənə 500 manat pul verib dedi ki, öz pulun kimi xərclə 
və özünü ağıllı apar.

* * *
Nazimin dostlarınıın həbs edilməsi elə də çətin olmadı. Şahin 

və qətldən xəbəri olan daha iki nəfər yaşadığı ünvandan götürül-
dü. Aydın isə yox idi. Onu kirayə qaldığı ünvanda tapmaq müm-
kün olmadı. Saxlanılan şəxslərin dediyinə görə, o, Gürcüstan 
vətəndaşıdır və çox güman ki, Gürcüstana getmiş olsun. Zülfiyyə-
nin çəkdiyi şəkli görən Nazim isə bu şəklin Aydına çox oxşadığını 
dedi. Məsmə xalanın ölümündə Aydının birbaşa əli olduğu üçün 
o, axtarışa verildi. Elxan haqqında seçilən həbs qətimkan tədbiri 
üzərindən götürüldü.

Bütün bunlardan hələ ki, Elxanın xəbəri yox idi. Əzablı gün-
lər yaşayan Elxan çarpayısında uzanıb ürəyində anasını qınayırdı. 
Ona elə gəlirdi ki, anası istəsəydi, o, çoxdan buradan çıxardı. Bəzən 
də onun üçün qurulmuş bu tələdə kimin əli olduğunu düşünərdü. 
Axı necə ola bilər ki, Mürsəl işdə ola-ola sırğalar və yaylıq onun 
otağına qoyulsun. O, qəlyanxanada müştərilərin oturduqları yeri 
və öz otağını gözlərinin qabağına gətirdi. Sonra fikirləşdi ki, ara 
kəsməli kabinələrdən onun otağına keçmək elə də çətin iş deyil. 
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Bundan ötrü Mürsəlin müştərilərdən biri ilə bir-iki dəqiqəlik ba-
şının qarışması kifayətdir. Elxan düşünür, düşündükcə daha çox 
əzab çəkirdi. Elə bu düşüncələrlə də onun gözlərini yuxu apardı. 
Elxan az hallarda yuxu görərdi. Qəribədir ki, görəndə də erməni 
əsirliyindəki dəhşətli günləri görərdü. İndi də yuxusunda orada 
idi. Ermənilər onu insan ətinə öyrədilmiş böyük bir itin yanına 
salmışdılar. Dörd bir tərəf bağlı olduğundan Elxanın qaçmağa 
yolu yox idi. Ermənilər isə kənarda dayanıb gülə-gülə deyirdilər: 
“Ey, türk balası, köpəyi öldür və həyatını qurtar”. Köpək qızar-
mış gözlərini ona dikib mırıldayırdı. O, Elxanın üstünə atılmaq 
istəyəndə hardansa böyük su dalğası köpəyi ağzına aldı. Güclü 
dalğa erməniləri də pərən-pərən saldı. Elxan diqqətlə baxanda 
anasını da dalğaların qoynunda gördü. Anası əli ilə onu çağırırdı. 
Zülfiyyə dalğaların qoynunda qərq olanda Elxan qışqırmaq, onu 
çağırmaq istədi. Ancaq səsi çıxmadı.

Qapının taqqıltısı və nəzarətçinin eyni anda onu səsləməsi 
Elxanı diksindirdi. O, gözlərini açıb əvvəl harada olduğunu xatır-
laya bilmədi. Sonra dəhşətli yuxusunu xatırlayıb, əli ilə alnındakı 
tər damcılarını sildi. Nəzarətçi ona yaxınlaşanda Elxan çarpayı-
dan dikəldi. Nəzarətçinin üzündə əvvəlki günlərdən fərqli olan 
bir təbəssüm vardı. O, Elxana:

– İsmayılov, rəisin yanına! – dedi.
Gözlərində əzab yağan Elxan çarpayıdan qalxıb soruşdu:
– Nə məsələdir? Xeyir olsun? – deyə Elxan soruşdu.
– Xeyir olar, inşallah, – deyə nəzarətçi cavab verdi.
Elxan dustaqlara baxmadan axsaya-axsaya kameradan çıxdı. 

Nəzarətçi onun arxasınca gedəndə dustaqlardan biri ondan soruşdu:
– Nə məsələdir, görəsən?
Nəzarətçi cavab verdi:
– Yazığın günahı yox imiş. Şərləyiblərmiş yetimi. Heç mən 

də tanımamışam bunu. Demə, can qoyubmuş Qarabağda. Ayağı 
da orda olub.
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Həmişə Elxana söz atan Osman yerindən qalxdı. Təəccüblə:
– Nə danışırsan, ə? Nə pis iş oldu. Mən də yazığa göz verib, 

işıq verməmişəm ki... 

* * *
Elxan Kürdəxanı istintaq təcridxanasının qapısından çölə 

çıxdı. Başını qaldırıb günəşli səmaya baxıb dərindən nəfəs aldı. 
Elə bil dünyaya yenidən gəlmişdi. Ətrafa göz gəzdirdi. Anası təc-
ridxananın qarşısında dayanmışdı. Solğun çöhrəsində dünyanın 
sevinci vardı. Elxan anasına yaxınlaşdı. Əlindəki salafan torba-
nı yerə atıb onu bağrına basdı. Zülfiyyə titrəyən əllərini oğlunun 
saçlarında gəzdirdi. Özündən asılı olmayaraq, göz yaşları yana-
ğından süzülməyə başladı. Elxan iri əlləri ilə anasının göz yaşla-
rını silib dedi:

– Ağlama ana, daha bir yerdə olacağıq.
– Sevincimdən ağlayıram, – deyə Zülfiyyə sakitcə dilləndi.
Bu vaxt kənaradan kimsə səsləndi:
– Həmişə sevincdən ağlayasınız, Zülfiyyə xanım.
Elxan səsgələn tərəfə çevrildi. Gülnarə idi. Sarı saçları üzünə 

dağılmışdı. Mülki geyimdə idi. O, Elxana yaxınlaşdı, əlini irəli 
uzadıb:

– Təbrik edirəm, həmişə azadlıqda... – dedi və Elxanın əlini 
sıxdı.

Zülfiyyə:
– Əsl təbrik sənə düşür, qızım. Allah səni qorusun.
– Çox sağ olun, Gülnarə xanım, təşəkkür edirəm sizə, – deyə 

Elxan minnətdarlığını bildirdi.
Zülfiyyə Gülnarəni Elxana göstərib dedi:
– Bu gün də məni tək buraxmadı. Prokurorluğun maşını ilə 

məni gətirib bura.
Gülnarə üzünə tökülmüş saçlarını alnına yığıb dedi:
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– Zülfiyyə xanım, biz hamımız sizi çox istəyirik. Natiq müəl-
lim maşın məsələsini özü təklif elədi. Hələ Vahid müəllimi görəy-
diniz... Sizə görə çox sevindi.

Sonra üzünü Elxana tutub dedi:
– Mən əvvəldən bilirdim ki, sən qadın öldürməzsən. Bir də 

ki, mənə çox təşəkkür etməyin. Əvvəla, bu, mənim müqəddəs və-
zifə borcumdur. İkinci, sizə necə deyim? Mən işimin nəticəsindən 
zövq alıram. Bilirsinizmi, niyə gəldim bu gün bura? Günahsız bir 
adamın bəraət sevincini, xoşbəxtliyini seyr etməkdən böyük zövq 
yoxdur mənimçün. Lap ilk gündən sevdim Zülfiyyə xanımı. Bir 
də ki, Zülfiyyə xanımın gənclik illərində çəkdirdiyi şəkli görəndə 
zahirən aramızda olan oxşarlığı da gördüm.

Zülfiyyə Gülnarəni qucaqlayıb dedi:
– Düz deyirsən, qızım. Səni birinci dəfə görəndə gəncliyimi 

xatırlamışdım.
– Hə... İndi gedəyin... Yolçu yolda gərək, – deyə Gülnarə Zül-

fiyyənin qoluna girdi.
Maşın sürətlə paytaxta tərəf üz tutdu. Elxan qabaqda otur-

muşdu. Təcridxanada olarkən anası haqqında haqsız düşüncələri-
ni fikirləşirdi. Bir də gördüyü yuxusunu... Zülfiyyə ilə Gülnarə isə 
arxada şirin-şirin söhbət edirdilər.

* * * 
Elxanın Məsmə xalanı öldürməsinə inanan da, inanmayan da, 

təəccüb edən də, etməyən də vardı. Ancaq Nazimin öz nənəsi-
nin – Məsmə xalanın öldürülməsində iştirakı xəbərini eşidən bina 
sakinlərinin təəccübü yerə-göyə sığmırdı. Televiziya kanallarının 
çoxunda bu ağlasığmaz, dəhşətli hadisə ildırım sürəti ilə respub-
likanın hər yerinə yayılanda vaxtilə gücə-gündüz Elxana qarğış 
edən Safuranın əl-ayağı yerdən üzüldü. Öz başına döyə-döyə ana-
sının qatilinə çevrilmiş bir balasını qarğımağa başladı.
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* * *
Prokurorun maşını binanın qabağında dayandı. Zülfiyyə və 

Elxan maşından düşdülər. Maşın geri qayıdarkən arxa oturacaq-
da oturmuş Gülnarə Zülfiyyəyə əl elədi. Binanın qabağında otu-
ran qonşular Zülfiyyəni görən kimi ona yaxınlaşmağa başladılar. 
Çoxdan qonşuların gözünə görünməkdən çəkinən Zülfiyyə başını 
dik tutaraq qonşulara baxırdı. Qonşulardan Zülfiyyəyə daha yaxın 
olan Sevda əvvəl Zülfiyyə ilə, sonra da Elxanla görüşüb gözay-
dınlığı verdi. Daha sonra o biri qonşular da Zülfiyyə ilə görüşüb 
dil-ağız elədilər. Təkcə qadınlar yox, binanın qarşısındakı kişilər 
də gəlib çox mehribanlıqla Elxanla görüşdülər, ona görə sevin-
diklərini bildirdilər.

Bir azdan Zülfiyyə Elxanla evə qalxdı. Məsmə xalanın bağlı 
qapısı ağzında Zülfiyyə bircə anlıq ayaq saxladı. Sonra Elxanın 
arxasınca evə girdi. Elə yenicə oturmuşdu ki, telefon səsləndi. 
Vahid müəllim idi. O da Zülfiyyəyə gözaydınlığı verirdi. Həmin 
gün Natiq müəllim də Zülfiyyəyə zəng vurub təbrik etdi və artıq 
Aydının Gürcüstanda həbs edildiyini də bildirdi.

Zülfiyyənin tarım çəkilmiş bütün bədəni, bütün ruhu sustal-
mışdı. O, həyatda daha heç nə istəmirdi. Bircə Elxanın toyunu 
görmək, sonra isə rahat ölmək istəyirdi. Həyatı keşməkeşli olan 
bu qadına, görəsən, bu, qismət olacaqdımı?.. 
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V HİSSƏ

Müəyyən zaman müddəti ötəndən sonra həyatda hər şey ya-
vaş-yavaş unudulduğu kimi, Məsmə xalanın da ölümü artıq unu-
dulmuşdu. Bu hadisədən artıq üç il keçməsinə baxmayaraq, onu 
unuda bilməyənlər də vardı. Bunlar Məsmə xalanın övladları, 
qətldə iştirak edən, öz cəzalarını qanuni şəkildə alan dəstə üzvləri 
və bir də Zülfiyyə ilə Elxan idi.

Bu üç il ərzində Zülfiyyənin həyatında çox dəyişikliklər ol-
muşdu. Elxan az bir vaxtda bankların birindən kredit götürərək 
qəlyanxanadakı işlərini qaydaya salmış, Malikdən başqa, işçilə-
rin hamısını dəyişmişdi. Qazancı da yaxşı idi. Ən əsası isə Elxan 
evlənmişdi. Artıq Zülfiyyənin Kamal adlı bir nəvəsi də vardı. Hə-
yatının çoxunu gərginliklər içərisində yaşamış Zülfiyyə sakit bir 
həyat yaşayırdı və bu həyatına görə gecə-gündüz Allaha şükür 
edirdi. O artıq Elxanın evə gec gəlməsinə, bəzən də gəlməməsinə 
vərdiş eləmişdi. İki yaşlı nəvəsi onun başını elə qarışdırırdı ki, 
günün nə vaxt çıxdığından, nə vaxt batdığından xəbəri olmurdu. 
Bəzən nəvəsi yatdıqdan sonra ömrünün son üç ilini fikirləşən Zül-
fiyyə Elxandan evlənmək barədə necə razılıq aldığını xatırlayar, 
üzündə xəfif bir təbəssüm yaranardı. Yaxşı yadında idi, bir dəfə 
yenə Elxanın evlənmək məsələsini ortalığa atanda o, kövrək bir 
səslə oğluna demişdi:

– Ay oğul, mən öləndən sonra evlənəcəksən? Özün də bilir-
sən ki, xəstəyəm. Ürəyim sözümə baxmır. Heç olmasa, toyunu 
görüm, sonra nə olur olsun...  

Televizora baxan Elxan anasına baxıb cavab vermişdi:
– Ay ana, elə bilirsən, evlənmək asandır? Bir də ki, istəyirəm, 

təzə bir ev alaq, sonra o məsələyə baxarıq.
– Sənin evinə nə olub ki? Ev sonrakı işdir. Evlənməyin nəyi 

çətin gəlir sənə? – deyə Zülfiyyə soruşmuşdu.
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– Çətini qız məsələsidir... Mənim xoşuma gələn qız yoxdur 
hələ, – deyə Elxan anasına demişdi.

Zülfiyyə də ona demişdi ki, bu yaşdan sonra heç xoşuna gələn 
də olmayacaq... İndi yaxşı qız tapmaq çətin məsələdir. İndiki qız-
ları tanımaq olmur. Əvvəl özlərini mələk kimi göstərirlər, gələn-
dən sonra isə əfi ilana dönürlər. Bir uşaqları olandan sonra da dö-
nüb olurlar əjdaha.

Anasının müqayisəsinə gülən Elxan anasından:
– Yaxşı, özün deyirsən ki, evlən. Bu tərəfdən də belə deyir-

sən. İndi mən nə edim? – deyə soruşmuşdu. 
Zülfiyyə də ona:
– Yaxşı bir qız tap, – demişdi.
Elxan isə gülə-gülə:”İtirmişəm qızı?.. Haradan tapım?” –

demişdi:
– Bəlkə, mən tapım, Elxan?
Elxan da anasına demişdi:
– Hardan tapacaqsan, ay ana?
Zülfiyyə bir az fikirləşdikdən sonra Əsməri məsləhət görmüş, 

onun əslini-nəslini tanıdıqlarını, ağıllı-kamallı, onlara münasib 
qız olduğunu bildirmişdi. Elxan isə bu qızı tanımadığını deyəndə 
Zülfiyyə Əsmərin Günayla – Elxanın xalası qızı ilə bir sinifdə 
oxuduğunu bildirmiş və qız haqqında ətraflı məlumatı Günaydan 
öyrənə biləcəyini oğluna demişdi. Elxan da uzun söhbətdən sonra 
Günayın nömrəsini anasından istəmişdi. 

Zülfiyyənin yaxşı yadında idi ki, o, Əsmərə zəng edib Güna-
yın telefon nömrəsini soruşanda, məsələdən xəbəri olmayan qız 
Zülfiyyənin səsini eşidib nə qədər sevinmişdi. 

Xalası qızı ilə görüşən Elxanın məqsədini bilən Günay isə Əs-
məri çox tərifləmiş, Əsmərin ona münasib qız olduğunu bildirmiş-
di. Beləliklə, Elxan anasına Əsmərlə evlənə biləcəyini demişdi.

Hələ Elxanın toyu... Zülfiyyəni tanıyanların hamısı: Vahid 
müəllim, Natiq müəllim, Gülnarə, Xüsusi idarənin işçilərinin 
çoxu Zülfiyyənin bu xoş günündə onun yanında idilər.
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Bir də Zülfiyyə Əsmərin gəlin maşınına minərkən Həsənin 
necə ağladığını xatırladı. O vaxt Zülfiyyə də Həsənə baxıb göz 
yaşlarını saxlaya bilməyib ağlamışdı.

Xəyallara dalan Zülfiyyəni Əsmərin səsi düşüncələrdən ayırdı:
– Ana, süfrə hazırdır, gəl yeməyimizi yeyək. Yaxşı yarpaq 

dolması bişirmişəm.
Əsmər bu evə gələn gündən Zülfiyyəyə “ana” deyirdi. 
Xəyallardan ayrılan Zülfiyyə Əsmərdən soruşdu:
– Qızım, Elxan hələ gəlməyib?
– Yox, ana, hələ gəlməyib. Yəqin, işi çoxdur. Gəl biz yeməyi-

mizi yeyək. O da gələndə yeyər.
Əsmər bu üç il ərzində bir az kökəlmiş, bir az da gözəlləşmiş-

di. O, Zülfiyyənin başına pərvanə kimi fırlanar, vaxtlı-vaxtında 
onun çay-çörəyini hazırlayardı. Bəzən Zülfiyyənin iştahası olma-
yanda qayınanasını məcbur edib yedizdirərdi.

O vaxt Zülfiyyənin ona elçi gəldiyini bilən Əsmər əvvəl bir az 
tərəddüd etmişdi. O, Elxanı cəmi bir dəfə görmüşdü. Atası Həsən 
isə bu məsələdə hər şeyi qızının ixtiyarına buraxmışdı. Əsmər 
ağıllı qız idi. Elxanı yaxından tanımasa da, özlüyündə fikirləş-
mişdi ki, torpağını, vətənini sevən, bu yolda ölümdən qorxmayan 
adam pis ola bilməz. Bir də ki, Elxanın Zülfiyyə kimi anası var-
dı. Əsmər Zülfiyyəni çox istəyirdi. Bütün bunlara baxmayaraq, 
o, atasından və Zülfiyyədən düşünmək üçün möhlət istəmişdi. 
Zülfiyyə Əsmərin istəyini təbii qəbul edərək Bakıya qayıtmış-
dı. Anası Bakıya qayıtdıqdan sonra Elxan bir neçə dəfə Əsmərə 
zəng vurub hal-əhval tutmuş, lakin sevgi barədə onunla danışma-
ğa utanmışdı. Bir neçə gün düşünən Əsmər Zülfiyyəni çox incit-
mək istəməmiş və öz razılığını telefonda gələcək qayınanasına 
bildirmişdi. Zülfiyyə Əsməri seçməkdə yanılmamışdı. Bu üç ildə 
bir dəfə də olsun onların ailəsində bir narazılıq, bir söz-söhbət 
olmamışdı. Əsmər yaxşı gəlin idi. Ailənin bütün işlərini Əsmər 
idarə edirdi. Zülfiyyə razı olmasa da, o, qayınanasını hamamda 
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öz uşağı kimi çimizdirər, axşamlar Zülfiyyənin protezini çıxarıb 
qıçlarını ilıq suya qoyardı. Elə bil ki, Əsmər elə bu evdə doğulub 
böyümüşdü. Bəzən atası Həsənlə telefonda danışar, onu darıxma-
ğa qoymazdı. Elxan isə Əsmərin nə qədər işgüzar, nə qədər evdar, 
nə qədər qayğıkeş bir gəlin olduğunu görəndən sonra ürəyində 
anasına minnətdarlıq edər, Allahın bu yazısına şükür edərdi.

Ancaq son vaxtlar oğlunun davranışında müəyyən dəyişik-
liklər hiss edən Zülfiyyə narahat olmağa başlamışdı. Düzdür, 
Elxanın Əsmərə qarşı bir kobudluğu olmasa da, ancaq Zülfiyyə 
hiss edirdi ki, Elxanda Əsmərə qarşı bir biganəlik yaranıb. Hər 
dəfə də oğlu gecələr evə gəlməyəndə Əsmərin halda-hala düş-
düyünü, səhərə qədər yatmadığını duyurdu. Əsmər isə ərinin bu 
hərəkətlərini heç vaxt dilinə gətirməz, bu barədə bircə kəlmə də 
danışmazdı. Bəzən evə tez gələn Elxan təzə dil açan oğlu ilə bir 
az oynadıqdan sonra yataq otağına keçər, bir müddət telefonla 
danışdıqdan sonra yuxuya gedərdi. Əsmər isə evin bütün işlərini 
sahmana saldıqdan sonra Elxanı oyatmamaq üçün səssizcə yorğa-
nı qaldırıb onun yanına uzanar və yatardı. Bəzən Zülfiyyə gecələr 
evə gəlməyən Elxanın dalınca danışanda Əsmər qayınanasını sa-
kitləşdirər, Elxanın işinin çox olduğunu deyərdi. Zülfiyyə bilirdi 
ki, Əsmər onu sakitləşdirmək üçün belə deyir, içində isə əzab çə-
kir. Elxan bu son ildə bir dəfə də olsun Əsməri, oğlunu yanına sa-
lıb bir yerə gəzməyə aparmamışdı. Həmişə də işin çoxluğundan, 
vaxtın azlığında şikayətlənmişdi. Əvvəllər isə həftədə ən azı bir 
dəfə də olsa, onları özü ilə gəzməyə aparardı.

Bir dəfə yenə kiminsə ad gününə hazırlaşan Elxanı Zülfiyyə 
öz otağına çağırıb sakitcə dedi:

– Elxan, arvad-uşağını özünlə niyə aparmırsan ad gününə? 
Yaraşdırmırsan özünə?..

Elxan təəccüblə anasına baxıb dilləndi:
– Bu nə sözdür, ay ana? Yaraşdırmırsan nə deməkdir?
– Bəs onda niyə aparmırsan?
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– Bilirsən, ana, ora tamam başqa yerdir. Necə deyim sənə?
– De, mən də bilim də... Qadınlar yoxdur getdiyin yerlərdə?
– Var, niyə yoxdur?
– Bəs onda Əsməri niyə aparmırsan özünlə? Bəlkə, ordakılar 

Əsmərdən artıqdılar?
– Yaxşı da, ay ana!..
Zülfiyyə bir gözü qapıda, bir gözü Elxanda sakit səslə dedi:
– Yazıq qız axşama qədər bu dörd divar arasında qalıb. Evin, 

uşağın ağırlığı, üstəlik də mənim ağırlığım onun çiyinlərindədir. 
Tutaq ki, o, özü dillənmədi. Bəs sənin insafına nə?..

Elxan da Əsmər eşitməsin deyə, sakit səslə cavab verdi:
– Axı niyə yazıq olur? Nəyi çatmır ki onun?
Zülfiyyə bir qədər də səsini qısıb dedi:
– Necə nəyi çatmır? Gec gəlirsən, dinmir, başqa yerdə ge-

cələyirsən dinmir. Nə olsun ki, qazanıb gətirirsən? O bir tikə 
çörəyi hamı tapıb yeyir. Başqa qadınlara da bax, ona da... Başqa-
ları gündə bir moda geyinir, günləri gözəllik salonlarında keçir. 
Bəs səninki?

– Ay ana, mən onu qoymuram bəzənib-düzənməyə? İstədiyi 
paltarı da alsın, gözəllik salonuna da getsin, – deyə Elxan cavab 
verdi.

– Kiminçün bəzənsin yazıq qız? Sən onu özünlə hansı bir 
toya, hansı bir məclisə aparırsan ki, o da bəzənsin? Qul almısan 
onu bu evə?

– Onu sən almısan, mən yox, – deyə Elxan səsini qaldırdı.
Zülfiyyə əsəblərini boğmağa çalışdı. Kəkələyərək boğula-bo-

ğula dedi:
– Özünü yığışdır. Danışığına da fikir ver. Mən məsləhət elə-

mişəm, sən özün almısan. Bəlkə, peşmansan?
Anasının vəziyyətinin dəyişdiyini görən Elxan sakit səslə:
– Peşman-zad deyiləm.
Elxan qəfildən anasından soruşdu:
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– Bəlkə, bunları Əsmər deyir sənə?
Hövsələsi daralmış Zülfiyyə dedi:
– Sən nə danışdığını bilirsən? Mən özüm görmürəm? Əlbəttə, 

Əsmər deməyib, ancaq belə getsə, bir gün deyəcək.
– Sən onun əvəzinə niyə danışırsan, ana?
Zülfiyyə əllərini ovuşdurub dedi:
– Aradan pərdəni götürmə. Arvad-uşağından muğayat ol. 
– Yaxşı, indi mən getməliyəm. Sonra danışarıq bu barədə, – 

deyib Elxan evdən çıxdı.
Elxan gedəndən sonra Əsmər Zülfiyyənin otağına keçib on-

dan soruşdu:
– Ana, nə olub? Rəngin niyə ağarıb?
Zülfiyyə özünü ələ alıb cavab verdi:
– Heç, qızım. Elxana bir az sözüm vardı.
– Səsiniz bərk gəlirdi. Nə oub, ana? Bəlkə, mən sarıdan bir 

narazılığınız var?
Zülfiyyə Əsmərin saçlarını sığallayıb titrək səslə dedi:
– Nə danışırsan, mənim balam? Səndən narazı olsam, ağzım 

əyilər. Sənlik deyil. Gecələr evə gəlmədiyinə görə danlayırdım 
Elxanı.

Əsmər fikrə getdi. Üzünə kədər çökdü. Heç vaxt Elxandan 
şikayətlənməyən Əsmər sakit və kədərli səslə qayınanasına dedi:

– Hə ana, məni də narahat edən şeylər var. Özüm sənə deyib 
qanını qaraltmaq istəmirəm. Səni anam qədər istəyirəm. Ancaq 
elə şeylər var ki, deməmək olmur.

Zülfiyyə hiss etdi ki, gəlini sözlü adama oxşayır. Dedi:
– Əsmər, mən də səni çox istəyirəm. Qız övladım olmasa 

da, səni qızım, öz övladım bilirəm. Danış görüm, səni narahat 
edən nədir?

Əsmər səsi titrəyə-titrəyə dilləndi:
– Ana, əgər söz açılmasaydı, bəlkə də, heç danışmazdım. Bi-

lirsən, Elxan bu son bir ayda tamam dəyişilib. Bircə dəfə də olsun 
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halımı soruşmaz, vəziyyətimlə maraqlanmaz. Bir həftə bundan 
əvvəl onun telefonuna bir mesaj gəldi. Elxan yatmışdı. Açıb oxu-
dum. Bir qadın idi. Yazırdı ki, bu gecə niyə gəlmədin? Sənsiz yata 
bilmirəm... Sonra da başqa-başqa sözlər. Səhəri Elxandan soruş-
dum... Dedi ki, sən belə şeylərə qarışma. İş yoldaşımdır. Arada 
mənə zarafatla belə şeylər yazır. Daha mən də çox dərininə get-
mədim.

Zülfiyyənin ürəyi titrəsə də, Əsməri sakitləşdirmək üçün dedi:
– Qızım, Elxanın nəyi varsa, qadınla-qızla arası olmayan 

adamdır. O sarıdan narahat olma. Yəqin, elə Elxan deyən kimidir...  
Əsmər tərəddüd edirmiş kimi, dedi:
– Vallah, ana, bəlkə də, səhv edirəm...  
– Nəyi səhv edirsən, a qızım? Danışsana! – deyə Zülfiyyə 

səbirsizliklə dilləndi.
Əsmər günahkar adamlar kimi Zülfiyyəyə baxıb dedi:
– Bir neçə dəfə görmüşəm ki, Elxan gecələr eyvanda siqaret 

çəkir.
Zülfiyyə:
– Siqaret çəkməyini bilirəm.
Əsmər həyəcanla danışmağa başladı:
– Ana, onun çəkdiyi siqaretin elə bil başqa bir iyi var. Güna-

yın qardaşı Rahimin arada bizim yanımızda çəkdiyi siqaretin iyi 
gəlir Elxanın çəkdiyindən...  

Zülfiyyə sanki yatmışdı, yuxudan ayıldı. Heyrətlə əlini üzünə 
aparıb dedi:

– Ay qız, sən nə danışırsan? Niyə bunu mən hiss etməmişəm 
bu vaxta qədər? Bəlkə, səhv başa düşmüsən, a bala?

– Təki elə olsun, ana, – deyə Əsmər cavab verdi.
Zülfiyyə:
– Bu barədə özündən bir söz soruşmusanmı?
– Yox, ay ana, bunu necə soruşum?
– Soruşma, bala, soruşma. Bu barədə bir kəlmə də danışma. 



279

Zülfiyyə

Mən özüm baxacağam, – deyə Zülfiyyə narahatlıqla əlləri ilə ba-
şını sıxdı.

* * *
Zülfiyyə ilə Əsmərin Elxan haqqında söhbətindən bir ay keç-

mişdi. Bu bir ayda Elxanın davranışındakı dəyişiklikləri aydınca 
hiss edən Zülfiyyə susurdu. Elxan evdə olanda bəzən həddindən 
artıq qayğılı görünər, bəzən də əhval-ruhiyyəsi həddindən artıq 
yüksək olardı. Bəzən yemək yeməyə iştahası olmaz, bəzən də elə 
yeyərdi ki, elə bil illər uzunudur ki, yemək görməyib.

Bu gün Zülfiyyə yatağından tez qalxdı. Ürəyi narahatlıqla çır-
pınırdı. Axşam yenə də Elxan evə gəlməmişdi. Mətbəxə keçəndə 
rəngi solmuş Əsmərin adəti üzrə səhər yeməyi hazırladığını gör-
dü. Əsmər onu görən kimi:

– Sabahın xeyir, ana, – dedi, – nə tez durmusan?
Zülfiyyə:
– Aqibətin xeyir, bala... Nəsə yata bilmədim, çox narahatam, – 

deyə cavab verdi.
Əsmər stəkan-nəlbəkini çay dəsmalı ilə qurulaya-qurulaya 

dedi:
– Səhər yeməyi hazırdır. Əl-üzünü yu, gəl. 
Zülfiyyə ilə Əsmər süfrəyə yenicə əl uzatmışdılar ki, o biri 

otaqdan Kamalın səsi eşidildi.
– Uşaq oyandı. Sən çayını iç, – deyə Əsmər tez ayağa qalxdı.
Bir azdan Kamal anası ilə Zülfiyyənin yanına gəldi. Nənəsi-

ni görən Kamal:”Nənə” – deyib Zülfiyyənin qucağına dırmaşdı. 
Zülfiyyə nəvəsini qucağına götürüb:

– Can nənə, – dedi, – nənə deyən dilinə qurban...  
Bircə anda Zülfiyyənin də, Əsmərin də üzündən kədər bulud-

ları yox oldu. Zülfiyyənin yemək yadından çıxmışdı. O, nəvəsini 
sinəsinə sıxıb oxşayırdı.
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Səhər yeməyindən sonra Zülfiyyə Elxanın şərikinə – Malikə 
zəng vurub onu bir saatdan sonra binanın qabağındakı parkda 
gözləyəcəyini söylədi. Onu da dedi ki, bu görüşü Elxan qətiyyən 
bilməməlidir.

Bir saatdan sonra Zülfiyyə parka getdi. Malik ağacın altın-
dakı skamyada oturub onu gözləyirdi. O, Zülfiyyəni görən kimi 
ayağa qalxıb salam verdi. Zülfiyyə onun salamını alıb oturdu. O, 
Malikin bir-birindən aralıda yerləşən gözlərinə baxıb dedi:

– Əvvəla, de görüm, sənin bura gəlməyindən Elxanın xəbəri 
var, yoxsa yox?

– Xeyr, Zülfiyyə xanım, yoxdur.
– Bəs bura gələndə nə dedin ona?
– Axı bu gün onu görməmişəm...  
– Məgər işdə yoxdur Elxan?
– Xeyr, hələ gəlməmişdi.
Zülfiyyə düşündü ki, demək, Elxan gecələr evə gəlməyəndə 

dediyi “işdə qalmışdım” sözləri yalanmış. Malik heç özü də bil-
mədən Elxanın bir yalanının üstünü açmışdı.

Zülfiyyə Malikə dedi:
– Malik, neçə illərdir Elxanla bir yerdə çörək qazanırsınız. 

Bir-birinizə qardaş deyirsiniz. Üç il bundan əvvəl başımıza gələn 
işlərdən də xəbərin oldu. Sən istəyərsənmi Elxanın başı yenə bə-
lalar çəksin, yenə hansısa xoşagəlməz bir hadisə ilə rastlaşsın?

– Əlbəttə, yox, Zülfiyyə xanım. Mən Elxanı qardaşım qədər 
istəyirəm, – deyə Malik cavab verdi.

– Onda söz ver ki, mənə bu gün yalan danışmayacaqsan, bi-
zim söhbətimiz ikimizin arasında qalacaq. Mən də sənə söz ve-
rirəm ki, bizim bugünkü görüşümüz barədə heç kim heç nə bil-
məyəcək.

Malik söhbətin çox ciddi olduğunu başa düşdü. O, artıq Zül-
fiyyəni tanıyırdı. Bilirdi ki, bu qadın nələrə qadirdir. Odur ki, bir 
az düşünüb dedi:



281

Zülfiyyə

– Bilmirəm, siz nədən danışacaqsınız, amma söz verirəm, 
Zülfiyyə xanım.

– Malik, səncə, bu axşam Elxan harada gecələyib?
Qəfil verilən sualdan Malik özünü itirdi. Dili dolaşa-dalaşa o 

da sual verdi:
– Məgər Elxan bu gecə evə gəlməyib?
– Hər halda, gəlsəydi, səndən soruşmazdım.
Malikin söz verməsinə baxmayaraq, Zülfiyyə ona inanmırdı. 

Bilirdi ki, belə adamlarda hər cür sifət vardır. Ancaq artıq Malik 
özünü ilişdirmişdi. Çünki bayaq özü dedi ki, bu gün işdə Elxanı 
görməyib. Zülfiyyənin növbəti sözləri isə ona çıxış yolu qoymadı.

– İndicə mənə söz verdin ki, mənə hər şeyi düz danışacaqsan 
və istəməzsən ki, Elxanın başı yenidən qalmaqalda olsun.

– Mən nə danışmalıyam ki, Zülfiyyə xanım? – deyə Malikin 
səsi titrədi.

– Axı bayaq səndən soruşdum. Ola bilməz ki, sən Elxanın 
harada gecələdiyindən xəbərin olmasın.

Malik yazıq bir görkəm alıb dedi:
– Zülfiyyə xanım, Elxan mənim sizə dediyimi bilsə, mənim 

atama od vurar.
Zülfiyyə əlinə ipucu keçirdiyinə ürəyində sevindi və dedi:
– Malik, azdan-çoxdan məni tanıyırsan. Axı bayaq mən də 

sənə söz verdim ki, bizim danışığımızı heç kim bilməyəcək.
Malik səsini bir az alçaldıb dedi:
– Zülfiyyə xanım, Elxanın başqa yerdə arvad-uşağı var.
Malikin bu sözləri Zülfiyyəni ildırım kimi vurdu. Lakin hə-

yatda ən ağır zərbələrə hazır olan bu qadın özünü ələ alıb çox 
sakit bir səslə dedi:

– Malik, mən bunu təxmin etmişdim. Kimdir bu qadın? Ha-
radan Elxana rast gəlib?

Zülfiyyənin Elxanın başqa yerdə arvad-uşağı olması xəbərini 
sakit qəbul etməsi Maliki bir qədər ürəkləndirdi və o danışmağa 
başladı:
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– Adı Vəsilədir bu qadının. Hələ Elxan evlənməmişdən əvvəl 
bu qadınla tanışlığı vardı. Mənim bir qohumumun toyunda tanış 
olublar. Altı ayın gəlini olub. Nədənsə ərindən boşanıb. Dəqiq 
bilmirəm, hansısa rayondandır. Boşanandan sonra Bakıda yaşa-
yan xalasının yanına gəlib. Xalasının oğlu onu hansısa gözəllik 
salonlarının birində işə düzəldib. Elə indi də orada işləyir. Elxan 
Kürdəxanıda olanda ona yemək də aparırdı bu qadın. Elxanın Əs-
mərlə evlənmək məsələsi ortalığa çıxanda dedi ki, dünyanı dağı-
daram, səni heç kimə vermərəm. Mənimlə evlənməlisən. Elxan 
da ona acıqlanıb dedi ki, ərdə olub boşanmış qadınsan, hansı ax-
maq səninlə evlənər. Vallah, mən də sonradan bilmişəm. Demə, 
onlar tanış olduqları gündən bir müddət sonra ər-arvad kimi yaşa-
yırlarmış. Elxan evlənəndən sonra bu qadın yenə də Elxandan əl 
çəkmədi. Vəsilə 9-cu mikrorayondan birotaqlı mənzil aldı. Elxa-
nın dediyinə görə, evi alanda qohumları, xalasıgil, bir az da Elxan 
kömək edib ona. Elxan deyirdi ki, gül kimi ailəm, uşağım var. Bu 
da elə-belə da... Ancaq bu, elə-belə olmadı. Elxan bir də xəbər 
tutdu ki, Vəsilə Elxandan hamilədir. Elxan ona nə qədər dedi, nə 
qədər yalvardı ki, uşağı götüzdür, ancaq Vəsilə razılaşmadı. Bir 
qız uşağı dünyaya gətirdi. Vəsilənin bütün qohum-əqrəbəsinin də 
bu işdən xəbəri var. İndi sizin bir yaşında bir qız nəvəniz də var, 
Zülfiyyə xanım. Uşağın da adını Elxanın etirazlarına baxmaya-
raq, sizin adınızı – Zülfiyyə qoyublar.

Bayaqdan Malikin danışdıqlarına səbir və təmkinlə qulaq 
asan Zülfiyyə Malikin axırıncı kəlməsindən diksindi. Daha hey-
rətini saxlaya bilməyib qışqırdı:

– Sən nə danışırsan?
Nəhayət ki, Zülfiyyəni heyrətləndirməyə nail olan Malik 

dedi:
– Bəli, Zülfiyyə xanım. Ancaq sizdən xahiş edirəm, yalvarı-

ram, bütün bunları sizə danışmağımdan Elxanın xəbəri olmasın. 
Axı bir növ satqınçılıq kimi alınır...  
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Zülfiyyənin başı dumanlanır, qulağı cingildəyirdi. Elxanın 
evdəki soyuqluğunun səbəbi indi ona aydın idi. Bircə anlıq göz-
lərinin qarşısına Əsmər gəldi. Ürəyində: “Yazıq qız” – dedi. Qə-
fildən Elxanın eyvanda siqaret çəkməsi haqqında Əsmərin dediyi 
sözlər yadına düşdü. Ürəyində Allaha yalvardı ki, heç olmasa, bu, 
yalan olaydı. Özünü toplayıb xırıltılı səslə Malikə dedi:

– Malik, bunları bildim. İndi səndən başqa şey soruşacağam, 
ancaq yenə də düzünü de.

– Buyurun, Zülfiyyə xanım, – deyə Malik Zülfiyyəyə baxdı.
– Malik, Elxanın siqaret çəkməsini bilirəm. Son vaxtlar özü-

nü qəribə aparır. De görüm, Elxan narkotikadan istifadə edirmi?
Malikin rəngi dəyişdi. Gözlərini tez-tez qırparaq dedi:
– Yox, Zülfiyyə xanım. Bu lap ağ oldu axı... Mən görmə-

mişəm. Bəzən qəlyanxanada biz də qəlyandan istifadə edirik, 
amma narkotika bizdən uzaqdır.

Zülfiyyə dərindən nəfəs alıb Malikə dedi:
– Malik, Elxanla sən bir qabdan çörək yeyirsiniz. Əgər öz ba-

şının bəlada olmağını istəmirsənsə, Elxandan göz ol və mənimlə 
əlaqə saxla. Bugünkü söhbətimiz isə öz aramızda qalsın.

Malik Zülfiyyəyə baxıb:
– Baş üstə, – dedi.

* * *
Günortaya yaxın Zülfiyyə evə gəldi. Əsmər əvvəlki kimi, 

yenə də ev işləri ilə məşğul idi. Zülfiyyə gözaltı günahkar adam-
lar kimi Əsmərə baxdı. Deyəsən, Əsmər ağlamışdı. Onun rəngi 
solmuş, gözlərinin altı kölgə salmışdı. Zülfiyyə yaxşı bilirdi ki, 
Elxan bu gecə də evə gəlmədiyi üçün yenə də Əsmər səhərə qədər 
yatmamış, ərinin yolunu gözləmişdi. Zülfiyyə Əsmərin belə ağrılı 
günlər keçirməsinə görə özünü günahkar sayırdı. Axı oğluna Əs-
məri o, məsləhət görmüşdü. Zülfiyyənin az müddətdə sakit keçən 
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həyatında yenə aləm bir-birinə qarışmışdı. O, öz-özünə düşünür-
dü: “Görəsən, bu işlərin axırı necə olacaq? Yazıq Əsmər Elxanın 
çıxardığı bu oyundan xəbər tutsa, hansı hallar keçirəcək?” Zülfiy-
yə çıxış yolu axtarırdı. Bu barədə Elxanla necə danışsın? Başqa 
bir qadınla oturub-durması azmış kimi, hələ anasının adını gizli 
doğulmuş uşağa qoyan oğula nə desin? Yenə də Zülfiyyə Ağaxanı 
düşündü. Yenə də “ot kökü üstə bitər” məsəli onu narahat etməyə 
başladı.

Əsmərin səsi Zülfiyyəni düşüncələrdən ayırdı:
– Ana, yemək hazırdır.
Zülfiyyə Əsmərə solğun çöhrəsinə baxıb soruşdu:
– Əsmər, nə olub, bala? Elə bil ağlamısan?
– Elə şey deyil, ana. Bir az başım ağrıyır.
Zülfiyyə hiss etdi ki, bu, başağrısı işi deyil. Odur ki, təkidlə 

Əsmərdən soruşdu:
– Qızım, məndən söz gizlədirsən? Danış görüm nə olub?
Əsmər televizorun üstündəki mobil telefonunu götürüb me-

saj yerini açdı və Zülfiyyənin qarşısına qoydu. Dodaqları titrəyə-
titrəyə:

– Oxu, ana, – dedi.
Zülfiyyə eynəyini taxıb telefondakı mesajı oxudu. Mesajda 

yazılmışdı: “Elxan mənim yanımdadır. Uşağımızla bir yerdə ya-
tıb. O, mənimdir. Əgər sən yaxşı qadın olsaydın, o, sənin yanın-
da olardı. Sən sadəcə o evin qulluqçususan. Mən Elxanla xoş-
bəxtəm”. Zülfiyyənin əlləri titrədi, telefon onun əlindən masanın 
üstünə düşdü. Onun daha ürəyi bu əzablara dözmürdü. Onun daha 
bu ağırlıqları daşımağa taqəti qalmamışdı. Sanki ürəyinin sızıl-
tısını eşitdi. Yenə düşündü: “Kaş ki doğulmayaydım!..” Zülfiy-
yənin halının pis olduğunu görən Əsmər göz yaşlarını əlləri ilə 
silərək qayınanasından yapışdı:

– Ana, nə oldu sənə?
Zülfiyyə başını güclə qaldırıb cavab verdi:
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– Heç nə olmayıb, qızım, darıxma.
Əsmər Zülfiyyəni yerinə apardı. Yatağı açıb onu yerinə uzan-

dırdı. Tez gedib ürək dərmanı gətirib Zülfiyyəyə içizdirdi. Zülfiy-
yə 5-6 dəqiqə yerindən tərpənmədi. Sonra başının üstündə dayan-
mış Əsmərə baxıb sakit səslə soruşdu:

– Kimdi bu qadın?
– Bilmirəm, ana. Bir-iki dəfə də evə, mobil telefonuma zəng 

edib mənə ağzına gələni deyib.
– Nə vaxt, qızım?
– Bir ay olar.
Zülfiyyə Əsmərdəki səbrə heyran qaldı. Hansısa biq qadın 

ona zəng edib təhqir edir, o isə bu barədə evdə heç kimə bir kəlmə 
də söz demir. Demək, Əsmər Elxanın hansısa bir qadınla yaşadı-
ğını ondan əvvəl bilirmiş.

– Bəs niyə demirdin, qızım? – deyə Zülfiyyə soruşdu.
Əsmər ağlayaraq dedi:
– Nə deyim, ana. Ürəyin xəstədir. Hər şeyi sənə deyə bil-

mirəm. Həm də fikirləşdim ki, bəlkə, kimsə paxılıqla zəng vu-
rur. Sonra fikirləşdim ki, mənim mobil nömrəmi məni tanımayan 
adam haradan bilsin ki? Yəqin ki, kimdirsə nömrəni Elxanının 
telefonundan götürüb.

Zülfiyyə:
– Səbir elə, qızım, darıxma, – dedi.
Həmin gün axşama qədər heç kim bir tikə çörək yeyə bilmə-

di. Yalnız Zülfiyyə deyəndən sonra Əsmər Kamalı yedizdirdi.
Axşam Elxan evə gəldi. Kefi kök idi. İçəri girən kimi gülə-

gülə Əsmərdən soruşdu:
– Zülfiyyə xanım, haradadır?
Əsmər onun üzünə baxmadan sərt bir səslə:
– Otağındadır, xəstədir – dedi.
Həmişə Elxanı gülərüzlə qarşılayan Əsmərin səsinin ahəngi-

ni eşidən Elxan düşündü: “Aha bu da əsəbiləşə bilərmiş”. Sonra 
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anasının yatdığı otağa keçdi. Zülfiyyə yatmamışdı. O, Elxanın içə-
ri girdiyini görüb gözlərini yumdu. Elxan çarpayının yanına qo-
yulmuş kiçik dolabın üstündəki ürək dərmanını görüb Zülfiyyəyə 
yaxınlaşdı, ehmalca əyilib onun üzündən öpdü və gülə-gülə dedi:

– Zülfiyyə xanıma nə olub, görəsən?
Zülfiyyə gözlərini açdı. Elxanın gözləri qıpqırmızı qızarmış, 

göz qapaqları şişmişdi. Zülfiyyəyə əvvəl elə gəldi ki, o, sərxoş-
dur. Sonra Elxandan araq iyi gəlmədiyini duydu. Öz-özünə dü-
şündü ki, bəs bu, niyə bu haldadır. Həmin an başa düşdü ki, Malik 
şərəfsiz onu aldadıb. Əsmər isə zənnində yanılmayıb.

Zülfiyyə sakitcə yatağından dikəldi. Çarpayısının üstündən 
Əsmərin telefonunu götürüb mesaj yerini açdı və Elxana göstərdi. 
Elxan mesajı oxuyub gülməyə başladı və dedi:

– Hə, nə olsun? Burda nə var ki? İş yoldaşımdır da Əsmərə 
zarafat etmək üçün yazıb bunları. Həsənin qızı da o dəqiqə gətirib 
qoyub bunu sənin ovcuna.

Zülfiyyə Elxanın həyasızlığına təəccübləndi. Axı necə olub 
ki, bu vaxta qədər oğlunun necə adam olduğunu bilə bilməyib. 
Zülfiyyənin dərdli gözlərindən bir od parladı. Qəzəbini boğa bil-
məyib qışqırdı:

– A biqeyrət! Vəsilə də yalandı? Bir yaşlı Zülfiyyə də yalandı?..
Sifətinə dəyən qəfil zərbədən geri çəkilən adamlar kimi, 

Elxan iki addım geri çəkildi. Onun gözlərində heyrət və təəccüb 
vardı.

– Kim dedi bunları sənə? Həsənin qızı dedi? – deyə Elxan 
soruşdu.

Onların səsinə Əsmər otağa girdi. Kamal onun qucağında idi. 
O, həyəcanla Zülfiyyəyə dedi:

– Ana, qonşular səsinizi eşitdilər. Ayıbdı...  
Elxan ona tərəf çevrilib qışqırdı:
– Səsini kəs!.. Sən ayıb bilirsən? Sən ayıb bilsəydin, telefonu-

nu gətirib reklam eləməzdin. Günah səndə deyil, günah məndədir 
ki, səni gətirib adam elədim, ay Həsənin qızı.
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Heç vaxt Elxanın bir sözünü iki etməyən Əsmər daha dözə 
bilmədi. Bomba kimi partladı. Elxanın düz gözlərinin içinə 
qəzəblə baxıb dedi:

– Ağzının danışığını bil! Bu vaxta qədər sənin bir sözünü iki 
etməmişəm. Hər şeyə uşağımın, Zülfiyyə xanımın xətrinə döz-
müşəm. Sən də elə düşünmüsən ki, mən adam deyiləm, heç nə 
başa düşmürəm? Mən evimin qulluqçusu ola bilərəm, amma o 
evimin ki, o evdə məni adam saysınlar, məni hər yoldan ötən 
qadınla dəyişməsinlər. Bəlkə, elə bilirsən, mənim heç nədən xə-
bərim yoxdur? Məni sən adam eləməmisən, məni adamlıqdan 
çıxarmısan. Gör sən məni hansı səviyyəyə endirmisən ki, səninlə 
yatan qadın mənə zəng edib küçə sözləri deyir mənə. Sənin bəs 
qeyrətin hardadır? Axı mən sənin oğlunun anasıyam. Az “Həsə-
nin qızı, Həsənin qızı” de. Mənim atam Həsəni hamı qeyrətli kişi 
kimi tanıyır. Heç vaxt biqeyrət olmayıb mənim atam. Həmişə də 
ailə-uşağının qədrini bilib.

Elxanın ağzı aralı qalmışdı. Əsmərin çılğınlığı onu heyrətlən-
dirmişdi. O, Əsmərin axırıncı sözlərini eşidəndə gözləri hədəqə-
sində çıxdı və qışqırdı:

– İndi sən deyirsən ki, mən kişi deyiləm da, biqeyrətəm, eləmi?
Zülfiyyə səsini qaldırıb ona dedi:
– Biqeyrət necə olar ki?! Əlbəttə, biqeyrətsən. Arvadını gör 

kimlərin ayağına vermisən!
Əsmərin sifətinə dəyən şillədən o, uşaq qarışıq yerə yıxıldı. 

Uşağın qışqırtısı Elxanı diksindirdi. Əsmər səsini də çıxarmadı. 
Tez ayağa qalxdı. Qolu ilə ağzının qanını silib Kamalı sakitləşdir-
məyə çalışdı.

Zülfiyyə əllərini dizinə çırpıb:
– Əllərin qurusun! – deyə qışqırdı.
Əsmər sakitləşməyən uşağını sinəsinə sıxıb altdan yuxarı 

Elxanın qızarmış gözlərinə baxdı və sakitcə otaqdan çıxdı. Əsmər 
otaqdan çıxanda hələ də səsini kəsməyən Kamal anasının quca-
ğından Zülfiyyəyə tərəf dartınıb“nənə”deyə qışqırdı.
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Əsmərin otaqdan çıxması ilə Zülfiyyənin arxası üstə yıxıl-
mağı bir oldu. Elxan “ana” deyib özünü Zülfiyyənin üstünə atdı.

* * *
Zülfiyyə on gün idi ki, hərbi hosbitalda idi. Həkimlər “Be-

yində qan dövranının kəskin şəkildə pozulması” diaqnozunu qoy-
muşdular. O, danışa bilmirdi. Huşu başında olsa da, hərəkət edə 
bilmirdi. Gözlərini otağın tavanına zilləmişdi. Elə bil kimisə ax-
tarıb tapmağa çalışırdı.

Həmin axşam anasının huşsuz halda yıxıldığını görən Elxan 
təcili yardıma zəng vurub onu hosbitala gətirmişdi. Zülfiyyə 
xəstəxanaya aparıldıqdan sonra Əsmər Günaya zəng vurub ha-
disə barədə ona qısa məlumat vermiş və onun yanına gəlməsini 
xahiş etmişdi. Əsmər bir saatdan sonra əri ilə onun yanında olan 
Günaya hər şeyi açıb danışmış, daha bu evdə qala bilməyəcəyini 
demişdi. Günayın və həyat yoldaşının təkidlərinə baxmayaraq, 
Əsmər bu gecəlik onlardan sığınacaq istəmiş, ya da gecə də olsa 
rayona gedəcəyini demişdi. Günay da məcbur olub Əsməri balaca 
Kamalla evlərinə aparmış, sonra isə xalasının yanına – hocbitala 
getmişdi. Ertəsi gün isə Əsmər rayona – evlərinə yola düşmüşdü.

Elxan hərbi hosbitalın həyətindəki skamyada oturmuşdu. Gü-
nay da burada idi. Demək olar ki, o, hər gün xalasına baş çəkməyə 
gələrdi. Qonşulardan da Zülfiyyəyə dəyməyə gələn vardı. Amma 
onun yanına heç kimi buraxmırdılar.

Bu gün Zülfiyyə üçün yemək hazırlayıb gətirmiş qonşu Sev-
da Günaydan soruşdu:

– Qızım, xalanın vəziyyəti belə pisdi ki, onun yanına adam 
buraxmırlar?

– Hə xala, yaxşı deyil vəziyyəti, – deyə Günay cavab verdi.
– Mən nə bilim? Lovğa-lovğa onunçun yemək də gətirmişəm. 

Fikirləşdim ki, Zülfiyyə ilə oturub bir az söhbətləşərik.
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– Allah razı olsun, Sevda xala. İnşallah yaxşılaşar, danı-
şıb-söhbətləşərsiniz.

– İnşallah qızım, inşallah.
Hər şeylə maraqlanan Sevda skamyada oturub əllərini əsəbi 

şəkildə tüklü üzündə gəzdirən Elxanı göstərib dedi:
– Bu Elxanın da ki, bəxti olmadı da... Yazıq uşaq indi-indi 

gün görürdü, o da belə oldu.
Günay acıqlı nəzərlərlə Elxan tərəfə baxıb dedi:
– Nə olub ki onun bəxtinə?
– Gəlini deyirəm da... Əsməri... Bütün qonşular elə bilirdilər 

ki, seyid-peyğəmbər övladıdır. Sən demə... Gör yazıq arvadın 
başına nə oyun açdı. İndi də arvadı bu vəziyyətdə qoyub, çıxıb 
gedib rayona.

Günay təəccüblə Sevdaya baxıb soruşdu:
– Sizə kim deyib ki, xalamı bu vəziyyətə salan Əsmər olub?
– Elxan özü... Gecə təcili yardım gələndə qonşular soruşdular 

ki, nə məsələdi? O da dedi ki, gəlinlə bir az söz-söhbətləri olub.
Günay hələ də üzünü əlləşdirən Elxana heyrətlə baxıb səsi 

titrəyə-titrəyə Sevdaya dedi:
– Elə deyil, Sevda xala!
– Bəs necədir, qızım?
Əgər Elxan anasının bu vəziyyətə düşməsinin səbəbini Əs-

mərin üstünə atmasaydı, bəlkə də, Günay işin əsl məğzini heç 
kimə danışmazdı. Axı Əsmərin Zülfiyyəyə necə baxmasını, onun 
qulluğunda necə durmasını xalası ona həmişə razılıqla danışar-
dı. İndi günahsız bir gəlinin sözünü qonşulara danışan Elxanın iç 
üzünü açmağın lazım olduğunu düşünən Günay Sevdanın qoluna 
girib kənara çəkdi. Günay danışır, Sevda isə əllərini üzünə aparıb 
tez-tez: “Sən nə danışırsan, ay qız? – deyib Elxana baxırdı.

Elxan isə öz aləmində indi. Deyəsən, “siqaretinin” vaxtı gəl-
mişdi.

Elxan bir ilə yaxın idi ki, narkotik maddələr qəbul edirdi. 
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Onun üçün geniş meydan açılmışdı. Polis işçiləri anasına görə, 
özünün müharibə əlili olduğuna görə ona hörmət edərdilər. Bu 
nəzarətsizlikdən istifadə edən Elxan narkotikanın aludəçisinə 
çevrilmişdi. Bu işin əsas səbəbkarlarından biri də Vəsilənin xalası 
oğlu Eldar idi. Elxana “yeznə” deyən Eldar tez-tez qəlyanxanaya 
gələr, saatlarla Elxanın yanında oturardı. Elxanın yanında narko-
tik maddələr qəbul edən Eldar bir-iki dəfə bu “ağ ölüm”ü ona 
da təklif etsə də, Elxan razılaşmamış, sonradan isə yavaş-yavaş 
bu dəhşətli vərdiş onun həyat tərzinə çevrilmişdi. Bəzən Elxan 
Vəsilənin yanında qalarkən Eldar da ora gələr, ikilikdə “dünyanın 
ləzzətini”dadardılar. Üstəlik, Elxanın əmisi oğlu Qalib də onun iş 
yerinə ayaq açmışdı. Əvvəldən narkotik maddələr qəbul edən Qa-
liblə də bir yerdə oturub-duran Elxanın həyatı faciənin bir addım-
lığında idi. Daha doğrusu, faciə artıq baş vermişdi. Narkotik mad-
dələrə vərdiş eləmiş Elxanın qazancı Vəsilədə, onun xalası oğlu 
Eldarda və Qalibdə idi. Malik bir neçə dəfə bu işlərdən əl çək-
məyi ona məsləhət görsə də, Elxan ona acıqlanmış, onun işlərinə 
qarışmamağı demişdi. Malik isə bu barədə heç kimə bir söz deyə 
bilmirdi. Hətta Zülfiyyə ilə parkda görüşərkən ona yalan demiş, 
Elxanın narkotikadan uzaq olduğunu bildirmişdi. Bütün bunlar-
dan isə, təbii ki, Zülfiyyənin xəbəri yox idi. Elxan hər şeyi dərk 
edirdi. O, bəzən düşünürdü ki, gül kimi ailəsi, gül kimi uşağı, ha-
mının hörmət etdiyi anası var. Və özünə söz verirdi ki, Vəsilə ilə 
də, narkotika ilə qurtaracaq. Amma özü ilə bacarmırdı. Vəsiləyə 
görə bəzən Elxanın ürəyinə qara fikirlər gəlirdi. Ona elə gəlirdi 
ki, Eldarla Vəsilə bir-birləri ilə çox açıq danışıb-gülürlər. Bəzən 
dumanlı gözləri ilə onların bir-birlərinə xoş baxışlarını görsə də, 
bütün bunların narkotikanın təsirindən olduğunu düşünürdü. Qızı 
dünyaya gələndə isə Elxan heç də sevinməmişdi. Çünki bu uşağın 
dünyaya gəlməsini istəməmişdi. Vəsilə uşağın doğum haqqında 
şəhadətnaməsini ona göstərəndə isə az qalmışdı ki, ağlı başından 
çıxsın. Çünki Vəsilə uşağın adını Zülfiyyə yazdırmışdı. Eldar isə 
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bu münasibətlə onu qucaqlayıb bağrına basmış və körpənin bələ-
yinə qızıldan bir sancaq da taxmışdı.

Xəyallara dalan Elxanı Sevdanın səsi diksindirdi. Sevda ona 
nəsə deyirdi. O, anlaşılmaz nəzərlərlə qonşusuna baxıb soruşdu:

– Mənimləsiniz, Sevda xala?
Sevda onu başdan-ayağa qədər süzüb dedi:
– Hə, səninləyəm. Deyirəm ki, bizim burda qalmağımızın bir 

mənası yoxdur. Biz gedək. Allah anana şəfa versin.
Elxan:
– Allah razı olsun, – deyib ayağa qalxdı.

* * *
Əsmər gedəndən sonra Vəsilə üçün geniş meydan açılmış-

dı. O, Elxana olan tələblərini getdikcə artırırdı. Tez-tez uşağı ona 
verib gəzməyə aparmasını tapşırar, evdə ərzaq çatışmazlığından 
şikayətlənərdi.

Anası xəstəxanada olandan Elxan bir dəfə də olsun öz evində 
qalmamışdı. Gündüzlər anasını yoxlamaq üçün hosbitala gedər, 
axşamlar isə Vəsilənin yanına qayıdardı. İşdə isə çox az vaxtlar-
da tapılardı. Qəlyanxananın işlərinin hamısı Malikin çiynində idi. 
Bəzən Elxan başı ayıq olanda ondan müxtəlif tələblər edən Və-
siləyə baxar və onu Əsmərlə müqayisə edərdi. Belə vaxtlarda o, 
Əsmər və oğlu Kamal üçün çox darıxardı.

Belə qayğılı günlərinin birində Vəsilə Elxana dedi:
– İstəyirəm, sabah mən də səninlə anana dəyməyə gedim. Uşağı 

da apararıq. Nəvəsini görüb sevinər Zülfiyyə xanım. Nə deyirsən?
Elxan başını qaldırıb dedi:
– Deyəsən, sənin başına hava gəlib axı.
– Hava niyə gəlir? Bir sənin həyatında görünməyib ki, ikinci 

dəfə ailə qurmaq... Ananı atmayacaqsan ki? Əvvəl-axır bir yerdə 
yaşamalıyıq, ya yox?
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– Anam hələ sağalmayıb. Sənin ora getməyin, ona pis təsir 
edər.

Vəsilə səsini qaldırdı:
– Niyə pis təsir edir? Bəyəm, Əsmərdən əskiyəm? Mən onun 

nəvəsinin anası deyiləmmi?
Elxan sakit, lakin əsəbi səslə:
– Əsmərin adını çəkmə, – dedi.
Vəsilə istehza ilə qaşlarını qaldırıb dedi:
– Niyə? Xoşun gəlmədi? Bəlkə, hələ də o kəççinin təsibin 

çəkirsən?
Elxan özünü yaman ilişdirmişdi. Bir dəfə Eldar ona iki kiloq-

rama yaxın heroin verib etibarlı yerdə gizlətməsini xahiş etmiş 
və demişdi ki, əmanət maldır, mənə lazım olanda özüm səndən 
götürəcəyəm. Elxan da narkotik maddəni Vəsilənin evində gizlət-
mişdi. Üstündən bir müddət keçdikdən sonra Eldar heroini istə-
miş, lakin Elxan heroini gizlətdiyi yerdə tapa bilməmişdi. Kənar-
da dayanıb nəyisə axtaran Elxana baxan Vəsilə rişxəndlə demişdi:

– Özünü yorma. Axtardığın məndədir.
Elxan heroini ondan istəyəndə Vəsilə ona:
– Heç elə şey yoxdur. Onu vermərəm sənə, – demişdi.
Elxanın daha çox təkid etdiyini görən Vəsilə ona demişdi:
– Elə etmə ki, polisə məlumat verim. Deyərəm ki, ərim nar-

kotik malların satışı ilə məşğuldur, həm də narkomandır. Onda 
görərik, anan sənə nə deyəcək?..

Beləliklə, Vəsilə Elxanı özündən asılı vəziyyətə salmışdı. 
Bir az sözləri düz gəlməyən kimi heroini Elxanın yadına salar, 
onu yerində otuzdurardı. Xoş vaxtlarda dəfələrlə Elxan heroini 
Vəsilədən xoşluqla almağa çalışsa da, bu, mümkün olmamışdı. 
Çünki hal-hazırda Elxanı əldə saxlamaq üçün bu heroin Vəsilənin 
əlindəki vasitələrdən biri idi. Bir tərəfdən də Eldar “əmanətini” 
istəyirdi. Elxan ona deyəndə ki, mal Vəsilədədir, o zaman Vəsilə-
hay-həşir qoparıb, onda heç bir şeyin olmadığını bildirmişdi. Gah 
xalası qızına, gah da Elxana baxan Eldar Elxana demişdi:
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– Bu olmadı, yeznə... Malı satmısansa, mənə açıq de... Mən 
də deyim ki, qohumuma qurbandır. Bir də ki, ticarətdə yoldaşlı-
ğın öz qaydaları var. Sən o malın nə qədər qiyməti olduğunu bilir-
sənmi? Mənə dəxli yoxdur, sən malları kimə vermisən və yaxud 
satmısan...  Malı mənə çatdırmalısan.

Elxanın fikrə getdiyini görən Eldar gülə-gülə ona demişdi:
– Daha sənsən da...  Qanını qaraltma. Amma yadından çıxar-

ma ki, sən mənə borclusan.
Bütün bunlardan sonra həm Vəsilənin, həm də Eldarın ya-

nında dili gödək olan Elxan onlara artıq söz deyə bilmirdi. Ancaq 
o, bu adamlardan canını necə qurtarmaq haqqında da düşünürdü. 

Artıq Eldar qəlyanxanada özünü buranın sahibi kimi aparır, 
bəzən də müştərilərə narkotik maddələr təklif edirdi. Əslində El-
darın qəlyanxanada əritdiyi mallar elə Elxanın Vəsilənin evində 
gizlətdiyi narkotik maddələr idi. Belə ki, Eldar xalası qızı ilə əv-
vəlcədən sözləşmiş və Elxanı özlərindən asılı vəziyyətə salmaq 
üçün bu planı cızmışdılar. Narkotikadan istifadə edən Elxan isə 
asanlıqla onların toruna düşmüşdü. Elə vaxtlar olardı ki, o, istifa-
də etmək üçün Eldardan azca da olsa, “toz” istəmək məcburiyyə-
tində qalardı.

Vəsilənin amiranə səsi Elxanı xəyaldan ayırdı:
– Nə deyirsən? Sabah gedirikmi ananın yanına?
Elxan yalvarırmış kimi, ona dedi:
– Vəsilə, anamda insultun əlamətləri var. Hələ dili açılmayıb. 

Qoy bir özünə gəlsin, sənin barəndə danışaram onunla.
Vəsilə Elxanın boynunu qucaqlayıb:
– Doğrudan deyirsən, Elxan? – deyə sevinclə qışqırdı.
Elxan kədərli səslə:
– Doğrudan deyirəm, – dedi.
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* * *
Həkimlərin səyi öz nəticəsini vermişdi. Zülfiyyə yenə ölüm-

dən qayıtmışdı. Ancaq Zülfiyyənin sol tərəfi öz hissiyatını, demək 
olar ki, itirmişdi. Sol yanağı daima gizildəyirdi. Zülfiyyəyə elə 
gəlirdi ki, ağzı əyilib. Sağ əli ilə yanağını ovuşdurar, dodağının 
yerində olub-olmamasını yoxlayardı. O, hər dəfə belə “ölüb-di-
riləndən” sonra öz-özünə düşünərdi ki, mənim canım niyə bu qə-
dər bərkdir? Niyə Allah məni öldürmür? Axı mən kimə gərəyəm 
bundan sonra? Axı niyə yaşayıram, görəsən? Sonra da düşündük-
lərinin Allaha xoş getmədiyini də fikirləşərdi.

Növbəti həkim müayinəsindən sonra baş həkim gülüm-
səyərək ona dedi:

– Maşallah, yaxşısınız, Zülfiyyə xanım. Möhkəm orqanizmi-
niz varmış. Bir müddətdən sonra inşallah çıxa bilərsiniz xəstəxa-
nadan. Amma bir şeyi unutmayın, bir də əsbiləşsəniz, sizə kömək 
edə bilməyəcəyik. Özünüzü qoruyun.

– Çox sağ olun, professor, – deyə Zülfiyyə təşəkkür etdi.
Zülfiyyəyə elə gəldi ki, danışanda sol tərəfdən ağzı əyilir. O, 

həkimdən soruşdu:
– Professor, ağzım əyilibmi?
Baş həkim gülüb dedi:
– Sizə elə gəlir. Müalicələrdən sonra ötüb-keçəcək.
Bu vaxt palatanın qapısı döyüldü və Elxan içəri girdi. 

Xəstəxanaya düşdüyü gündən birinci dəfə oğlunu görən Zülfiy-
yənin ürəyindən sanki bir tel qırıldı. Üz-gözünü tük basmış, bir 
qədər də arıqlamış Elxan salam verib çarpayıda uzanmış anasına 
yaxınlaşdı. O, Zülfiyyənin əllərindən yapışıb dodaqlarına apardı. 
Zülfiyyə sağ əlini geri çəkdi, sol əlinə isə gücü çatmadı. 

Həkim Elxana baxıb Zülfiyyəyə dedi:
– Oğlunuz hər gün yanınıza gəlirdi, amma vəziyyətiniz yaxşı 

olmadığından sizin yanınıza buraxa bilmirdik. Bu gün özüm tap-
şırdım ki, gəlsə, buraxsınlar. 
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Sonra həkim Elxana sarı çevrilib dedi:
– Zülfiyyə xanımdan muğayat ol. Ona əsəbiləşmək olmaz. 

Onsuz da sol tərəfinin hissiyyatı azdır. Ümidvaram ki, müalicə-
dən sonra düzələr.

– Nə vaxt buraxacaqsınız evə, həkim? – deyə Elxan soruşdu.
Baş həkim Elxana:
– Hələ ki tezdir. Lazım olanda sənə xəbər edəcəyəm, – deyib 

palatadan çıxdı.
Baş həkim gedəndən sonra Elxan anasından soruşdu:
– Necəsən, ana?
Zülfiyyə onun üzünə baxmadan sakitcə:
– Yaxşıyam, – dedi, – Əsmərgil haradadır?
– Əsmər uşağı da götürüb getdi, ana.
– Bəs sən nə fikirləşmişdin?.. Elə bilirdin ki, Əsmər sənin bu 

oyunlarına dözəcək?
– Hansı oyunlarıma, ana?
– Sən özün yaxşı bilirsən hansı oyunlarına... Kənarda arvad 

saxlamağına, narkotikaya qurşanmağına. Hansısa bir arvaddan 
uşaq qazanmağına. Yenə də deyimmi?

Elxan əlləri ilə başını tutub dedi:
– Ana, onlar keçmişdə qaldı. Sən bundan sonranı fikirləş, 

özünü fikirləş.
Zülfiyyə səsini qaldırıb dedi:
– Necə yəni keçmişdə qaldı? Sən nə danışdığını bilirsən? Bəs 

Kamal? Bəs Əsmər?
– Mən Əsmərə deməmişəm ki, çıxıb getsin. Getməyəydi... 

İndi ki, gedib, qoy getsin, – deyə Elxan cavab verdi.
Zülfiyyənin dodaqları əsdi, gözləri yaşardı. Titrək səslə dedi:
– Bəs yarımcan anana kim baxacaq? Sən aparacaqsan məni 

ayaqyoluna? Sən yuyunduracaqsan məni?
Elxan anasının üzünə baxmadan cavab verdi:
– Ana, o sarıdan narahat olma. Səni yuyunduran da tapılacaq, 

ayaqyoluna aparan da...  
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Zülfiyyə maraqla oğlunun üzünə baxıb soruşdu:
– Kim olacaq, görəsən, Əsməri əvəz edə bilən?.. Bəlkə, Və-

silə gəlib baxacaq mənə?
– Niyə də yox?.. İkinci evlilik bir məndə görünməyib ki...  
Zülfiyyənin yaşlı gözləri təəccübdən böyüdü. Heyrətlə oğlu-

na baxıb dedi:
– İndi küçədəqalmışın birini mənim evimə gətirəcəksən?
Elxan əsəbi şəkildə dilləndi:
– Ana, o, küçədəqalmış deyil. O, sənin nəvənin anasıdır.
Zülfiyyə daha ağlamırdı. Yanağındakı yaşlar sanki donub 

üzündə qalmışdı. O, xırıltılı səslə dedi:
– Bir bu oyun qalmışdı mənim başıma açmadığın? Sən bura 

niyə gəlmisən? Məni öldürmək fikrin var? Məndən nə istəyirsən?
Bu vaxt palatanın qapısı açıldı və tibb bacısı əlində müxtəlif 

dərmanlar içəri girdi. Zülfiyyənin qar kimi ağarmış üzünə baxıb 
soruşdu:

– Zülfiyyə xanım, nə olub sizə? Niyə belə əsəbisiniz?
Zülfiyyədən cavab ala bilməyən tibb bacısı Elxana tərəf dö-

nüb dedi:
– Cavan oğlan, xəstəni niyə narahat edirsiniz? Axı o, ölüm-

dən qayıdıb...  
Zülfiyyə əli ilə Elxanı göstərib:
– Çıxardın onu burdan, – dedi.
Tibb bacısı elə bunu gözləyirmiş kimi, barmağı ilə qapını 

göstərib Elxana:
– Çıxın, xahiş edirəm, – dedi. 
Elxan əsəbi halda gah anasına, gah da tibb bacısına baxıb qa-

pıdan çıxdı.

* * *
Elxanın istəyi baş tutmadı. O, anasının ürəyini ələ alaraq onu 

Vəsilə ilə tanış etmək istəyirdi. Ona elə gəlirdi ki, Vəsilə Zülfiyyə 
ilə tanış olsa, ailə münasibətləri yaranar və Vəsilə öz təhdidlərinə 
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son qoyar. İstəyi baş tutmasa da, Elxan ümidini hələ ki, üzməmiş-
di. Özlüyündə düşünürdü ki, anası ömrü boyu xəstəxanada qal-
mayacaq ki... Nə vaxtsa evinə gəlməlidir, ya yox?.. Evə gələndən 
sonra kim baxacaq ona? Onda məcbur olub onunla razılaşacaq.

Bütün bunları özlüyündə götür-qoy edən Elxan Vəsilənin 
evinə çatdı. Mənzilin qapısının zəngini basıb gözlədi. Qapını açan 
olmadı. Bir qədər də gözləyib yenə də qapının zəngini basdı. Ona 
elə gəldi ki, içəridən balaca Zülfiyyənin səsi gəldi. Qulağını qapı-
ya söykəyib qulaq asdı. Heç bir səs eşidə bilmədi. Həyətə düşdü, 
mənzilin eyvanına göz gəzdirdi. Heç kimi görməyən Elxan işə 
getdi.

Malik fikirli halda qəlyanxananın qarşısında dayanmışdı. 
Elxanın gəldiyini görəndə ona yaxınlaşdı. Elxan salam verib 
onunla görüşdü. Maliki fikirli görən Elxan soruşdu:

– Nə olub, qardaş? Nə qəm dəryasına qərq olmusan?
Elxanın üzünə baxmayan Malik sözlü adamlar kimi cavab 

verdi:
– Heç... Elə şey deyil.
Elxan təkidlə bir də soruşdu:
– Yenə də... Fikirli adama oxşayırsan.
Göz bəbəklərindən narahatlıq yağan Malik dedi:
– Vallah, bilmirəm, sənə necə deyim ki, məni başa düşəsən və 

məndən inciməyəsən.
Elxan Malikin çox narahat olduğunu görüb soruşdu:
– Danış görüm, nə olub?
Malik Elxanın gözlərinə baxıb dedi:
– Səninlə neçə illərdir ki, şərikik. Xeyrimiz də bir olub, zərə-

rimiz də... Bir qabdan yemək yemişik. Bir-birimizi yaxşı tanıyı-
rıq. Mən ticarətçi adamam. İşim-gücüm pul qazanmaqdır, amma 
qorxusuz... İndi qorxuram. Səndən ayrılıram. Gəl oturaq haqq-he-
sabımızı edək. Sənki səndə, mənki məndə...  

Elxan rişxəndlə gülüb soruşdu:
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– Nədən qorxursan?
Malikin qırmızı sifəti bir az da qızardı. O, sakit səslə cavab 

verdi:
– Hər şeydən... Sənin xəbərin varmı ki, bizim qəlyanxana 

narkotika yuvasına çevrilib. Eldar özünü buranın sahibi kimi apa-
rır. Sənə dəfələrlə dedim ki, bu zəhrimardan əl çək. Sənsə mənə 
qulaq asmadın. Bu işlərdən gözüm su içmir. Ona görə də gəl qar-
daş kimi ayrılaq.

Elxan incik səslə dedi:
– Bu, qardaşlıq olmadı ki Malik. Mənim belə vəziyyətimdə 

məni qoyub qaçırsan?
– Qaçmıram, ancaq mənim uşaqlarım var. Mən qorxuram. 

Bizi tutacaqlar, – deyə Malik həyəcanla cavab verdi.
– Ağciyər olma, qardaş.
– Elxan, mən boynuma alıram. Mən ağciyərəm.
– Yaxşı, indi necə ayrılaq? İndiki vəziyyətdə mənim sənə ve-

riləsi pulum yoxdur.
– Elxan, neçə aylardır ki, bir qəpiyin yiyəsi deyilik. Özün də 

bilirsən ki, əlimdə olanımın hamısını bura xərcləmişəm. Bir də ki, 
ticarətin qaydaları var. Əgər...  

Elxan Malikin sözünü kəsib hirslə dedi:
– Sən ticarətin qaydalarını mənə öyrətmə. Özüm də onları 

yaxşı bilirəm. Ancaq indi sənə veriləsi pulum yoxdur.
Malik bir qədər yumşaq səslə dilləndi:
– Mən səndən bu saat pul istəmirəm ki... Ancaq oturaq 

haqq-hesabımızı edək, bilək ki, sənin mənə verəcəyin nə qədər-
dir... Nə vaxt pulun olar, onda verərsən. Mən də o zaman bütün 
sənədlərə qol çəkib, mənə məxsus paydan əl çəkərəm. Olarmı?

– Niyə olmur? Əlbəttə, olar.
Bu vaxt Eldarın maşını qəlyanxananın qarşısında dayandı. 

Eldar maşından düşüb onların yanına gəldi. Onun kefi yaxşı idi. 
Elxanı qucaqlayaraq:
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– Necəsən, yeznə? – dedi.
Eldar Elxanı qucaqlayanda qadın ətri Elxanı vurdu. Bu ətir 

Elxana çox tanış gəldi. Ancaq həmin anda bu ətrin ona haradan 
tanış gəldiyini yadına sala bilmədi.

 – Şükür, yaxşıyam. Hardan gəlirsən? – deyə Eldardan soruşdu.
– Evdən.
– Nə gözəl ətir vurmusan, ay Eldar...
Eldar:
– Hə... Mən gözəl ətirləri çox sevirəm. Ona görə də bu gün 

evdən çıxanda ətirləndim.
– Düz eləmisən, – deyə Elxan dilləndi.
Eldar Malikə baxıb soruşdu:
– Sən necəsən? Elə bil qanın qaradır?
Malikin əvəzinə Elxan cavab verdi:
– Malik məndən ayrılmaq istəyir.
– Niyə? Səbəbi nədir?
Malik tez cavab verdi:
– Başqa bir iş qurmaq fikrim var.
Eldar Elxana baxıb dedi:
– Gedir, qoy getsin da...  Burda nə problem var ki?
Elxan cavab verdi:
– Problem odur ki, ticarətin qaydasına görə, mən ona müəyyən 

məbləğ ödəməliyəm. Mənim isə indi ona veriləsi pulum yoxdur.
– Nə qədər pul verməlisən ona? – deyə Eldar soruşdu.
– Hələ hesablamamışıq.
– Hesablayın, sonra mənə deyin. Mən verərəm ona düşən 

pulu.
Elxan təəccüblə Eldardan soruşdu:
– Doğru deyirsən?
Eldar qarşısındakıları sanki intizarda saxlamaq üçün cibindən 

bahalı bir siqaret çıxarıb yandırdı.Siqaretin tüstüsünü ciyərlərinə 
çəkib onlara tərəf üfürdü. Sonra isə Elxana dedi:
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– Yerdən-göydən bir yeznəm var. Onu darda qoymayacağam 
ki... Hesablayın və mənə deyin.

* * *
Zülfiyyə bir həftə də xəstəxanada qalası oldu. Həkimlərin 

ciddi səyinə baxmayaraq, onun sol tərəfi öz hissiyyatını itirmişdi. 
Taleyi Zülfiyyəyə bu oyunu da oynadı. Zülfiyyəni müalicə edən 
professorun dediyinə görə, o, hələlik əlil arabasında gəzməli ola-
caqdı. Professor ona görə “hələlik” deyirdi ki, Zülfiyyə müalicə-
sini fizioterapiya vasitəsi ilə davam etdirməli idi. Əgər o, müali-
cəsini davam etdirsə, yenə də əvvəlki vəziyyətinə qayıda bilər. 
Bu müalicə üsulu isə Azərbaycanda kifayət qədər inkişaf etmişdi. 
Hal-hazırda isə sağ ayağı protez olduğundan onun qoltuq ağacları 
ilə hərəkət etməsi mümkün deyildi.

Zülfiyyə iradəli qadın idi. Həyatı çətinliklər içərisində keçən 
bu qadın hər şeyə dözə bilərdi. Həm də o, qürurlu bir qadın idi. 
Qoca vaxtında heç kimə möhtac, heç kimə yük olmaq istəmirdi. 
Belə bir vəziyyətdə kiməsə möhtac olmamaq mümkün olacaqdı-
mı? Valideynlərin belə günlərində ümid yeri övladları olur. Öv-
ladları onların qayğısına qalır, dərdlərini çəkirlər. Bəs Zülfiyyə-
nin ümid yeri kim idi? Narkotikaya qurşanmış, ailəsini dağıtmış, 
hansısa tanımadığı bir qadınla yaşayan oğlu Elxanmı? Tutaq ki, 
xəstəxanadan çıxdı. Bəs hara getsin? Kimə möhtac olsun? Elxa-
nın dediyi kimi, Vəsiləyəmi?.. Bəlkə, xahiş etsin, onu qocalar 
evinə aparsınlar... Bəs onda deməzlər ki, sənin oğlun haradadır? 
Bütün bu suallar qarşısında başını itirmiş Zülfiyyə palatanın pən-
cərəsindən qara buludlar sürünən səmaya baxır və düşünürdü: 
“Kaş ki doğulmayaydım”...  

Qapının döyülməsi Zülfiyyəni xəyaldan ayırdı. O, kədərli 
gözlərini qapıya tərəf çevirdi. İçəri cavan bir oğlan girdi. Zülfiyyə 
diqqətlə oğlana baxdı. Bu oğlan ona tanış gəlsə də, Zülfiyyə onu 
tanıya bilmədi. Oğlan gülümsəyərək Zülfiyyəyə yaxınlaşdı.

– Salam, Zülfiyyə xanım. Deyəsən, tanımadınız?
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Zülfiyyə bu yaraşıqlı oğlana bir də diqqətlə baxdı və sevin-
cindən az qaldı ki, qışqırsın.

– Vüqar, oğlum, bu, sənsənmi?!
– Bəli, mənəm, Zülfiyyə xanım.
Böyük okeanda azıb qalmış adam ölüm anında sahildə yanan 

mayakı görəndə sevindiyi kimi, Zülfiyyə də elə sevinirdi. Gözləri 
yaşla dolan Zülfiyyə səsi titrəyə-titrəyə:

– Ay oğul, bəs bu vaxta qədər harada idin? – dedi.
Zülfiyyənin kövrəlməsi Vüqarı da kövrəltmişdi. O, sakit səslə 

cavab verdi:
– İşimlə əlaqədar Azərbaycanda deyildim, Zülfiyyə xanım. 

Üç gündür gəlmişəm. Gələn kimi sizi, Elxanı soruşdum. Xəstəxa-
nada yatdığınızı dedilər.

– Elxan necədir? – deyə Vüqar soruşdu.
Zülfiyyə bir qədər kökəlmiş və qaralmış Vüqara baxıb köksü-

nü ötürdü və kədərli səslə dedi:
– Elxan yaxşıdır.
Vüqar gözlərində dünyanın kədəri olan Zülfiyyəyə baxıb so-

ruşdu:
– Zülfiyyə xanım, Elxana nəsə olub?
– Heç nə olmayıb, oğlum, – deyə Zülfiyyə cavab verdi.
Zülfiyyə sağ əli ilə Vüqarın əlindən tutub dedi:
– Sən özün necəsən, qadan alım? Evinizdəkilər necədir?
– Yaxşıdırlar, Zülfiyyə xanım. Çox sağ olun. Siz necəsiniz?
Zülfiyyə acı-acı gülüb dedi:
– Necə olcağam... Deyəsən, taleyimə əlil arabası da yazılıbmış.
– Canınız sağ olsun. Yəqin ki, buna da bir əlac tapılar.
Qəfildən Zülfiyyə nə düşündüsə Vüqardan soruşdu:
– Vüqar, neçə günlüyə gəlmisən Bakıya?
Vüqar gülə-gülə:
– Uzun müddətə, Zülfiyyə xanım. Niyə soruşursunuz ki?..
– Mən xəstəxanadan çıxan günü məni evimizə apararsanmı?
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Vüqar az qaldı ki, soruşsun: “Bəs Elxan haradadır?” Ancaq 
bunun yaxşı alınmayacağını düşünüb dedi:

– Əlbəttə, Zülfiyyə xanım.
Zülfiyyə Vüqarın üzünə baxmadan fikirli-fikirli:
– Evdə sənə hər şeyi danışaram. Hər şeyi, – dedi.

* * *
Malikin Elxandan ayrılmaq fikri Eldarın ürəyincə idi. Elxa-

nın qəlyanxanasında öz mallarını əridən və külli miqdarda qazanc 
götürən Eldara Malik bəzən mane olurdu. Malik buradan çıxıb 
getsəydi, Eldarın meydanı daha böyük olardı. Narkotik malları-
satmaq üçün o, buradan yaxşı yer tapa bilməzdi. Odur ki, Eldar 
Elxana bu işi uzatmamağı və Maliklə haqq-hesabı tez çürütməyi 
tapşırmışdı.

Nəhayət, Maliklə Elxan iki gün bir yerdə oturub hesabat apar-
dılar və məlum oldu ki, Elxan Malikə orta hesabla 100 min ma-
nata yaxın pul verməlidir. Məbləği eşidən Eldar halını pozmadan:

– Problem yoxdur, – dedi, – bir dostluq qonaqlığı da mənim 
boynuma. Qardaş kimi ayrılmaq lazımdır.

– Allah hər ikinizdən razı olsun, – deyə Malik cavab verdi.
Eldar Malikdən soruşdu:
– Pul sənə nə vaxta lazımdır?
– Nə vaxt düzəlsə, o vaxt, – deyə Malik cavab verdi.
Eldar Elxanın üzünə baxıb dedi:
– Onda mən özüm sənə xəbər edərəm.

* * *
Elxan anasının yanına çıxmaq üçün icazə istəyəndə növbətçi 

dedi ki, ananız evə buraxıldı. Elxan təəccüblə soruşdu:
– Nə vaxt?
– Dünən...  
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– Kim apardı?
– Bir cavan oğlan...  
Elxan məəttəl qaldı. Özlüyündə düşündü:”Görəsən, kim olub 

bu cavan oğlan?” Və taksiyə oturub evlərinə getdi.
Binanın qabağında taksidən düşən Elxan ağacın altındakı otu-

racaqda oturub söhbət edən qadınlara salam verdi. Sevda da orada 
idi. Qadınlardan biri ağızucu onun salamını aldı. O biri qadınlar 
isə onu süzüb söhbətlərinə davam etdilər. Elxan qonşuların ona 
qarşı bu soyuq münasibətini hiss etsə də, özünü o yerə qoymadı. 
Axsamağına baxmayaraq, iti addımlarla yuxarı qalxdı.

Qapını orta yaşlı bir qadın açdı. O, Elxandan soruşdu:
– Eşidirəm sizi... Kim lazımdır?
Elxan nə cavab verəcəyini düşündü və dedi:
– Xanım, mən ev sahibiyəm. Bəs siz kimsiniz?
Qadın təəccüblə Elxana baxıb cavab verdi:
– Mən bu evin xidmətçisiyəm.
Bu vaxt Zülfiyyənin səsi eşidildi:
– Ay Mələk, kimdir o?..
Qadın Elxana:
– Bir dəqiqə gözləyin, – dedi və içəri otağa keçdi.
Xidmətçinin içəri keçməyi ilə qayıtmağı bir oldu. O, Elxana:
– Bağışlayın, tanımadım. Keçin içəri, – dedi.
Elxan otağa girəndə Zülfiyyə əlil arabasında oturub pəncərə-

dən çölə baxırdı. O, Elxan tərəfə baxmadı da... Elxan ona yaxın-
laşıb salam verdi. Zülfiyyə onun salamını almadı. Elxan Zülfiy-
yədən soruşdu:

– Ana, kiminlə gəlmisən? Mənə niyə xəbər eləməmisən?
Zülfiyyə ona tərəf baxıb sakitcə dedi:
– Sənin kimi oğulun anasını yadlar çıxarmalıdırlar xəstəxa-

nadan.
– Ay ana, mən nə bilim ki, sən xəstəxanadan çıxacaqsan.
– Hə... Bilirəm başın çox qarışıqdır. Elə qarışıqdır ki, öz doğ-
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ma evində də gecələyə bilməmisən, – deyə Zülfiyyə iztehza ilə 
dilləndi.

– Yenə də başlama da...  
– Sən bura niyə gəlmisən? Məni əlil arabasında görməyə? 

Mənim, ailənin axırına çıxdın. İndi nə istəyirsən?! – deyə Zülfiy-
yə qışqırdı.

Bu vaxt xidmətçi – Mələk ona yaxınlaşıb dedi:
– Zülfiyyə xanım, siz nə edirsiniz? Axı sizə əsəbiləşmək ol-

maz... Həkimin dediklərini unutdunuzmu?
Anasının rənginin ağardığını görən Elxan ona yaxınlaşıb 

dedi:
– Axı mən sənə nə etmişəm? Mənim nə günahım var?
Zülfiyyə hövsələsini basıb sakit səslə dedi:
– Mən səni küçələrdən araq şüşələri yığıb sata-sata, zibilxa-

nalardan çörək yığa-yığa, onun-bunun qapısında işləyə-işləyə 
böyütdüm. Bütün gəncliyimi sənə qurban etdim. Sənsə gorbagor 
atana oxşadın, onun yolu ilə getdin. Gül kimi Əsmərə mənim ta-
leyimi yaşatdın, bir uşaqla onu didərgin saldın. İndi gözümə gö-
rünmə!..

– Ana, məni evdən qovursan? – deyə Elxan heyrətlə soruşdu.
Zülfiyyə ona baxmadan dedi:
– Məgər bura sənin evindir? Evin olsaydı, gecələr evində ya-

tardın, hansısa bir qadının yanında gecələməzdin. Və səni evdən 
qovmuram, onsuz da sən bu evdə qalan deyilsən. Səni o Kamalın 
ahı tutacaq. Sən onsuz da heç vaxt xeyir tapmayacaqsan.

– Ana, mənə qarğış edirsən? – deyə Elxan səsini qaldırdı.
Bu vaxt Mələk kənardan dilləndi:
– Elxan qardaş, xahiş edirəm, ananızın vəziyyətini...  
Elxan onun sözünü kəsib qışqırdı:
– Sən səsini kəs. Axı sən kimsən mənə göstəriş verirsən?!
Mələk sakit səslə cavab verdi:
– Zülfiyyə xanımın həyatı mənə tapşırılıb.
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Elxan Mələyə yenə nəsə demək istəyəndə Zülfiyyə dedi:
– Sən hansı haqla onun üstünə qışqırırsan? Dünəndən bu qa-

dın sənin zibillərini təmizləyib qurtara bilmir. Hələ bir dilin də 
var danışmağa?

Bu vaxt qapının zəngi çalındı. Mələk qapıya getdi. Gələn 
Vüqar idi. Elxan Vüqarı görəndə təəccübündən qızarmış gözləri 
kəlləsinə çıxdı. Səsi bütün evi bürümüş Elxan bilmədi ki, ağlasın, 
yoxsa gülsün. Elxanın donub qaldığını görən Vüqar gülə-gülə dedi:

– Nədi, dostum, gözləmirdin?
Elxanın dili dolaşmışdı. Gah anasına, gah da ona dayanıb 

baxan Vüqara baxırdı. Nəhayət, o, Vüqara yaxınlaşıb onu qucaq-
ladı və ağlamağa başladı. Vüqar əlləri ilə onun kürəyini sığallayıb 
dedi:

– Ağlamaq lazım deyil. Axı sən kişisən.
Elxanın qızarmış gözləri bir az da qızarmışdı. O, Elxana 

baxıb soruşdu:
– Axı sən harda idin? Əgər sən burda olsaydın... 
Elxan Vüqardan aralanıb dedi:
– Onda anamı sən gətirmisən xəstəxanadan?
– Mən gətirmişəm. Gördüm, sən yoxsan, ona görə də...  
Elxan Vüqarın sözünü kəsib dedi:
– Yaxşı, qardaş, o barədə sonra danışarıq. İndi səninlə o qədər 

söhbətlər var ki...  
Vüqar qəribə bir tərzdə:
– Hə... Zülfiyyə xanım hər şeyi mənə danışıb. Yenə sözün 

olarsa, sən də danışarsan.
Elxan anasına baxdı. O, elə ağladı ki, Vüqarın ona yazığı gəl-

di. Vüqar ürəyində düşündü: “Neçə-neçə evlər dağıdan bu “ağ 
ölüm”pəhləvan kimi oğlanı gör nə günə salıb”. Zülfiyyə isə hön-
kürüb ağlayan Elxana baxa bilmirdi. Zülfiyyənin dodaqları titrə-
yir, gözlərindən yaş süzülürdü. Gözlərinin qabağında ciyərparası 
məhv olub gedirdi. Mələk də Zülfiyyəyə baxıb səssizcə ağlayırdı.
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* * *
Zülfiyyə xəstəxanadan qayıtdıqdan sonra Elxan gec də olsa, 

hər gecə evə dönərdi. Lakin onun vəziyyəti yaxşı deyildi. O, nar-
kotikadan uzaq durmağa çalışsa da, bu qorxunc vərdişdən əl çəkə 
bilmirdi. Narkotika qəbul etdiyi günlər Elxan anasının gözünə 
görünməməyə çalışırdı. “Ağ ölüm” onun maddi durumuna da öz 
təsirini göstərmişdi. Elə günlər olurdu ki, onun cibində bir manatı 
da olmazdı. Əzablı günlər yaşayan Elxan belə hallarda Vəsilədən 
borc pul istəyər və tezliklə borcunu qaytaracağını deyərdi. 

Əsmərin və nəvəsi Kamalın yoxluğu Zülfiyyə üçün ağır bir 
dərdə çevrilmişdi. Elxanın hər gecə evə gəlməsindən isə o, az 
da olsa, təskinlik tapırdı. Hər axşam oğlunun miskin görkəminə 
baxan Zülfiyyənin öz dərdi yadından çıxmışdı. O, Elxanı düşdüyü 
bəladan necə qurtaracağı barədə düşünür, oğluna qarşı acıqlı olsa 
da, onu özündən uzaqlaşdırmaq istəmirdi. Əsmərdən söz düşəndə 
isə Zülfiyyə Elxanın gözlərinin yol çəkdiyini, köks ötürdüyünü 
görürdü.

Belə axşamların birində Elxan anasına dedi:
– Ana, sənə utanıram da deməyə... 
Zülfiyyə günahkar uşaqlar kimi, qarşısında dayanan Elxan-

dan soruşdu :
– Nə olub, ay oğul? Nə məsələdir?
Gözlərindən kədər yağan Elxan dedi:
– Ana, mənə bir az borc pul verərsənmi? Vallah, qaytaracağam.
Zülfiyyə bircə anlıq Elxanın hərbi xidmətə getməzdən əv-

vəl polisə düşməsini və ondan pul istəməsini xatırladı. Onda da 
Elxan: “Ana, vallah, işləyib qaytaracağam”, – demişdi.

Zülfiyyə Elxana baxıb dedi:
– Borc nədir? Ayıbdır... Bir də elə söz danışma. Mənim hər 

nəyim var, sənindir.
Gözləri yaşarmış Elxan anasına baxıb yenə nəsə demək 

istəyəndə Zülfiyyə soruşdu:



307

Zülfiyyə

– Sənə nə qədər pul lazımdır?
– Beş yüz manat olsa, bəsimdir, – deyə Elxan cavab verdi.
Zülfiyyə paltar dolabını Elxana göstərib dedi:
– Yığılan pensiyamdır... Dolabın alt gözündə – paltarların 

arasındadır... Get, götür.
Elə də böyük məbləğ olmayan puldan Elxan 500 manat gö-

türüb qalanını yerinə qoydu. Pulu götürərkən Elxanın necə se-
vindiyi və əllərinin necə titrədiyi Zülfiyyənin gözündən yayın-
madı. Onun ürəyi sıxıldı. Elxanı bu vəziyyətdə görmək anaya 
əzab verirdi.

İki gündən sonra Elxanın qanıqara olduğunu görən Zülfiyyə 
ondan soruşdu:

– Yenə nə olub, Elxan, niyə qanın qaradır?
Elxan anasına baxmadan dedi:
– Heç nə, bir az başım ağrıyır.
Zülfiyyə yaxşı bilirdi ki, bu, “başağrısı” işi deyil. Odur ki, 

yenə soruşdu:
– Ay oğul, bir sıxıntın varsa, de.
– Elə şey deyil, – deyə Elxan cavab verdi.
Zülfiyyə Elxanın kölgə salmış gözlərinə baxıb soruşdu:
– İşlərin necə gedir?
– İşlər alınmır, ana, alınmır. Elə bil qarğışa düşmüşəm, – deyə 

Elxan əlləri ilə başını sıxdı.
Zülfiyyə üzünü tük basmış, barmaqları titrəyən oğluna baxıb 

təkidlə:
– Axı nə olub? – dedi.
Elxan barmaqlarını şaqqıldadıb ayağa qalxdı, anasına cavab 

verməyib o biri otağa keçdi.
Bu vaxt Mələk Zülfiyyənin çayını gətirib masanın üstünə 

qoydu. O, Zülfiyyəni fikirli görüb soruşdu:
– Nə olub, Zülfiyyə xanım? Niyə belə fikirlisiniz?
Zülfiyyə köksünü ötürüb Mələyə dedi:
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– Mələk, sən də yad adam deyilsən. Görürəm ki, Elxanın 
yenə də pula ehtiyacı var. Goruma aparmayacağam ki... Dolabın 
alt gözündə – paltarların arasında bir az pul var. Onu mənə gətir.

Mələk dolabın alt gözündəki paltarların arasına baxıb Zülfiy-
yəyə dedi:

– Zülfiyyə xanım, burada pul-zad yoxdur.
Zülfiyyə təəccüblə:
– Necə yəni yoxdur?
– Yoxdur, Zülfiyyə xanım.
Zülfiyyə arabasını dolabın yanına sürüb dedi:
– O paltarları bura tök, görüm...  
Mələk paltarları yerə yığdı. Zülfiyyə paltarların arasını yox-

layıb pulların orada olmadığını gördü. O düşündü: “Yəqin ki, 
bu Elxanın işi olar”. Zülfiyyənin çox fikirləşdiyini görən Mələk 
öz-özündən xoflandı. Fikirləşdi ki, bu evdə yad adam bir mənəm. 
Birdən ürəklərinə gələr ki, pulları mən götürmüşəm... Odur ki, 
günahkar adamlar kimi, Zülfiyyəyə baxıb dedi:

– Zülfiyyə xanım, vallah mən...  
Zülfiyyə onun sözünü kəsib dedi:
– Qızım, ağlına elə axmaq fikirlər gətirmə. Yəqin ki, Elxan 

götürüb.
Bu vaxt Elxan otaqdan çıxıb dəhlizə sarı getdi. O, ayaqqabı-

larını geyinə-geyinə dedi:
– Ana, bir saata qayıdıram.
Zülfiyyə onu səsləyib:
– Bir dəqiqə bura gəl.
Elxanın geri qayıtdığını görən Mələk mətbəxə keçdi.
Geri qayıdan Elxan yerə tökülmüş paltarlara baxıb təəccüblə 

soruşdu:
– Paltarları niyə yerə tökmüsən?
Zülfiyyə sakitcə dedi:
– Elxan, srağagün pulların üstündən 500 manat götürdün. 

Elədirmi?
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– Elədir, – deyə Elxan cavab verdi.
Zülfiyyə Elxanın üzünə baxmadan dedi: 
– Qalan pullar yoxdur. Tapa bilmirəm.
Elxan:
– Məndən niyə soruşursan?
– Məgər səndən soruşdum? – deyə Zülfiyyə cavab verdi.
Elxan əli ilə mətbəx tərəfi göstərib pıçıldadı:
– Bəlkə, Mələk götürüb.
– Ayıbdır, elə söz danışma. Mələk təmiz qadındır.
Elxan, acı-acı gülərək dedi:
– Onda mən götürmüşəm. Axı mən narkomanam.
Zülfiyyə oğlunun titrəyən əllərinə baxaraq kədərli səslə dil-

ləndi:
– Ay oğul, elə danışma. Sən narkoman-zad deyilsən. Bir də 

ki, kim sənə deyir, sən götürmüsən? Görəsən, hara qoymuşam, 
fikrimdən çıxıb. Sən get, yəqin ki, taparam.

Haldan-hala düşən Elxan yaşarmış gözləri ilə gah anasına, 
gah da yerdəki paltarlara baxıb nəsə demək istəyirdi, ancaq elə 
bil nəyə görəsə, tərəddüd edirdi. O, qəfildən geri dönərək evdən 
çıxdı.

Elxan gedəndən sonra Zülfiyyə Rasim müəllimgildə iş-
ləyərkən Fərhadın onun üstünə necə oğurluq atdığını xatırladı. 

Fikri oğlunun yanında qalan Zülfiyyə bir azdan Mələyi yanı-
na çağırdı, pensiya kartını ona verib dedi:

– Qızım, mənim pensiyamı ala bilərsənmi?
Mələk bənizi saralmış Zülfiyyəyə baxıb:
– Alaram, Zülfiyyə xanım, – dedi.
Evdən pulun yoxa çıxmasını daha Zülfiyyə açıb-ağartmadı. 

O, Mələkdən utanırdı. Çünki Zülfiyyə bilirdi ki, pulun Elxan tərə-
findən götürüldüyünü Mələk də yaxşı bilir. Ancaq o başa düşə 
bilmirdi ki, Elxan pulu götürərkən niyə ona deməyib? Əgər demiş 
olsaydı, əlbəttə ki, Zülfiyyə əsla etiraz etməzdi.
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Az bir vaxt keçməsinə baxmayaraq, Zülfiyyə gözlərindən 
nur, sevgi, mərhəmət yağan Mələyə çox inanırdı. Həm də Vüqar 
Mələyi bu evə gətirərkən bu qadının ləyaqətli bir insan olduğu-
nu da Zülfiyyəyə demişdi. Evin bütün işlərini canla-başla görən 
Mələk gecələr də Zülfiyyənin yanında qalar, öz qayğısını ondan 
əsirgəməzdi. Ona nə qədər əmək haqqı verilməsindən isə nə Zül-
fiyyənin, nə də Elxanın xəbəri vardı. Zülfiyyə Mələyə veriləsi 
əmək haqqı barədə soruşandaVüqar bu məsələnin onluq olduğu-
nu qəti şəkildə bildirmişdi. 

* * *
Elxanın gecələr Vəsilənin yanında qalmaması bu qadını özün-

dən çıxarmışdı. O, yenə Elxanı təhdid edir, onu polisə verəcəyi ilə 
hədələyir, xalası oğlunun borcunu niyə qaytarmadığını deyirdi.

Malik isə pulunu ala bilmədiyi üçün hələ ki, qəlyanxananın 
işlərini aparır, özünü buranın sahibi kimi aparan Eldarın əməllə-
rinə açıq şəkildə mane olmağa çalışırdı.

Buludlu bir hava idi. Güclü külək qarşısına çıxan yüngül nə 
varsa, ağzına alıb küçənin bu başından o başına aparırdı. 

Elxan günortaya yaxın qəlyanxanaya gəldi. Malik artıq orada 
idi. O, Elxanı görən kimi dedi:

– Qardaş, bu olmadı ki... Bəs bizim söhbətimiz nə yerdə qaldı?
Elxan qaşlarını çatıb soruşdu:
– Yenə nə olub, ay Malik?
Az hallarda əsəbiləşən Malik dedi:
– Axı bizim söhbətimiz oldu. Eldar da dedi ki, mənə düşən 

payı o verəcək. Bəs nə oldu?
– Sən belə tələsirsən? – deyə Elxan soruşdu.
– Əlbəttə, tələsirəm. Sənin bu qohumun bilirsən nə oyunlar-

dan çıxır? Atamızı yandıracaqlaree bir gün...  
– Darıxma, danışaram bu gün Eldarla.
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– Elxan, mən sabahdan işə çıxmayacağam. Nə vaxt imkanın 
olar, pulu verərsən, mən də o vaxt sənədlərə qol çəkərəm. Yox, 
verməzsən, canın sağ olsun.

Elə bu vaxt Eldarın maşını küçədə dayandı. Eldar maşından 
düşüb iri addımlarla qəlyanxanaya daxil oldu. Elxan onun qarşı-
sına yeriyib görüşdü. Onlar kənara çəkilib söhbət etməyə başladı-
lar. Bir azdan Eldar Elxandan aralanıb Malikə yaxınlaşdı, onunla 
mehribanlıqla görüşdü və dedi:

– Qardaş, eşitdim, pula görə çox narahatsan. Pulun 50 minini 
bu axşam qonaqlıqda sənə verəcəyəm. Qalanını da bir həftəyə 
çatdıraram. Olarmı?

– Olar, – deyə Malik cavab verdi.
– Axşam saat 7- də qonşuluqdakı restoranda görüşürük. Göz-

ləyəcəyəm.
Gözlərində sevinc parlayan Malik dilləndi:
– Oldu, qardaş, görüşərik inşallah.

* * *
Günortaya yaxın Vəsilə Elxana zəng vurub ona xəngəl bişir-

diyini dedi və tez evə gəlməsini tapşırdı. Elxan bilirdi ki, günorta 
yeməyi bir bəhanədir. Sadəcə son vaxtlar Vəsilənin yanında ge-
cələmədiyi üçün onun yenə də hay-həşir, dava-dalaş salacağına 
əmin idi. O, bir taksiyə oturub Vəsilənin yanına yollandı.

Qapını açan Vəsilənin qıy-qışqırıq salacağını gözləyən Elxa-
nı bu dəfə gümanı aldatmışdı. Vəsilə onu xoş üzlə qarşıladı. Onun 
əynində bədənini sıxan nazik xalat vardı. Xalatın açıq yaxasından 
Vəsilənin qabarıq döşləri görsənirdi. O, Elxanı qucaqlayıb incik 
səslə dedi:

– Niyə mənə zülm edirsən? Bura məgər sənin evin deyil? Ya-
zıq uşaq “ata” deyə-deyə qalıb. Niyə belə edirsən, Elxan?

Elxan sinəsinə sıxılmış Vəsiləni özündən bir qədər araladı. 
Vəsilədən iki gün bundan əvvəl Eldardan gələn qadın ətrinin iyi 
gəlirdi. Elxana elə gəldi ki, başındakı damarlardan axan qanın 
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səsini eşidir. Ürəyi şiddətlə döyünməyə başladı. Bu vaxt balaca 
Zülfiyyə ona yaxınlaşıb: “Ata, ata” – dedi. Elxan uşağı qucağına 
götürüb üzündən öpdü. Elxanın sifətinin ağardığını görən Vəsilə 
soruşdu:

– Nə olub? Niyə qanın qaradır?
Elxan səbrini basıb sakitcə:
– Heç nə olmayıb. Bir az başım ağrıyır, – dedi.
Elxan Vəsilənin gözlərinə baxıb dedi:
– Nə yaxşı ətir vurmusan...  
Vəsilə gülə-gülə:
– Hə... Xalaoğlu Eldar alıb. Birin mənə, birin də yoldaşına... 

Sən almırsan, o alır da...  
Elxan bir az fikirləşib dedi:
– Sən nə vaxt məndən ətir istəmisən, mən almamışam?
Vəsilə:
– Çox sağ ol, almısan. Bir dəfə də Eldar alıb. Olmaz?
– Niyə olmur? Olar, – deyə Elxan cavab verdi. 
Vəsilə mövzunu dəyişib soruşdu:
– Anan necədir?
– Anamdır da... Xəstə adamdır.
– Yaxşı, bəs kim baxır ona?
– Xidmətçi bir qadın var. O baxır.
– Bəs gecələr?
– Elə gecələr də o qadın baxır?
Vəsilə qaşlarını qaldırıb soruşdu:
– Qadın gecələr ananın yanında qalır?
– Hə orda qalır. Nədir ki?..
Vəsilənin rəngi dəyişdi. O, ayağa qalxıb pəncərənin qabağına 

keçdi. İstehza ilə dedi:
– Nə yaxşı... Mən də deyirəm, görəsən, bizim bu Elxanın başı 

nəyə qarışıb.
Elxan başını bulayıb Vəsiləyə dedi:
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– Deyəsən, sənin başına hava gəlib. Keçi can hayında, qəssab 
piy hayında...  

– Nədi, ola bilməz? Gecə ola, evdə də yad qadın ola...  
Hövsələdən çıxmış Elxan ucadan:
– Bəsdir, sən Allah!.. Boş-boş danışıb məni əsəbiləşdirmə. 

Utanmırsan? Yaşlı qadındır... Bir tikə çörəyinə görə evlərdə qul-
luqçuluq edir.

Vəsilə gülümsəyərək dedi:
– Yaşlıdırmı? Onda eybi yox. Mən də elə bildim ki, cavandır. 

Az qala səni o qadına qısqanmışdım.
Vəsilə Elxanın yanına gəldi, onun gözlərinə baxıb çox ciddi 

bir şəkildə dedi:
– Gedib o qadını orda iki yerə cıraram. Bildin?!
Elxan gah gülən, gah da əsəbiləşən Vəsiləyə baxıb dedi:
– Vallah, sən dəlisən.
– Hə, mən dəliyəm. Sənin dəlin... Bildin?
– Bildim, bildim, – deyə Elxan yemək stolunun arxasına keçdi.
Nahardan sonra gözlərindən od yağan Vəsilə divanda otur-

muş Elxanın yanına gəldi. O, qollarını Elxanın boynuna saldı və 
pıçıltılı bir səslə soruşdu:

– Ürəyin bir şey istəmir?
Elxan Vəsilənin xalatın aralanmış ətəkləri arasından ağaran 

baldırlarına baxıb dedi:
– Nəyi deyirsən?
Elxanın bu baxışlarını hiss edən Vəsilə xalatın ətəkləri ilə 

qıçlarını gizlədib naz ilə dilləndi:
– Ey, xatakar! O, sonranın işidir. Mən başqa şey deyirəm.
– Bəs nəyi deyirsən? – deyə Elxan soruşdu.
Vəsilə döşlərinin arasından kiçik bir büküm çıxarıb Elxana 

göstərdi və gülə-gülə dedi:
– Deyirəm, bəlkə, bir az bir yerdə “uçaq”... Nə deyirsən? 

Sonrasına baxarıq...  
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Elxanla Eldar birlikdə “ağ tozu” stolun hamar səthindən bu-
runlarına çəkərkən, bəzən Vəsilə də onlara qoşulardı.

Elxan Vəsilənin əlindəki kiçik salafana baxıb soruşdu:
– Bu, səndə hardandır?
– Bunun sənə dəxli yoxdur, – deyə Vəsilə dilləndi.
Elxan dəfələrlə özünə söz versə də, yenə özünü saxlaya bil-

məyib, Vəsilə ilə birlikdə narkotik maddə qəbul etdi. Bir azdan 
beyni dumanlanan, bütün dünyanın gözündə dəyişdiyini hiss 
edən Elxan əlləri titrəyə-titrəyə Vəsilənin xalatını soyundurmağa 
başladı. Vəsilə: “Dayan”, – deyib onlara baxan kiçik Zülfiyyəni 
mətbəxə keçirdi. Qayıdanda isə artıq onun əynində heç nə yox idi.

Üç saatda sonra Elxanın telefonuna gələn zəng onu yuxudan 
oyatdı. Elxan güclə gözlərini açıb telefona baxdı. Malik idi. O, 
telefonu söndürüb saçları dağınıq halda yanında yatmış Vəsiləyə 
baxdı. Elxanın ürəyi bulanır, başı ağrıdan çatlayırdı. Qəfildən ya-
dına düşdü ki, bu gün restoranda Eldar və Maliklə görüşməlidir. 
Yəqin ki, elə Malik ona görə zəng vurubmuş. Yataqdan güclə 
qalxdı. Qızı Zülfiyyəni xatırladı. Adyala bürünüb mətbəxə keçdi. 
Balaca Zülfiyyə mətbəxin döşəməsində sakitcə yatmışdı. Elxan 
uşağa yaxınlaşdı. Körpənin yanağına yapışıb qalmış göz yaşları-
na ürəkağrısı ilə baxmağa başladı. Elxan qızını yerdən qucağına 
götürdü. Bu vaxt uşaq oyandı, özünü atasının qucağında görüb 
dodaqlarını büzdü, qollarını Elxanın boynuna salıb: “Ata” – dedi 
və yenidən yatdı. Elxan Zülfiyyəni öz çarpayısına gətirdi. Onu 
ehmalca yerinə qoyub üstünü örtdü. Vəsilə isə hələ də yatırdı. 
Elxan hamama keçib üzünə su vurdu. Güzgüdə özünü görəndə 
sanki başqa bir adamla qarşılaşdı. Öz-özünə nifrət etdi. Anasını 
düşündü. Vəsiləni oyatdı. Elxanın getməyə hazırlaşdığını görən 
Vəsilə yuxulu-yuxulu Elxandan dedi:

– Məni nə vaxt aparacaqsan evinizə? Axı belə ailəçilik olmaz. 
Qalmısan iki yol ayrıcında. Nə anandan əl çəkə bilirsən, nə də 
bizdən... Danış ananla. Vallah, hamıdan yaxşı baxaram ona.
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Elxan gözləri xumarlanan Vəsiləyə baxıb dedi:
– Yaxşı, danışaram. Uşaqdan muğayat ol. Mən getdim.
Elxan qapıdan çıxan kimi anasına zəng edib bir az gec gələ-

cəyini dedi.

* * *
Elxan restorana gələndə Eldarla Malikin ayrıca bir otaqda 

oturub onu gözlədiklərini gördü. Eldar Elxanı görən kimi ucadan 
dedi:

– Ay yeznə, niyə gecikirsən? Axı belə olmaz. Gör nə vaxtdır 
səni gözləyirik.

Elxan onlarla görüşüb masa arxasına keçdi və dedi:
– Gərək bağışlayasınız. Bir az özümü yaxşı hissi etmirdim. 

Yatıb qalmışam.
Eldar şən səslə:
– Əsas odur ki, gəlib çıxmısan. Günahını da bu axşam yuyar-

san, – dedi.
Eldar pencəyinin qoltuq ciblərindən iki dənə kağıza bükülü 

nə isə çıxarıb Malikə göstərdi və dedi:
– Qardaş, danışdığımiz kimi... Sənə 50 min demişdim, yadın-

dadırmı? Sənin bəxtindən bir adamda alacağım var idı. Sağ olsun 
gətirib verdi. Pullarının hamısı düzəldi.

Eldar bükülüləri açıb içərisindəki pulları Malikə verdi və dedi:
– Say pullarını, – dedi.
Elxan və Malik təəccüblə bir-birlərinə baxdılar.
Eldar gülərək:
– Nədi? Niyə belə təəccüb edirsiz? – dedi, – lazım deyilsə, 

qaytarım pulları.
– Niyə lazım deyil? – deyə Malik dilləndi.
– Onda say pullarını.
Malik pulları alıb dedi:
– Sənə inanıram, saymağa ehtiyac yoxdur.
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Eldar təkidlə:
– Say, qardaş, az deyil, azacıq deyil, – dedi.
Malik gülümsəyərək dedi:
– Dedim ki, inanıram sənə.
Eldar razılıqla gülümsəyərək cibində bir kağız çıxardı və Ma-

likin qabağına qoyub dedi:
– Sən Elxana görə narahat olma. Elxanla daha mən işləyə-

cəyəm. Biz belə danışmışıq. İndi isə bu kağıza mübarək qolunu at 
ki, filan yerdə olan əmlakdan mənə düşən payımı aldım və daha 
heç bir iddiam yoxdur.

Malik kağızı oxuyub təəccüblə Elxana baxdı və dedi:
– Eldar, axı bu notarial qaydada olmalıdır.
Eldar Elxana tərəf çevrilib dedi:
– Yeznə, deyəsən, şərikin səndən ayrılmağına peşman olub.
Elxan Malikə dedi:
– Əzizim Malik, pullarını aldın?
– Aldım, – deyə Malik cavab verdi.
– Kağızı oxudun?
– Oxudum.
Eldar səbirsizliklə dilləndi:
– Qardaşım, daha nə istəyirsən? Bizə notarius-zad lazım de-

yil. Sən də qol çək, Elxan da, mən də... Vəssalam...  
Malik bir az fikirlərləşib Elxana baxdı. Elə bil Elxanın fikri 

başqa yerdə idi. Barmaqlarını yüzlük əsginaslarına sürtüb dedi:
– Mənimçün fərqi yoxdur.
– Onda gəlin qol çəkəyin, – deyə Eldar cibindən bir qələm 

çıxardı. Hər üçü kağıza öz imzalarını atdıqdan sonra Eldar kağızı 
cibinə qoyub dedi:

– Allah hər ikinizə xeyir versin.
Sonra Eldar əllərini bir-birinə sürtüb ofisiantı səslədi. Xidmət 

üçün çöldə hazır dayanan ofisiant içəri girəndə Eldar ona dedi:
 – Qaqaş, di gətir, görək nəyin var...  



317

Zülfiyyə

* * *
Zülfiyyənin əhvalı yaxşı idi. Elxanın ona zəng edib evə gec 

gələcəyini deməsi ananı sevindirmişdi. Ona elə gəlirdi ki, Elxan 
düzəlməyə başlayır. Üstəlik Əsmərin zəngi... Əsmər Zülfiyyəyə 
zəng edib ondan xəbərsiz rayona qayıtdığı üçün üzrxahlıq et-
miş, başqa çıxış yolunun olmadığını demişdi. Zülfiyyə nəvəsi 
Kamalla da danışmış, nəvəsinin səsini eşitmişdi. Xoş duyğularla 
yaşayan Zülfiyyə pəncərənin qarşısında oturub həyətə baxırdı. 
Mələk isə evdə yır-yığış edirdi. Birdən qapının zəngi çalındı. 
Mələk qapıya getdi. 

– Zülfiyyə xanım, sizi istəyirlər, – deyə Mələk səsləndi.
Zülfiyyə çevrilib dedi:
– Kimdir? Gəlsin içəri.
Zülfiyyənin qulağına tanış bir səs dəydi:
– Allah qonağıdır.
Zülfiyyə içəri girən qıza baxıb heyrətləndi:
– Ay Allah, bu gün nə xoş gündür.
Gələn Gülnarə idi. O, gözlərini qıyıb Zülfiyyəyə baxırdı. 

Gülnarə yaxına gəlib Zülfiyyəni qucaqladı. Zülfiyyə bir əli ilə 
onu sinəsinə sıxdı. Gülnarə dedi:

– Məni bağışlayın, Zülfiyyə xanım. Yanınıza gec gəldim. Bir 
az başım qarışıq idi.

Gülnarənin gəlişi onsuz da son vaxtlar kövrək olmuş Zülfiy-
yəni bir az da kövrəltmişdi. O, Gülnarəni məhəbbətlə süzüb dedi:

– Mənim gözəl qızım, lap vaxtında gəlmisən. Bilirəm ki, iş 
adamısan.

Birdən Zülfiyyənin gözləri Gülnarənin barmağındakı üzüyə 
sataşdı.

– Gülnarə, bu üzük nədir? – deyə sevinclə soruşdu.
Gülnarə barmağındakı üzüyü göstərib dedi:
– Hə, Zülfiyyə xanım, nişanlanmışam.
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– Nə yaxşı, ay qızım. Allah səni xoşbəxt eləsin, – deyə Zül-
fiyyə yenidən Gülnarəni qucaqladı.

– Elxan necədir, Zülfiyyə xanım?
Zülfiyyə dərindən bir ah çəkib dedi:
– Elxandır da, a qızım. Yaxşıdır.
– Təki yaxşı olsun.
Zülfiyyə Mələyi Gülnarə ilə tanış etdi. Onlar çay süfrəsi arxa-

sında xeyli söhbət etdilər. Artıq hava çoxdan qaralmışdı. Gülnarə 
getmək üçün ayağa qalxdı. Gülnarə gedəndə də Zülfiyyə göz yaş-
larını saxlaya bilmədi.

Gecədən xeyli keçmişdi. Zülfiyyə yata bilmirdi. Elxan gec 
gələcəyi barədə ona zəng edib desə də, Zülfiyyənin ürəyi çox na-
rahat idi.

Gecə saat 2-də qapının zəngi çalındı. Elxan idi. Rəngi ağap-
paq ağarmışdı. O, anası ilə görüşüb öz otağına keçdi. Zülfiyyə 
arxayın oldu ki, oğlu evdədir. Yenicə gözünə yuxu getmişdi ki, 
Elxanın zarıltısına gözlərini açdı. Bu vaxt Mələk Zülfiyyənin ota-
ğına gəlib dedi:

– Zülfiyyə xanım, Elxanın vəziyyəti yaxşı deyil.
– Necə yəni yaxşı deyil? – deyə Zülfiyyə yatağından dikəldi.
– Bilmirəm, bayaqdan qusurdu. İndi isə ikiqat qalıb zarıyır.
Mələyin köməyi ilə Zülfiyyə arabasına oturdu və Elxanın ota-

ğına keçdi. Elxan qarnını tutub yerə uzanmış və “ana”deyərək 
zarıyırdı. Zülfiyyə Elxana yaxınlaşdı. Elxanın rəngi boğulmuş, 
ağzından köpük gəlirdi. Zülfiyyə həyəcanla Mələyə dedi:

– Tez təcili yardıma zəng vur!..

* * *
Elxan iki gün idi ki, Respublika Toksikologiya Mərkəzində 

kəskin zəhərlənmə diaqnozu ilə yatırdı. Zülfiyyə əlil arabasın-
da dəhlizin pəncərəsi qabağında dayanmışdı. Malik və Eldar da 
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burada idilər. Zülfiyyə dünən axşam Elxanın Malik və Vəsilənin 
xalası oğlu Eldarla bir yerdə olduğunu və bir yerdə yemək ye-
diklərini artıq Malikdən öyrənmişdi. O, gözaltı Vəsilənin xalası 
oğlu Eldara baxırdı. Eldar kədərli halda fikrə getmişdi. Bir azdan 
qucağında balaca Zülfiyyəni tutmuş Vəsilə dəhlizdə göründü. El-
dar Vəsiləni görən kimi ona yaxınlaşdı. Zülfiyyə qucağında uşaq 
olan bu qadını görəndə başı ilə Maliki yanına çağırdı və sakitcə 
soruşdu:

– Kimdir bu qadın?
Malik də yavaşca:
– Vəsilədir, Zülfiyyə xanım, – dedi.
Zülfiyyə bədəninin titrədiyini hiss etdi. Vəsilə sakitcə ağ-

layırdı. Saçları üzünə dağılmışdı. Qucağındakı uşaq da anasına 
baxıb kövrəlmişdi. Zülfiyyə diqqətlə uşağa baxdı. Balaca Zülfiy-
yə ilə nəvəsi Kamal arasındakı oxşarlığı görəndə ürəyi qəfəsdəki 
quş kimi çırpınmağa başladı. Balaca Zülfiyyə anasının qucağında 
sakit dayanmayıb hey çırpınırdı. Vəsilə uşağı yerə qoydu. Uşaq 
dəhliz boyu gəzir, öz-özünə nə isə danışırdı. O, gəzə-gəzə Zül-
fiyyənin yanına gəldi. Qara gözlərini altdan yuxarı Zülfiyyəyə 
dikərək maraqla ona baxmağa başladı. Zülfiyyə bu yaraşıqlı qıza 
baxıb düşündü: “Sənin nə günahın var, a körpə. Günah səni bu 
dünyaya gətirənlərdədir. Valideynlərin səhv atdıqları addımın 
cəzasını bəzən nə vaxtsa onların övladları çəkəsi olur”. O, əlini 
ehmalca uşağın qara saçlarına çəkdi. Uşağın gözləri güldü. Əlləri 
ilə Zülfiyyənin qıçlarından yapışdı. Bu vaxt Vəsilə Zülfiyyənin 
yanına gəldi, Zülfiyyəyə salam verdi. Uşağın əlindən tutub apa-
randa nə fikirləşdisə geri çevrildi və dedi:

– Zülfiyyə xanım, bilirəm ki, məni görmək istəmirsiniz. 
Amma daha bu olub. Siz qəbul etsəniz də, etməsəniz də mən sizin 
nəvənizin anasıyam.

Zülfiyyə Vəsiləyə bir kəlmə də söz demədi. Ancaq ürəyində 
ona haqq qazandırdı.Vəsilə Zülfiyyənin dinmədiyini görüb qızı-
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nın əlində tutaraq dayandığı yerə qayıtdı. Ancaq Vəsilə nəvəsinə 
baxan Zülfiyyənin gözlərindəki mərhəmət və sevgini görmüşdü. 
Ona görə də sevinirdi.

Dəhlizdən ona tərəf gələn Vüqarı görəndə Zülfiyyə sevindi. 
Ürəyində:”Allah səni qorusun, ay oğlum, nə yaxşı ki, sənin kimi 
etibarlı oğlanlar var imiş” – deyə düşündü. Vüqar Zülfiyyəyə 
yaxınlaşıb onunla görüşdü.

Bu vaxt Eldar Malikdən sakitcə soruşdu:
– Bu kimdir?
– Deyəsən, Elxanın dostudur.
– Nə əcəb bu vaxta qədər biz onu tanımamışıq?
Malik barmağı ilə yuxarını göstərib dedi:
– Deyəsən, yuxarılardandır.
Eldar daha bir söz demədi. Ancaq Malik onun rənginin qaç-

dığını hiss etdi.
Vüqar Zülfiyyədən soruşdu:
– Mənə Mələk zəng edib hadisəni dedi, Zülfiyyə xanım. Bu, 

nə məsələdir?
Zülfiyyə kədərli səslə cavab verdi:
– Bilmirəm, ay bala. Mənə zəng edib dedi ki, bir az gec gələ-

cəm, darıxma. Gecə gələndən sonra da pis vəziyyətə düşdü.
– Həkimlər nə deyirlər?
– Zəhərlənmə diaqnozu qoyublar.
– Nədən zəhərlənib ki?
– Bilinmir hələ...  
– Axşam kiminlə olub bir yerdə?
– Şəriki Maliklə, bir də o biri arvadın xalası oğlu ilə... Bir 

yerdə çörək yeyiblər.
– Kim dedi ki, bunları?
– Malik danışdı...  
– Yaxşı... Əgər Elxan yeməkdən zəhərlənibsə, bəs o birilər 

niyə zəhərlənməyib?
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– Mənə də elə o, maraqlıdır, – deyə Zülfiyyə fikrə getdi.
– Polisin məlumatı varmı, Zülfiyyə xanım?
– Var oğlum, var. Özüm xahiş etmişəm. Artıq cinayət işi qal-

dırılıb. Çörək yedikləri yerdə araşdırma aparılır.
– Düz etmisiniz, Zülfiyyə xanım.
Elə bu vaxt baş həkim Zülfiyyənin yanına gəlib dedi:
– Zülfiyyə xanım, oğlunuzun vəziyyəti yaxşı deyil. Əlimiz-

dən gələni edirik. Bağırsaqları, mədəsi tamam yuyulub. Çalışırıq 
ki, qanını da müəyyən qədər dəyişək. Zəhərə qarşı bütün zərdab-
lardan istifadə edirik. İndi sizi istəyir.

Zülfiyyə daha bu dərdlərə dözə bilmirdi. Onun ürəyinin taqəti 
qalmamışdı. O, Vüqara baxıb titrək səslə dedi:

– Apar məni Elxanın yanına.
Vüqar əlil arabasının dəstəyindən tutub heç kimə baxmadan 

Zülfiyyə ilə birlikdə Elxanın yatdığı palataya getdi.
Elxan anasının, baş həkimin və Vüqarın gəlməsini duymadı. 

Onun dərisində qara-qara şişlər əmələ gəlmişdi. Göz qapaqları 
şişib gözünü örtmüşdü. Zülfiyyə Elxanın başının üstündə dayanıb 
bir neçə dəfə onu səslədi. Elxan göz qapaqlarını güclə aralayıb 
anasını və Vüqarı gördü. O, pıçıltıya bənzər bir səslə Zülfiyyəyə 
dedi:

– Ana, bilmirəm mənə nə oldu. Yaxşı deyiləm. Yəqin ki, Ka-
malın ahı tutub məni. Ana mənə bir şey olsa, Zülfiyyədən muğayat 
ol. Onun günahı yoxdur. Yazıqdır... Onu Vəsiləyə etibar eləmə.

Zülfiyyənin dodaqları titrəyir, danışa bilmirdi. Nəhayət, o, 
özünü ələ alıb güclə dedi:

– Sənə heç nə olmayacaq. Sağalacaqsan.
Zülfiyyə yanında dayanan baş həkimə baxdı. Həkim Zülfiy-

yənin nə demək istədiyini başa düşüb dedi:
– Narahat olmayın, Zülfiyyə xanım. Əlimizdən gələni edə-

cəyik.
Vüqar Elxanın əllərindən yapışıb dedi:
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– Möhkəm ol, qardaş. Hər şey yaxşı olacaq.
Elxan şişmiş dodaqlarını aralayıb:
– Sağ qalsam, yaxşı olacaq, – dedi.
Baş həkim Zülfiyyəyə:
– Zəhmət olmasa çıxın. Qanın təmizlənməsi üçün xəstənin 

damarlarına lazım olan dərmanlar vurulmalıdır.
Vüqar Zülfiyyəni dəhlizə çıxartdı. Vəsilə Zülfiyyəni görən 

kimi onun üstünə qaçaraq həyəcanla soruşdu:
– Elxan necədir, Zülfiyyə xanım?
Soruşanın kim olduğunun fərqinə varmadan Zülfiyyə sakitcə 

dedi:
– Allaha pənah... Ümid Allahadır.
Vəsilə necə ağladısa, balaca Zülfiyyə də ona qoşulub ağlama-

ğa başladı. Nəvəsinin ağladığını görən Zülfiyyə əli ilə onu yanına 
çağırdı. Uşaq tez Zülfiyyənin yanına gəldi. Başını nənəsinin qıç-
larına qoyub sakitləşdi. Zülfiyyənin titrək əli balaca Zülfiyyənin 
saçlarında gəzdi. Bunu görən Vəsilənin yaşlı gözlərində bir atəş 
parladı.

Axşama yaxın baş həkim Elxanın vəziyyətində ciddi dəyi-
şiklik olmadığını desə də, Zülfiyyənin ürəyində bir ümid işığı da 
yandırdı. O, Zülfiyyəni kənara çəkib dedi:

– Zülfiyyə xanım, oğlunuzun möhkəm orqanizmi var. Güman 
edirəm ki, vəziyyəti düzələcək.

Zülfiyyənin dodaqları əsdi. Sakitcə pıçıldadı:
– Allaha min şükür. Allah ağzınızdan eşitsin, doktor!..
Baş həkim nə isə gizli bir söz danışırmış kimi, ətrafına baxıb 

Zülfiyyəyə dedi:
– Zülfiyyə xanım, bir də onu da deyim ki, oğlunuzun qanın-

dan narkotik maddələr aşkarlanıb. Onun narkotikadan istifadə et-
məsindən xəbəriniz vardımı?

Zülfiyyə utanc gətirən bu sualın qarşısında qızardı və günah-
kar adamlar kimi dilləndi:
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– Bəli, doktor, xəbərim vardı.
– Çox təəssüf edirəm, Zülfiyyə xanım, – deyərək həkim ora-

dan uzaqlaşdı.
Zülfiyyənin içində elə bil nə isə qırıldı. Xəcalət hissi onun 

bütün varlığını bürüdü. O, hələ də uzaqlaşmaqda olan həkimin 
ardınca baxırdı.

Artıq havanın qaraldığını görən Vüqar Zülfiyyəyə yaxınlaşıb 
dedi:

– Zülfiyyə xanım, sizi evə aparım. Mələk evdə sizi gözləyir. 
Onsuz da burada qalmağınızın bir mənası yoxdur. Sabah inşallah 
sizi yenə gətirərəm.

Ürəyində hələ də həkimin sözlərini düşünən Zülfiyyə kədərli 
səslə Vüqara dedi:

– Ay oğlum, sənə də əziyyət verirəm.
– Heç bir əziyyəti yoxdur, – deyə Vüqar dilləndi.
Vüqar Zülfiyyəni aparanda anasının yanında dayanan balaca 

Zülfiyyə tanımadığı nənəsinə əl edib sağollaşdı. Zülfiyyə bu şirin 
qıza baxıb Elxanın onun haqqında dediklərini xatırladı. Bu vaxt 
Vəsilə Zülfiyyəni uşağa göstərib dedi:

– Bax, qızım, nənəndir. Getmək istəyirsən nənənlə?
Balaca Zülfiyyə ondan aralanan Zülfiyyənin ardınca uşaq sa-

dəliyi ilə baxıb:”Nənə!”– deyə qışqırdı.
Zülfiyyənin ürəyi titrəsə də, geri çevrilmədi. O başa düşürdü 

ki, anası bu uşağa hansı bir qadını göstərib:”Nənəndir”, – desə 
idi, uşaq ona da “nənə” deyəcəkdi. Hələ tam dil açmamış bu gü-
nahsız körpə başıbəlalı Zülfiyyəni tanıya bilməz, onun nənəsi ol-
duğunu da bilə bilməzdi.

* * *
Artıq hava qaralmışdı. Xəstəxanadan evə qayıdan Vəsilə pən-

cərənin qabağında dayanıb fikirləşirdi. O, Zülfiyyə ilə xəstəxana-
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dakı görüşünü özünün ilk qələbəsi hesab edirdi. Yüzlərlə insanın 
mənəviyyatını alt-üst edən narkomaniya bu qadının da daxili dün-
yasını artıq məhv etmişdi. Onun beynində “yalnız qalib gəlmək” 
psixologiyası formalaşmışdı. Vəsilə ona qadağan olanları əldə et-
mək ideyası ilə yaşayırdı. Elxan ona deyəndə ki, anam xəstədir, 
səni görsə, daha da pis hallara düşəcək. Həmin anda onun beynin-
də belə bir fikir kök saldı ki, Elxan mənim olduğu kimi, onun ana-
sı da mənimlə bir yerdə yaşamalı və mənə “gəlin”deməlidir. Onun 
bu fikirlərinə məqsədli şəkildə dəstək verən xalası oğlu Eldar hər 
dəfə Vəsiləyə onun güclü qadın olduğunu, məqsədinə çatacağına 
inandığını deyəndə Vəsilənin gözləri parlayar və deyərdi:

– Mənə də Vəsilə deyərlər. İstədiyim mənim olmalıdır. Əgər 
olmasa, onu məhv edərəm. 

Bu xəstə amalla yaşayan Vəsilə Elxanın ölüm yatağında yat-
dığı anlarda da öz fikrindən dönməmişdi. Ancaq onun üçün bir şey 
maraqlı idi. Görəsən, Elxan nədən zəhərlənib? Əgər zəhərlənmə 
yeməkdən olubsa, bəs Maliklə Eldar niyə zəhərlənməyib? Bütün 
bunları düşünən Vəsilənin fikri təkcə bir nəfərin üstündə dayanır-
dı ki, o da xalası oğlu Eldar idi... Vəsilə Eldarı yaxşı tanıyırdı. O, 
bilirdi ki, Eldar var-dövlət, pul yığmaq üçün ən çirkin işlərə əl ata 
bilən mənəviyyatsız bir adamdır. Onun üçün qohumluq, dostluq 
anlayışı yox idi. Toy gecəsi bakirə çıxmayan və oğlan evi tərəfin-
dən geri qaytarılan Vəsilə Bakıya üz tutanda xalasını və xalası oğ-
lunu özünə simsar bilmiş və Eldara çox etibar etmişdi. Eldar isə 
bir dəfə evdə heç kimin olmamasından istifadə edərək xalası qızı-
nın çayına hansısa narkotik maddə ataraq onu uydurmuş və onun 
hissiz bədəninə sahib olmuşdu. Vəsilə isə özünə gələndə paltarla-
rının əynində olmadığını görüb ağlamış və pəncərənin qabağında 
dayanıb siqaret çəkən xalası oğluna ağzına gələni demişdi. Eldar 
isə gülə-gülə demişdi: “Daha bu iş oldu. Bir də ki, özünü çox da 
təmiz göstərmə. Əgər təmiz olsaydın, səni geri qaytarmazdılar”. 
Əlacı kəsilən Vəsilə bu barədə heç kimə bir söz deyə bilməmişdi. 
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Eldar isə Vəsiləni işə düzəltsə də, narkotikaya öyrətmiş və xalası 
qızının etirazına baxmayaraq, imkan düşən kimi onunla yaxınlıq 
etməyi davam etdirmişdi. Növbəti dəfə Vəsilə yataqda ondan so-
ruşanda ki, bu, nə vaxta qədər davam edəcəkdir? Eldar gülə-gülə 
demişdi: “Nədir, bəlkə, ərə getmək istəyirsən?” Vəsilə isə: “Niyə 
də yox?” – demişdi. Və bir dəfə bir toy şənliyində ucaboylu, qa-
rayanız, bir az ayağını çəkən Elxanı gördükdə Vəsilənin bu oğ-
landan xoşu gəlmişdi. “Bu oğlan mənim olmalıdır” fikri başına 
dolan Vəsilə Elxanla tanış olduqdan sonra da Eldar bir neçə dəfə 
Vəsilə ilə yaxınlıq etmək istəmiş, lakin Vəsilə buna imkan ver-
məmişdi. Çünki qadına lazım olan hər şeyi o, Elxanda tapmışdı. 
Elxandan uşaq dünyaya gətirən Vəsilədən əl çəkməyən Eldar hər 
şeyi Elxana deyəcəyi ilə onu təhdid etmişdi. Sonradan narkotika-
ya öyrəşmiş Vəsilə Eldarla birlikdə narkotik maddələr qəbul et-
dikdən sonra könüllü olaraq onunla yatmağa razılaşmışdı. Vəsilə 
çox gözəl bilirdi ki, Eldar Elxandan kifayət qədər istifadə edir. 
Elxan bir növ onun üçün sipər rolunu oynayırdı. Bəs elə isə, Eldar 
Elxanı niyə zəhərləsin? Bu fikirlər içərisində dolaşıb qalan Vəsilə 
Eldarın maşınının binanın qabağındakı ağacların altında dayandı-
ğını gördü. Eldarın gəlişinə ürəyində sevinən Vəsilə Elxanın nə-
dən zəhərləndiyini mütləq ondan öyrənəcəyini qərara aldı.

Eldarın qanı qara idi. O, salam verib otağa keçəndə Vəsilə 
ondan soruşdu:

– Eldar, Elxan necə olub ki, zəhərlənib?
Eldar stul çəkib oturdu və dedi:
– Mən nə bilim, necə zəhərlənib?
Vəsilə onun qarşısına gəlib düz gözlərinin içinə baxdı və 

dedi:
– Eldar, mən səni yaxşı tanıyıram. Mən demirəm ki, Elxanı 

sən zəhərləmisən. Ancaq bu işdən xəbərin olmamış olmaz. Mənə 
düzünü de. Bu işdə ya sənin, ya da Malikin əli var.

Eldar ucadan qışqırdı:
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– Sarsaqlama! Mən Elxanı niyə zəhərləməliyəm ki? Bu da 
mənim sizə yaxşılığımın əvəzidir? Malik təpiyin dirəyib Elxan-
dan pulunu istəyirdi ki, ondan ayrılsın. Mən də pul tapıb Malikin 
pulunu vermişəm. Bir-iki tikə də çörək yemişik. Vəssalam.

– Malikə nə qədər pul vermisən? – deyə Vəsilə soruşdu.
– 100 min manat.
Vəsilə heyrətlə bir də soruşdu:
– Nə qədər?
– Dedim ki, yüz min...  
Vəsilənin dodaqlarında acı bir gülüş yarandı. O, Eldara dedi:
– Eldar, mən inanmıram ki, sən Elxana görə yüz min pul 

verəsən.
Eldar sakitcə cibində bir kağızı çıxarıb Vəsilənin qarşısına 

qoydu və dedi:
– İnanmırsan, bax.
Vəsilə kağızı oxuyub dedi:
– Başa düşmədim... Tutaq ki, Malik yüz min aldığına görə 

imza edib. Bəs Elxan nəyə görə imza edib?
Eldarın cin yağan gözlərində qəribə bir istehza göründü. Və-

siləyə baxıb dedi:
– Elxan da qol çəkib ki, ona məxsus olan paydan əl çəkir.
– Elxan nəyə görə əl çəkməlidir ki, öz payından?
– Onu Elxandan soruşarsan, – deyə Eldar cavab verdi.
– Elxanın nəyə imza atdığından xəbəri varmı?
Eldar istehza ilə cavab verdi:
– Əvvəl-axır biləcək da...  
– Bu bir parça kağıza qol çəkməklə Elxanın olan-qalanı sənə 

qalmayacaq ki... Dövlətin qanunları var.
– Sən narahat olma. Sənin xalan oğlu elə-belə oğlan deyil. Bir 

parça kağızla da mən hər şeyi həll edə bilərəm.
Vəsilə həyəcanla soruşdu:
– Bəs Elxanın uşağını kim saxlayacaq? Kim böyüdəcək?
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Eldar gülə-gülə:
– Qorxma, Elxan ölməyəcək. Bir də ki, ona nəsə olsa, xalan 

oğlu ölməyib ki...  
Vəsilə əlindəki telefonu divanın üstünə atıb qışqırdı:
– Sən nə dəhşətli adamsanmış. Demək, Elxanı sən zəhərlə-

misən?
Eldar əsəbi şəkildə dedi:
– Adam balasısan! Sənə dedim ki, mən zəhərləməmişəm.
– Bəs kim zəhərləyib?
– Bilmirəm!..Yəqin, yeməkdən zəhərlənib.
– Bəs sən niyə zəhərlənməmisən? Bəs Malik niyə zəhərlən-

məyib?
– Gərək biz də zəhərlənəydik?
Vəsilə barmağını Eldara silkələyib dedi:
– Baxarsan... Allaha and olsun ki, hər şeyi gedib polisə deyə-

cəyəm!
Eldar təəccüblə:
– Nəyi deyəcəksən?
– Narkotika satdığını. Malı hardan götürdüyünü... Kimlərə 

satdığınə... Nə varsa, hamısını...  
Eldar gülə-gülə dedi:
– Ay bədbəxt, mən səninçün Elxan deyiləmee, elə xox gələn 

kimi səndən qorxum. Sən özündən şikayət edəcəksən? Türməyə 
düşmək istəyirsən? Bəs uşağın necə olacaq?

– Cəhənnəm olsun hər şey. Onsuz da belə yaşamaqdan bez-
mişəm, – deyə Vəsilə cavab verdi.

Bu vaxt yuxudan ayılan balaca Zülfiyyə ağlamağa başladı. 
Vəsilə uşağı çarpayıdan götürüb sakitləşdirməyə çalışdı.

Eldarın rəngi ağarmışdı. O, Vəsiləni yaxşı tanıyırdı. Bilirdi 
ki, əgər deyirsə, demək, onu mütləq etməlidir. Ondakı inadkarlığa 
bələd olan Eldar Vəsiləni sakitləşdirməyə çalışdı:

– Xalaqızı, neçə illərdir ki, bir-birimizi tanıyırıq. Dərd-səri-
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miz, sevincimiz bir olub. Sənin çətin günlərində sənə mən dayaq 
olmuşam.

Vəsilə onun sözünü kəsib ağlaya-ağlaya dedi:
– Sən məni özünə məşuqə etdin. Mən də istəyirdim ki, başqala-

rı kimi, mənim də yaxşı ailəm olsun. Ailə qurandan sonra da mən-
dən əl çəkmədin. Məni narkotikaya sən öyrətdin. Sən şərəfsiz...  

Eldar Vəsilədəki bu dəyişikliyə məəttəl qalmışdı. O, sakit 
səslə dedi:

– Yaxşı, mən şərəfsizəm. Mən alçağam. İndi mən nə etmə-
liyəm?

Vəsilə göz yaşlarını silib soruşdu:
– Elxan nədən zəhərlənib, Eldar? Bunu bilmək istəyirəm. 

Əgər mənə hər şeyi deməsən...  
Eldar ayağa qalxdı. Vəsilənin divanın üstünə atdığı telefonu 

götürmək istəyəndə Vəsilə qışqırdı:
– Telefonuma dəymə.
Eldar sakit səslə dedi:
– Sənə nə olub? Telefonumda kontur yoxdur. Zəng edib verə-

cəyəm telefonunu.
Vəsilə televizorun üstündəki başqa bir mobil telefonu ona 

göstərib dedi:
– Televizorun üstündəki ilə zəng elə. Bunda da kontur yoxdur.
Eldar televizorun üstündəki telefonu götürüb Vəsiləyə dedi:
– Elxanın nədən zəhərlənməsini bilmək istəyirsən?
– Əlbəttə, bilmək istəyirəm.
– Onda al telefonu, Malikə zəng elə. De ki, iki saata burda 

olsun.
– Sən özün niyə zəng etmirsən?
– Mən zəng eləsəm, gəlməyəcək.
– Mən Malikin nömrəsini bilmirəm, – deyə Vəsilə dilləndi.
– Mən deyəcəyəm nömrəni. De ki, Elxanla bağlı vacib bir işlə 

əlaqəlidir.
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Vəsilə Malikə zəng edib iki saatdan sonra onu gözlədiyini 
dedi. 

Eldar Vəsilə ilə üzbəüz oturmuşdu. O, Vəsiləyə baxsa da, fik-
ri başqa yerdə idi. Ona görə də hiss olunurdu ki, danışdığı sözləri 
sadəcə ağzı boş qalmasın deyə danışır. Eldar Vəsiləyə dedi: 

– Sən məndən şikayət etmək istəyirsən, ancaq bilmirsən ki, 
mən səni nə qədər çox istəyirəm. Bir azdan aydın olacaq ki, sənin 
xalan oğlu səni nə qədər çox istəyir.

Bir az sakitləşən Vəsilə ondan soruşdu:
– Malik Elxanın nədən zəhərləndiyini bilir?
– Darıxma. Bir azdan özü gələr, hər şeyi bilərsən. İndi isə dur, 

bir çay dəmlə, içək.
Onlar bir saata yaxın çay içə-içə söhbət etdilər.
Eldar küçəyə çıxanda artıq hava çoxdan qaralmışdı. O, maşı-

na oturmamışdan əvvəl Vəsilənin eyvanına baxdı. Balaca Zülfiy-
yə eyvanda dayanıb ona baxırdı. Eldar ona əl edib maşına oturdu 
və sürətlə uzaqlaşdı.

* * *
Günəşli bir səhər açıldı. Zülfiyyə pəncərənin qarşısında otu-

rub Vüqarın gəlməsini səbirsizliklə gözləyirdi. Vaxt keçdikcə 
Zülfiyyənin səbri tükənirdi. Vüqar isə gəlmək bilmirdi. Mələk 
Zülfiyyənin darıxdığını görüb soruşdu:

– Zülfiyyə xanım, niyə narahatsınız?
Zülfiyyə köksünü ötürüb dedi:
– Vüqar gəlib çıxmadı. Elxana görə narahatam. Birdən ona 

nəsə olar.
– Darıxmayın, yəqin, indilərdə gələr. Sizə çay verimmi?
– Yox, ay qızım, çox sağ ol, ürəyim istəmir.
Zülfiyyənin danışmağa taqəti qalmamışdı. Bir neçə günün 

içərisində o, arıqlamış, sol gözü balacalaşmış, boynu elə bil 
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çiyninə sallanmışdı. Danışanda dodaqları əsir, gözləri qıyılırdı. 
Ağarmış saçları onu daha da yaşlı göstərirdi. 

Yarım saat da keçdi. Nəhayət, Zülfiyyə səbir edə bilməyib 
Mələyə dedi:

– Qızım, o telefonu ver mənə, Vüqara bir zəng edim, görüm, 
harada qaldı? Axı bu, niyə gəlib çıxmadı, görəsən?

Mələk telefonu əlinə götürmək istəyirdi ki, telefona zəng gəl-
di. Mələk telefonu Zülfiyyəyə verdi. Zəng edən Vüqar idi. O, işi 
ilə əlaqədar bir az gec gələcəyinivə Elxanın vəziyyətinin qismən 
düzəldiyini dedi.

Vüqarla danışdıqdan sonra da Zülfiyyənin narahatlığı ötüş-
mədi. Onun ürəyinə çox pis fikirlər gəlirdi. Düşünürdü ki, bəlkə, 
Elxanın vəziyyəti yaxşı deyil. Bəlkə, Vüqar onu narahat etməmək 
üçün onunla belə danışdı. Zülfiyyə telefonu götürüb baş həkimə 
zəng etdi. Baş həkim Vüqar dediyi kimi, Elxanın vəziyyətinin 
qismən düzəldiyini söylədi. Zülfiyyə dərindən nəfəs alıb Allaha 
şükür etdi.

Günortaya yaxın qapının zəngi çalındı. Yemək hazırlayan 
Mələk qapını açdı. Gələn Vüqar idi.O, otağa keçib Zülfiyyə ilə 
salamlaşdı. Zülfiyyə onu fikirli görüb narahatlıqla soruşdu:

– Nə olub, Vüqar? Niyə qanın qaradır? Elxana bir şey olubsa, 
qorxma, de...  

Vüqar Zülfiyyənin solğun üzünə baxıb dedi:
– Zülfiyyə xanım, narahat olmayın, səhər həkimlə danışmı-

şam. Elxanın vəziyyəti düzəlir.
Zülfiyyənin üzünə işıq doğdu. O, başını yuxarı qaldırıb:
– Allaha şükürlər olsun, mən də həkimlə danışmışam, – dedi, – 

Allah dualarımı eşitdi mənim.
Zülfiyyə Vüqardan yenə soruşdu:
– Bəs nədən belə fikirlisən?
Vüqar Zülfiyyəyə baxıb sakit səslə dedi:
– Bu gecə bir ölüm hadisəsi olub. 
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– Nə ölüm hadisəsi, a bala?
– Vəsiləni öldürüblər, Zülfiyyə xanım.
Zülfiyyənin ağzı aralı qaldı. O, heyrətlə içini çəkib soruşdu:
– Sən nə danışırsan? Kim öldürüb? Niyə öldürüb? Axı elə 

dünən yanımızda idi ki, o bədbəxt.
Vüqar fikirli-fikirli cavab verdi:
– Qətli törədən hələ ki, dəqiq bilinmir. İstintaq gedir. Ancaq 

Maliki şübhəli şəxs qismində saxlayıblar.
Zülfiyyə əlini əsən dodaqlarına aparıb soruşdu:
– Malik hara, Vəsilə hara? Malik Vəsiləni niyə öldürsün ki?
– Bilmirəm, Zülfiyyə xanım. Vəsilə öldürülməmişdən əvvəl 

Malikə zəng edibmiş. Əməliyyat qrupu telefon nömrəsi ilə tapıb-
lar onu. Bu gün Malikin şəklini qonşulara göstərəndə qonşulardan 
biri deyib ki, dünən bu adamın Vəsilənin evindən çıxdığını görüb.

– Bəs uşaq – Zülfiyyə? O yazığın başına nə gəlib? – deyə 
Zülfiyyə həyəcanla soruşdu.

– Uşaq salamatdır. Elə uşağın ağlamaq səsinə qonşular girib-
lər evə. Anasının meyidinin üstündə qışqırıb ağlayırmış.

Zülfiyyənin ürəyi titrədi. Özündən asılı olmayaraq:”Can 
bala!” – dedi.

– Bəs uşaq indi hardadır? – deyə soruşdu.
– Bir-iki saatlığa qonşuluqdakı qadına tapşırıblar. Qadın de-

yib ki, baxaram uşağa.
Zülfiyyə yalvarırmış kimi, Vüqara baxıb dedi:
– Vüqar, qadan alım, yazıqdır uşaq. Bəlkə, gətirəsən onu 

bura. Olarmı?
Bu sözləri deyərkən Zülfiyyə kənarda quruyub qalmış Mələyə 

baxdı. Hadisəni eşidib heyrət içində donub qalan Mələk Zülfiy-
yənin baxışlarını sanki indi hiss etdi. O, dili dolaşa-dolaşa dedi:

– Əlbəttə, gətirsəniz yaxşı olar. Yazıq uşaq indi gör nə vəziy-
yətdədir...  

– Gətirərəm, Zülfiyyə xanım, narahat olmayın, – deyə Vüqar 
Zülfiyyəni sakitləşdirdi
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– Allah köməyin olsun, ay oğul.
Zülfiyyə yenə Vüqardan soruşdu:
– Necə öldürüblər Vəsiləni?
– Bədənində heç bir yara izi yoxdur. Ən doğrusu tibbi eksper-

tizanın rəyindən sonra bilinəcək. 
Vüqar Zülfiyyədən soruşdu:
– Nə deyirsiniz? Gedəyinmi Elxanın yanına?
Bir anlıq fikrə gedən Zülfiyyə Vüqara dedi:
– Əvvəl uşağı gətirsən yaxşı olmazmı? Yazıqdır. Sonra gedə-

rik Elxanın yanına.
Vüqarın dodaqlarında bir təbəssüm yarandı və dedi:
– Necə istəyirsiniz, elə də olsun. Onda mən gedim Zülfiyyəni 

gətirim.
Zülfiyyənin ürəyi titrədi. Nəvəsini görmək hissi bütün varlı-

ğını bürüdü.

* * *
Vəsilənin öldürülməsi xəbəri ildırım sürəti ilə hər yerə yayıl-

dı. Meyit müayinə olunmaq üçün artıq Məhkəmə-Tibbi Eksper-
tiza və Pataloji Anatomiya Birliyinə göndərilmişdi. Qonşuların 
Vəsilənin ölümünü eşidib evə doluşması əməliyyatçıların işini 
çətinə salmışdı. Evdə axtarış aparılan zaman oradan müxtəlif nar-
kotik maddələr və mərhuma məxsus bir ədəd mobil telefon aşkar 
edilərək maddi dəlil kimi götürülmüşdü. Bundan başqa iki nəfər-
lik çay süfrəsində olan stəkanlardan əl izləri də götürülərək tibbi 
ekspertizaya göndərilmişdi. Hələlik Vəsilənin müəmmalı ölümü 
bağlı olaraq qalırdı.

Günortadan sonra Vüqar balaca Zülfiyyənin ardınca Vəsilə-
nin qonşuluğunda yaşayan qadının mənzilinə getdi. Qonşu qadın 
qapını açandaVüqara baxıb acıqla soruşdu:

– Sən nə istəyirsən? Qələt edib bu tifili yanımda saxlamadım ki?
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Vüqar qadının çox əsəbi olduğunu görüb sakitcə dedi:
– Xanım, niyə belə əsəbiləşmisiniz? Kimlərdir sizi narahat 

edənlər?
Qonşu qadın onunla çox xoş rəftar edən bu cavan oğlana 

baxıb dedi:
– Siz kimsiniz?
Vüqar vəsiqəsini ona göstərəndən sonra qadın üzr istəyib onu 

içəri dəvət etdi. Vüqar içəri keçən kimi uşağı soruşdu. Qadın Zül-
fiyyənin yan otaqda yatdığını bildirdi. Sonra üzünü Vüqara tutub 
dedi:

– Sizinkilər dedilər ki, uşağın qohumları gələnə qədər uşaq 
bir-iki saatlıq burda qalsın. Bizim camaatı bilirsən də... O gəlir, bu 
gedir... Elə bil tamaşa verirlər burda. Biri gəlir ki, uşaq necədir? O 
biri gəlir ki, uşaq nə edir? Biri də gəlib ki, mən uşağın yaxın qo-
humuyam, uşağı aparmağa gəlmişəm. Düzdür, mən həmin kişini 
Vəsilənin evinə gəlib-gedən görmüşəm. Uşaq da onunla getmək 
istəyirdi. Amma vermədim. Mənə tapşırmışdılar ki, bizdən başqa 
uşağı heç kimə vermə.

Vüqar qadına baxıb gülümsədi və dedi:
– Düz etmisiniz. Mən bu uşağın atası ilə dostam. Həm də 

nənəsi bizim idarənin sabiq zabiti olub. Məni də uşağı aparmaq 
üçün o göndərib.

Qadın Vüqara baxıb dedi:
– Qadan alım, nə olsun mənə sənəd göstərdin. Mən qanun-

lardan qorxan adamam. Uşağı mənə kim veribsə, ona da təhvil 
verəcəyəm. İncimə məndən.

Vüqar ürəyində bu qadına “afərin” deyib, kimə isə zəng vur-
du. Elə bu vaxt qapı döyüldü. Qadın qapını açanda gözləri qızar-
mış Eldar və yanında da bir qadın içəri girdilər. Eldar içəri girən 
kimi:

– Bu da mənim yoldaşım, – dedi, – Allaha and olsun, uşaq 
mənim yaxın qohumumdur.
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Qonşu qadın yumşaq səslə:
– Keçin içəri, – dedi.
Eldarın üzündə sevinc nişanələri göründü. Lakin otağa keçən-

də Vüqarı görüb bulud kimi tutuldu. Vüqar Eldarın qızarmış göz-
lərinə baxıb soruşdu:

– Sən kimsən? Nə istəyirsən?
Hələ Elxanın yanında – xəstəxanada olarkən Vüqarı tanıyan 

Eldarın rəngi dəyişdi. Bu, qonşu qadının nəzərindən qaçmadı.
– Mən mərhumun xalası oğluyam. Yadınızdadırmı xəstəxa-

nada?...  
– Tutaq ki, sən deyəndir. Uşağın atası, nənəsi sağ ola-ola niyə 

sən uşağı aparmalısan?
Eldarın boğazı qurudu. Özünü ələ alıb cavab verdi:
– Fikirləşdim ki, Elxan xəstəxanada, nənəsi də ki, xəstə... 

Mən yad deyiləm ki...  
Vüqar sərt bir görkəm alıb qonşu qadını göstərərək dedi:
– Axı bu qadın sənə deyib ki, uşağı sənə verə bilməz. Təzə-

dən gedib yoldaşını gətirmisən. Niyə camaatı narahat edirsən?
– Bağışlayın, mən bilmədim ki, bu məsələ bu qədər ciddidir.
– Xalan qızı öldürülüb. Bundan da ciddi şey ola bilər?!
Bu vaxt istintaq əməliyyat qrupunun əməkdaşlarından biri 

qapıda göründü. Qonşu qadın onu görən kimi Vüqara dedi:
– Bax, bu oğlan məndən xahiş etmişdi. Özü də gəlib çıxdı.
Polis işçisi Vüqarla çox mehribanlıqla görüşdü və qonşu qa-

dına dedi:
– Bağışlayın ki, bir az gecikdik. Uşağı bu cavan oğlana verə 

bilərsiniz. Yad adam deyil.
– Baş üstə, – deyərək qadın yan otağa keçdi.
Vüqar Eldara baxıb dedi:
– Sən gedə bilərsən.
Eldar:”Sağ olun” – deyib otaqdan çıxdı.
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* * *
Vəsilənin qətlinin səhəri Cinayət Axtarış şöbəsinə gətirilən 

Malikə müstəntiqin ilk sualı belə oldu:
– Malik, dünən axşam təxminən saat 10-11 radələrində hara-

da olmusan?
Dünyanın çox üzünü görmüş Malik bilirdi ki, müstəntiq bu 

sualı ona nahaqdan vermir. Qorxu və həyəcan yağan gözləri ilə 
müstəntiqə baxıb cavab verdi:

– Cənab müstəntiq, evdə oturmuşdum. Vəsilə mənə zəng 
edib dedi ki, iki saatdan sonra bizdə ol, Elxanla bağlı səninlə va-
cib işim var.

– Sən də getdin. Eləmi?
– Bəli, getdim.
– Görüşdünmü Vəsilə ilə?
– Xeyr.
– Niyə?
Malikin qırmızı yanağı titrədi. Sakit səslə dedi:
– Cənab müstəntiq qapını döydüm, qapını açan olmadı. Sonra 

ağlamaq səsi eşitdim. Qapını itələdim. Qapı açıq idi. İçəri girdim. 
Vəsilə yerdə uzanmışdı. Qızı da anasını çağırıb ağla yırdı. Mən də 
Vəsiləni çağırdım. Cavab vermədi. Ağzından ağ köpük gəlmişdi.

– Bəs sonra?
– Sonra da tez geri qayıtdım.
– Niyə?
– Qorxdum.
– Bəs polisə niyə xəbər vermədin?
– Vallah, elə qorxmuşdum ki, nə edəcəyimi bilmədim. Bəlkə 

də, xəbər verəcəkdim. Amma sizinkilər gəldi...  
– Malik, Elxanın nədən zəhərləndiyini bilirsənmi?
– Xeyr, cənab müstəntiq.
– Sən, Elxan və Eldar birlikdə Elxan zəhərlənən gecə resto-

randa çörək yemisiniz. Bu məclis nəyə görə idi?
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Malik udqunub cavab verdi:
– Cənab müstəntiq, Elxanla mən şərikli bir qəlyanxana işlədi-

rik. Ondan ayrılmaq qərarına gəlmişdim.
– Niyə?
– Qorxurdum?
– Nədən qorxurdun, Malik?
Malik bir az tərəddüdən sonra cavab verdi:
– Son vaxtlar qəlyanxanada narkotik maddələrdən istifadə 

olunurdu.
– Kimlər istifadə edirdi?
– Müştərilərə təklif olunurdu.
– Kim təklif edirdi?
– Vəsilənin xalası oğlu Eldar.
– Elxan narkotikadan istifadə edirdi?
– Mən görməmişəm, – deyə Malik cavab verdi.
– Sonra?
– Sonra Elxanla oturub hesabladıq. Mənə düşən yüz min ma-

natı istədim.
– Elxan verdimi pulu?
– Eldar verdi. Elə axşamkı qonaqlıq da ona görə idi.
– Kim verirdi qonaqlığı?
– Eldar.
Müstəntiq gülərək dedi:
– Bu Eldar nə yaxşı oğlandı. Həm Elxanın əvəzinə yüz min 

pul ödəyir, həm də qonaqlıq verir.
– Cənab müstəntiq, pulu Eldar elə-belə vermədi ki...  
– Bəs necə verdi?
– Mənə də, Elxana da qol çəkdirdi ki, bizə düşən payı aldıq 

və gələcəkdə heç bir iddiamız olmayacaq.
Müstəntiq fikrə getdi. Sonra dedi:
– Belə çıxır ki, yüz minə sizin qəlyanxananı aldı. Eləmi?
– Belə çıxır.
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– Elxan kağıza qol çəkəndə bu barədə məlumatı var idimi?
– Mənə elə gəldi ki, var idi. Mənə dedi ki, pulunu aldın, indi 

də qolunu çək.
– Məclisdən sonra hara getdin?
– Elxanın vəziyyəti pisləşdi. Eldar onu öz maşınında evə 

apardı. Mən də hesabı verib evə getdim.
– Hesabı sən niyə verdin?
– Elxanın vəziyyəti pis idi. Eldarın qanı çox qaralmışdı. On-

lar məndən əvvəl qalxdılar.
– Pullar hardadır, Malik?
– Evimdədir, cənab müstəntiq?
Müstəntiq gülə-gülə:
– Heç olmasa, saydın pullarını?
– Xeyr, cənab müstəntiq. Heç vaxt oldu ki... Necə aparmı-

şam, elə də qalır.
– Sən bilən Elxan nədən zəhərlənər, Malik?
Malik elə bil bir az açılışmış, həyəcanı yoxa çıxmışdı. O dedi:
– Cənab müstəntiq, Elxanın yediyi yeməkdən biz də yemişik. 

Əgər yeməkdən olsaydı, biz də zəhərlənərdik.
– Bəlkə, içkidən?
– Axı biz də həmin içkidən içmişik.
– Malik, Eldar Elxanı zəhərləyə bilərdimi?
Malik bir az düşünüb dedi:
– Mənə elə gəlir ki, yox.
– Niyə elə fikirləşirsən?
– Çünki Elxanın ölməyi ona sərf eləməz. O, nə edirsə, Elxa-

nın kölgəsində edir.
Müstəntiq gülümsəyərək dedi:
– Onda belə çıxır ki, Elxanı sən zəhərləmisən.
Özünə güclə gələn Malikin rəngi yenə dəyişdi. O, həyəcanla 

dilləndi:
– Siz nə danışırsınız, cənab müstəntiq? Biz bir ailə kimi ol-

muşuq. Mən onu niyə zəhərləməliyəm ki?..
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– Bəs Vəsilənin ölümü? Vəsilə sənə zəng edir, sən Vəsilənin 
yanına gedirsən və sən mənzildə olan ərəfələrdə Vəsilə zəhərlənib 
öldürülür. Sənin mənzildən çıxdığını qonşular da təsdiq edirlər. 
Və şöbəyə gətirilərkən axtarış zamanı pencəyinin döş cibindən 
iki ampul tapılır. Sən bilirsənmi həmin ampulların içərisindəki 
maddə nədir?

Malik udqunub dedi:
– Cənab müstəntiq, vallah, mən bilmirəm ki, o dərmanlar mə-

nim cibimə necə düşüb.
Müstəntiq səsini qaldıraraq dedi:
– Bəsdir yalan danışdığın! Bəlkə, şöbədə atıblar onları sənin 

cibinə?
– Xeyr, dərmanlar cibimdən çıxdı, – deyə Malik cavab verdi.
Müstəntiq:
– Malik, ampuldakılar dərman deyilee... Çox güman ki, 

zəhərli maddədir. Elxanı və Vəsiləni zəhərləyən zəhərli maddə...  
Yəqin ki, bunu ekspertiza tezliklə müəyyən edəcəkdir. 

Malikin göz bəbəkləri dəhşətlə fırlandı. O, başını aşağı salıb 
xırıltılı bir səslə dedi:

– Mən sizə hər şeyi dedim. Mən adam öldürə bilmərəm, cə-
nab müstəntiq.

Müstəntiq ayağa qalxıb Malikin qızarmış sifətinə baxıb dedi:
– Çoxları elə sənin kimi danışırlar. Sonradan isə...  
Hövsələsi daralmış müstəntiq üzünü qapıya tutub qışqırdı:
– Aparın!.. 
Müstəntiqin Maliklə sorğu etdiyi günün səhəri Eldar da şüb-

həli şəxs qismində saxlanıldı.

* * * 
Vəsilənin ölümündən artıq beş gün keçmişdi. Məhkəmə-Tib-

bi Ekspertiza və Pataloji Anatomiya Birliyinin rəyinə görə Və-
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silə zəhərlənmədən dünyasını dəyişmişdi. İstintaqa o da aydın 
olmuşdu ki, Malikin cibindən çıxan ampullardakı maddə kəskin 
zəhərləyici xassəyə malikdir və Vəsilə ilə Elxan məhz həmin 
maddədən zəhərlənmişlər. Vəsilənin mənzilindəki çay stəkanla-
rının yalnız birində barmaq izləri aşkar olunmuşdu ki, bu izlər də 
Vəsiləyə məxsus idi. O biri stəkanda isə heç bir barmaq izi aşkar 
olunmamışdı. Malikə zəng vurulan mobil telefonun üzərindəki 
barmaq izləri Vəsilənin barmaq izləri ilə tamamilə eyni idi. İbti-
dai istintaq materiallarına əsaslanaraq, məhkəmə Malik haqqında 
həbs qətimkan tədbiri seçmişdi.

Müstəntiq Maliki dindirdiyi kimi, Eldarı da dindirmişdi. Ma-
likdən fərqli olaraq, onu saxladıqları üçün Eldar istintaq orqanla-
rını günahlandırmış, xalası qızının qatilini başqa yerdə axtarmaq 
lazım olduğunu bildirmişdi. Müstəntiqin bütün suallarına məntiqli 
cavab verən Eldar bu işdə onun heç bir günahı olmadığını demişdi.

Doğrudan da, müstəntiqin əlində Eldara qarşı heç bir tutarlı 
fakt yox idi. Bunu yaxşı bilən Eldar onları Prezidentə – Dövlət 
başçısına şikayət edəcəyi ilə hədələyirdi.

Növbəti dindirilmə zamanı ilk sualı müstəntiqə Eldar verdi:
– Cənab müstəntiq, bu iş nə vaxta qədər davam edəcək? Niyə 

xalam qızının qatilini tapa bilmirsiniz? Onda belə çıxır ki, o efir-
lərdə verirləreee, “isti izlərlə belə tapdıq, isti izlərlə elə tapdıq”... 
Demək, bunların hamısı yalanmış? Axı məni niyə nahaqdan bu-
rada saxlayırsınız?

Müstəntiqin kefi bu gün kök idi. O, Eldarın verdiyi suala əhə-
miyyət verməyib qarşısında dil-dil ötən Eldara ilk sualını verdi:

– Eldar, mərhum xalan qızının evindən tapılan narkotik mad-
dələr barədə nə deyə bilərsən?

Eldar əsəbi şəkildə cavab verdi:
– Ay sənin qadanı alım, bunu məndən niyə soruşursunuz? 

Mənim evim ayrı, dərdim ayrı... Xalam qızının evində nə varsa, 
ona mən cavabdehəm? Gedin, onu mərhumun ərindən soruşun.
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– Kimdir mərhumun əri?
– Kim olacaq? Əlbəttə, Elxan.
– Xalan qızı zəhərlənən axşamı harada olmusan?
– Əlbəttə, evimdə.
– Həmin gün Vəsiləni görmüsənmi?
– Xeyr... Mən çoxdandır onu görmürdüm.
Müstəntiq stolun siyirməsindən bir diktofon çıxarıb Eldara 

göstərdi və dedi:
– Bir şeyi unutma ki, nahaq qan heç vaxt yerdə qalmaz.
Eldar diktofona ötəri nəzər salıb dedi:
– Mən də bilirəm. Ona görə də sizdən tələb edirəm ki, xalam 

qızının qatilini tapasınız!..
Müstəntiq sakitcə diktofonun düyməsini basıb stolun üstünə 

qoydu, kürəyini stula söykəyib nifrətlə sifətindən həyasızlıq yağan 
Eldara baxmağa başladı. Diktofon səslənəndə Eldar danışılanları 
eşitmək üçün bir qədər irəli əyildi. Ancaq onun irəli əyilməsinə 
ehtiyac yox idi. Diktofonda danışanların səsi otağa yayıldı:

– Eldar, Elxan necə olub ki, zəhərlənib?
– Mən nə bilim, necə zəhərlənib?
– Eldar, mən səni yaxşı tanıyıram. Mən demirəm ki, Elxanı 

sən zəhərləmisən. Ancaq bu işdən xəbərin olmamış olmaz...  
– Sarsaqlama! Mən Elxanı niyə zəhərləməliyəm ki? Bu da 

mənim yaxşılığımın əvəzidir? Malik təpiyini dirəyib Elxandan 
pulunu istəyirdi ki, ayrılsın.Mən də pul tapıb Malikin pulunu ver-
mişəm. Bir-iki tikə çörək yemişik. Vəssalam...  

Müstəntiq diktofonu söndürüb heykəl kimi yerində donub 
qalan Eldardan rişxəndlə soruşdu:

– Səslər sənə tanış gəldimi? Axıra qədər qulaq asmaq istəyir-
sənmi? Elə bildin ki, Vəsilənin telefonunu – sənin səsin yazılan 
telefonu aradan çıxarmaqla etdiyin cinayəti ört-basdır edəcəksən?

Bayaqdan dil-dil ötən Eldarın sifətində qırmızı ləkələr əmələ 
gəldi. O, dodaqlarını bir-birinə sıxıb, gözlərini elə bərk yummuş-
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du ki, miskin görkəmi ilə elə bil hansısa dəhşətli və dözülməz bir 
ağrıya güclə tab gətirirdi. Beynində yalnız bir fikir dolaşırdı: “Axı 
mən Vəsilənin telefonunu öz əlimlə yandırmışam. Axı bu, necə 
ola bilər?” Müstəntiqin: “Dustağı aparın!” – deməsi də onu bu 
vəziyyətdən qurtara bilmədi.

 Bir az keçmişə qayıdaq

Pəncərədən Eldarın gəldiyini görən Vəsilə qərara aldı ki, 
Elxanın nədən zəhərləndiyini mütləq bu gecə ondan öyrənməli-
dir. Həm də hansı bir duyğusa sanki ona xoşagəlməz bir hadisə-
nin olacağından xəbər verirdi. Odur ki, o, telefonun səs yazanını 
işlək vəziyyətə gətirib Eldarı gözlədi. Beləliklə, Eldar Vəsilənin 
yanına gəldiyi vaxtdan müəyyən ana qədər olan bütün danışıqlar 
Vəsilənin telefonuna yazıldı.

Artıq Vəsilənin onun üçün real təhlükə olduğunu bilən Eldar 
xalası qızını çox dilə tutsa da, onu inadından döndərə bilmədi və 
ani olaraq Vəsiləni aradan götürmək, cinayəti isə Malikin üstünə 
atmaq qərarına gəldi. Odur ki, guya Elxanın nədən zəhərlənmə-
sini öyrənmək üçün Vəsiləyə zəng etdirib Maliki evə çağırtdır-
dı. Həmin anda Eldarın özünün Malikə zəng vurmamasında bir 
məqsədi də bu idi ki, onun barmaq izləri telefona düşməsin və 
Maliki məhz Vəsilə özü evə çağırsın. Eldarın heç ağlına da gəl-
məzdi ki, Vəsilənin divanın üstünə atdığı telefonu onların danı-
şıqlarını yazır.

Vəsilə Malikə zəng vurduqdan sonra Eldarın istəyi ilə çay 
dəmləyib ortalığa gətirdi. Cibindəki zəhərlə dolu ampulu barmaq-
ları arasında saxlayan Eldar bu zəhəri Vəsilənin çayına tökməyə 
bir məqam axtarırdı. Belə bir məqam tapıldı. Belə ki, Vəsilə ba-
laca Zülfiyyəni ayaqyoluna apararkən Eldar cibindəki zəhəri Və-
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silənin stəkanına tökdü. Heç bir şeydən xəbəri olmayan Vəsilə 
geri qayıtdıqdan sonra stəkanındakı çayını içib Eldardan soruşdu:

– Eldar, Maliki bura çağırmaqda məqsədin nədir?
Bayaqdan Vəsilə ilə şirin dillə danışan Eldarın gözlərində 

qorxunc bir parıltı var idi. O, Vəsiləyə baxıb dedi:
– Xalaqızı, bu gün sən mənə çox suallar verdin. İndi də mən 

sənə bir-iki sual verəcəyəm.
Eldarın səs tonunun birdən-birə belə dəyişməsindən təəccüb-

lənən Vəsilə dedi:
– Soruş, görüm, nə soruşursan?..
– Sən Elxanı beləmi çox istəyirsən? Bayaqdan soruşursan ki, 

Elxanı kim zəhərləyib?
– Söhbət Elxanı çox istəməkdən getmir.
– Bəs nədən gedir?
– Əvvəla, Elxan mənim uşağımın atasıdır. Sonra isə...  
Eldar iyrənc bir gülüşlə onun sözünü kəsib dedi:
– Bəlkə, uşağın atası mənəm?
Vəsilə dəli bir baxışla ona baxıb dedi:
– Sənin kimi murdar mənim uşağımın atası ola bilməz.
Eldar ciddi bir görkəm alıb soruşdu:
– Bilmək isyəyirsənmi, Elxanı kim zəhərləyib?
– İstəyirəm, – deyə Vəsilə dilləndi.
Eldar qorxunc gözləri ilə ona baxıb dedi:
– Mən zəhərləmişəm.
Vəsilənin bədəni titrədi. Özünü ələ alıb soruşdu:
– Niyə zəhərləyirdin ki, onu?
– Mən Maliki zəhərləmək istəyirdim. İstəyirdim ki, verdiyim 

pulu elə gecə ikən geri qaytarım. Sənin axmaq Elxanın isə ara-
ğı içəndən sonra öz su stəkanının əvəzinə Malikin stəkanındakı 
sudan bir qurtum içdi. Kaş elə hamısını içəydi. Malik isə onun 
stəkanındakı suyu içdi. Əvvəl pis oldum. Sonra fikirləşdim ki, 
yanlış da bir naxışdı. Elxan ölsə, qəlyanxana tam mənim ixtiya-
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rıma keçəcək. Çünki özü də imza atmışdı ki, qəlyanxanadan pul 
sarıdan heç bir iddiası yoxdur. Sonra bilirsənmi neylədim?

– Neylədin? – deyə Vəsilə soruşdu.
Eldar gülə-gülə dedi:
– Sonra həmin zəhərdən iki ampul Malikin pencəyinin döş 

cibinə elə atdım ki, heç özünün də xəbəri olmadı. Fikirləşdim ki, 
necə olsa, onu da polislər dindirəcəklər.

Vəsilənin gözləri qan çanağına dönmüşdü. O, özünü toplayıb 
Eldara dedi:

– Mən sənin alçaq olduğunu bilirdim. Amma puldan ötrü 
adam öldürməyin heç vaxt ağlıma gəlməzdi. Sən elə bilirsən ki, 
məqsədinə çatacaqsan? Hamısını gedib polisə danışacağam.

Eldar gülə-gülə çay içdiyi stəkanı cibindən çıxardığı yaylıqla 
silib təmizlədi və dedi:

– Deyə bilməyəcəksən!
– Allaha and olsun ki, deyəcəyəm.
Eldar qışqırdı:
– And içmə. Deyə bilməyəcəksən, çünki beş-altı dəqiqədən 

sonra öləcəksən.
Vəsilə Eldarın yaylıqla stəkanı silməsinin səbəbini indi başa 

düşdü. Mədəsinin doğrandığını hiss edən Vəsilə heyrətlə xalası 
oğluna baxıb dedi:

– Sən nə etdin? Niyə mənim balamı yetim qoydun?
Eldar yerdə oturaraq oyuncaqları ilə oynayan balaca Zülfiy-

yəyə baxıb sakit-sakit dedi:
– Sən uşaqdan narahat olma. Elxan da öləndən sonra ona öz 

qızım kimi baxacağam.Amma çox heyif ki, stəkandakı suyun ha-
mısını içmədi sənin Elxanın. Sən isə yanırsanmış ki, susuzluqdan, 
ay yazıq.

Eldar ayağa qalxıb Vəsilənin divanın üstünə atdığı telefonu 
götürdü və rişxəndlə dedi:

– Sənin xalan oğlu hərif deyil ki, sən onun səsini yazasan. 
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Bayaq telefonu mənə verməyəndə bildim ki, səsimi yazırsan. Sən 
o nömrələri Elxana gələ bilərsən. 

Vəsilə ayağa qalxmaq istədi, lakin içindəki kəskin ağrı buna 
imkan vermədi. O, ikiqat olub yerə yıxıldı. Ağzından ağ köpük 
gələn Vəsilə qızını yanına çağırmaq istəsə də, bacarmadı. Balaca 
Zülfiyyə anasının yerə yıxıldığını görüb ona sarı getmək istədi. 
Eldar Vəsilənin telefonunu cibinə qoyub uşağı qucağına götürdü 
və yerdə ilan kimi qıvrılan Vəsiləyə dedi:

– Qorxma, sən o dünyaya gedənə kimi yanında olacağıq.
Bir azdan Vəsilənin gözləri otağın tavanında ilişib qaldı. El-

dar balaca Zülfiyyə ilə ehmalca eyvana çıxdı və eyvandan həyətə 
boylanıb həyətdə adam olub-olmamasını yoxladı. Sonra uşağı ey-
vana qoyub dedi:

– Sən burda gözlə, indi gəlirəm.
Eldar sakit addımlarla evdən çıxıb həyətə düşdü. Balaca Zül-

fiyyə hələ də eyvanda idi. Eldar ona əl edib maşınına oturdu və 
sürətlə uzaqlaşdı. Yolda cibindəki bir cinayəti özündə gizlədən 
telefonu – Vəsilənin telefonunu əli ilə yoxladı və onu yandırmaq 
lazım olduğunu düşündü. Eldara elə gəlirdi ki, onun bu cinayətin-
dən heç kim xəbər tutmayacaq və törətdiyi bu qətl hadisəsini sirr 
olaraq özü ilə o biri dünyaya aparacaqdır. Lakin o, səhv etmişdi. 
Masanın altına yapışdırılmış kiçik düyməni xatırladan səs yazan 
cihazın otaqda baş verənlərin hamısını öz yaddaşına köçürməsi 
Eldarın heç ağlına da gəlməzdi. Bu cihazı masanın altına Eldarın 
həmişə “tupoy”, “hərif” adalandırdığı Elxan yerləşdirmişdi. El-
darla Vəsilənin münasibətlərindən şübhələnən Elxan ikinci dəfə 
anasından pul istəməkdən çəkinmiş və xəlvətcə dolabdakı pulları 
götürərək bu səs yazanı almışdı. Axırıncı dəfə Vəsilənin yanın-
dan restorana gedərkən Elxan onu masanın altına yapışdırmışdı. 
Onun ağlına da gəlməzdi ki, masanın altına yapışdırdığı bu cihaz 
böyük bir cinayətin üstünün tezliklə açılmasına səbəb olacaqdır. 
Vəsilənin öldürülməsindən dörd gün sonra xəstəxanaya – Elxa-
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nın yanına gələn Vüqar hadisəni Elxana danışanda Elxan masa-
nın altına yapışdırdığı səs yazanı xatırlamış və bu barədə Vüqarı 
məlumatlandırmışdı. Elə həmin gün Vüqar əməliyyatçılarla Və-
silənin mənzilinə gedərək səs yazanı götürmüş və istintaqa təhvil 
vermişdi. 

* * *
Pəncərənin qabağında öz əlil arabasına sığınan Zülfiyyənin 

gözləri həyətə baxsa da, fikri başqa yerdə idi. Vəsilənin ölüm 
işinin az bir vaxtda açılması onu sevindirmişdi. Onu daha çox 
sevindirən isə bu qətlin açılmasında məhz Elxanın səbəbkar ol-
ması idi. Vüqar hadisə barədə ona danışanda Zülfiyyənin çoxdan 
övlad fərəhi duymayan ürəyi sevinclə çırpınmış, gözləri yaşar-
mışdı. Ancaq Vəsilənin qətli isə onu çox kədərləndirmişdi. Hər 
dəfə nəvəsi Zülfiyyə “ana” deyib ağlayanda onun ürəyinə elə bil 
dağ çəkilərdi. Anasızlıq nə olduğunu yaxşı bilən Zülfiyyə belə 
anlarda öz uşaqlıq illərini, öz yetimliyini düşünər, göz yaşları-
nı saxlaya bilməzdi. Uşağın qayğısına qalan Mələk Zülfiyyənin 
gündən-günə şam kimi əridiyini görərdi.

Elxan isə ölümdən qayıtmışdı. Vüqar tez-tez ona baş çəkər, 
səhhəti ilə maraqlanardı. Həkimlərin dediyinə görə bir-iki günə 
Elxan xəstəxanadan çıxa bilərdi.

Artıq bu gün Elxan evlərinə dönməli idi. Ancaq nədənsə geci-
kirdi. Zülfiyyə oğlundan ötrü çox darıxmışdı. Onun ürəyində belə 
bir inam var idi ki, Elxan düz yola qayıdacaq, onun həyatını məhv 
edən narkotikadan əl çəkəcək, anasının istədiyi bir oğul olacaqdır. 

Günortaya qədər Zülfiyyə yenə də öz yerində – pəncərənin 
qarşısında oturmuşdu. Balaca Zülfiyyə isə öz-özünə nə isə da-
nışa-danışa gah nənəsinin qıçlarını qucaqlayır, gah da Mələyin 
ardınca düşüb otaqları gəzirdi. 

Günorta yeməyi hazır olanda Mələk Zülfiyyəni masa arxa-
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sına gətirdi. Mələk bu gün yarpaq dolması bişirmişdi. Bilirdi ki, 
Zülfiyyə bu yeməyi xoşlayır. Zülfiyyə ətri otağı bürümüş yarpaq 
dolmasından birini boşqabına çəkdi. Dolmanın yarpağını soyub 
bir kənara qoydu. Sonra çəngəllə dolmanın içərisindəki yumşaq 
düyüləri ayırıb boşqabın kənarına yığdı. Uşağı yedizdirməklə 
məşğul olan Mələyə elə gəldi ki, düyü yaxşı bişmədiyindən Zül-
fiyyə onları kənara yığır. Odur ki, narahatlıqla soruşdu:

– Zülfuyyə xanım, deyəsən dolmanın düyüsü bişməyib. Eləmi?
Gözlərindən şəfqət yağan Zülfiyyə sakit səslə:
– Bişib, qızım, əlin-qolun var olsun. Allah səndən razı olsun. 

Nə yaxşı ki sən varsanmış.
– Allah sizin kimi insanlara ömür versin, Zülfiyyə xanım. Si-

zinlə bir yerdə olmaq, sizə qulluq etmək mənə çox xoşdur, – deyə 
Mələk razılıq etdi.

Zülfiyyə güclə bir-iki tikə yemək yeyə bildi. Sonra Mələkdən 
onu günbatan tərəfdəki eyvana çıxarmasını istədi. Zülfiyyənin bu 
eyvana ilk dəfə çıxmaq istəyi Mələyə qəribə gəlsə də, onu eyvana 
çıxardı. Bu eyvanın baxdığı küçədə hərəkət nisbətən az idi. Zül-
fiyyə köksünü ötürüb ağacların başında bir-birini səsləyən quşla-
ra tamaşa etməyə başladı. Aşağı mərtəbələrin hansındansa axıb 
gələn həzin musiqi səsi Zülfiyyənin ruhunu oxşadı. Son vaxt-
lar Zülfiyyə elə oturduğu yerdə mürgüləyər, 1-2 dəqiqə olsa da, 
yuxuya gedərdi. İndi də elə oldu. Yuxu onu uşaqlıq illərinə apar-
dı. Atası ağ atın üstündə yamyaşıl çəmənlikdə ona sarı gəlirdi. 
Zülfiyyə qollarını açıb atasına tərəf gedəndə at dal ayaqları üstə 
şahə qalxdı. Zülfiyyə atın bu hərəkətinə qəh-qəhə çəkib gülməyə 
başladı. Atası isə iri əllərini ona sarı uzatmışdı.

Mələyin səsi onu mürgüdən oyatdı:
– Zülfiyyə xanım, uşağı həyətə düşürürəm. Yəqin ki, indilər-

də Elxan da gələr.
Yuxudan ayıldığına peşman olan Zülfiyyə sakit səslə:
– Apar, qızım, apar, – dedi.
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* * *
Elxan xəstəxanadan çıxıb taksiyə oturdu. Ünvanı sürücüyə 

deyib qapının şüşəsini aşağı saldı. Ürəyi qəribə bir duyğu ilə çır-
pınırdı.Onun anasına deyilməli o qədər sözü var idi ki... Anasına 
verdiyi əziyyətlərə görə özlüyündə xəcalət çəkən Elxan qəlyanxa-
na açanda anasının ona ürəklə xeyir-dua vermədiyini xatırladı. O, 
başına gələn bu bəlaların səbəbini yalnız özündə görürdü.Elxan 
düşünürdü ki, əgər o, bir iş görəndə anası ilə məsləhət etmiş olsay-
dı və ona qulaq assaydı, yəqin ki, başına bu bəlalar da gəlməzdi.

Şəhərin küçələri tıxac olduğundan taksi aşağı sürətlə hərəkət 
edirdi. Elxan isə evə çatmaq üçün çox tələsirdi. O bilirdi ki, anası 
həmişə olduğu kimi, yenə də pəncərə önündə oturaraq narahatlıq-
la onun yolunu gözləyir. Elxan anasına deyəcəyi sözləri düşündü: 
“Ana, daha qurtardı... Bundan sonra hər şey yaxşı olacaq... Sən 
deyən kimi olacaq... Daha sənə heç vaxt əziyyət verməyəcəyəm. 
Mənə görə keçirdiyin yuxusuz gecələrin əvəzini çıxacağam. Sən 
məni zülüm-zillətlə böyütdün. Onun-bunun qapısında işləməklə, 
zibilxanalardan boş araq, pivə şüşələri yığıb satmaqla böyütdün 
məni. Bir qarın tox, bir qarın ac oldun. Özün yemədin, məni ye-
dizdirdin, ana! Gəncliyində də, qocalığında da mənə utanc gətirən 
bir hərəkət etmədin. Balaca əllərinin qabarı ilə böyütdün məni, 
ana! Bütün ömrünü mənə sərf elədin. Dəfələrlə ölümün ağzından 
qurtardın məni... Mən isə sənin qayğıya ehtiyacın olduğu vaxtlar-
da sənə biganə oldum... Sənə doyunca fərəh vermədim... Sənin 
məsləhətin olmadan işlər gördüm. Ona görə də Allah məni cəza-
landırdı. Vallah, daha olmayacaq... İnan mənə... Vaxtsız ağaran 
saçlarına and içirəm, ana!”

Sürücünün səsi onu xəyaldan ayırdı:
– Buradırmı, cavan oğlan?
Elxan taksidən baxanda özünü həyətlərində görüb təəccüb-

ləndi.
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– Buradır, – deyib taksinin pulunu verdi və maşından düş-
dü. Ətrafa baxdı. Gözləri həyətdə uşaqların içində oynayan bala-
ca Zülfiyyəyə sataşanda üzü güldü. Yaxınlaşıb onu səslədi. Uşaq 
onu çağıran Elxana baxdı. Elə bil ki, əvvəl onu tanımadı. Mələk 
Elxana:

– Xoş gəlmisiniz, – dedi. 
Sonra o, hələ də Elxana baxan balaca Zülfiyyəyə dedi:
– Ata gəldi.
Mələyin sözlərindən sonra uşaq yaddaşından hələ silinməyən 

Elxana yaxınlaşdı, üzü güldü, “ata”– deyib qollarını açdı. Elxan 
onu qucağına götürüb üzündən öpdü və həmişə anası baxan pən-
cərəyə boylandı. Pəncərədə heç kimi görməyəndə Mələkdən so-
ruşdu:

– Bəs anam hanı?
– Evdə sizi gözləyir, – deyə Mələk sevinclə cavab verdi.
Mələk qapını açdı. Balaca Zülfiyyəni qucağına götürmüş 

Elxan dəhlizə girən kimi:
– Ana! – deyə səsləndi.
Cavab gəlmədiyini görəndə Mələyə baxdı. Mələk:
– Eyvandadır, – deyə əli ilə eyvanı göstərdi.
Elxan uşağı yerə qoyub eyvana keçdi. Zülfiyyə binaların ara-

sından qüruba enən günəşin qızarmış son şəfəqlərinə baxırdı. Bu 
şəfəqlər Zülfiyyənin üzündə əks olunaraq onun üzünə bir nur, bir 
gözəllik gətirmişdi. Onun hamını heyran edən mavi gözləri yenə 
də əvvəlki kimi gözəl idi. Dodaqlarında xoş bir təbəssüm vardı. 
Elxan onun qarşısına keçib günahkar bir səslə dedi:

– Ana, mən gəlmişəm.
Zülfiyyənin cavab vermədiyini görən Elxan diqqətlə anasının 

günəşin qürub yerində ilişib qalmış mavi gözlərinə baxdı. Zülfiy-
yənin ənginliklərə dikilmiş gözlərində bir məmnunluq, bir hey-
ranlıq vardı. Sanki kimisə tapmışdı...  

Elxanın hönkürtüsünə Mələk özünü eyvana atdı.
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Sükuta qərq olmuş qəbiristanlıq... Öz qoynunda insanları pis 
əməllərdən müvəqqəti olsa da, uzaqlaşdıran, onları xeyirxahlığa, 
mərhəmətə, yaxşılığa çağıran, axirət dünyasını bura gələnlərə xa-
tırladan bir diyar... Varlı və kasıb, yaxşı və pis əməl sahiblərinin 
son məkanı... Ucalan məzar daşları... Kədərli, peşman duyğularla 
öz əzizlərini ziyarətə gələn insanlar... Ətrafını qızıl güllər bürü-
müş bir məzar daşı... Bu məzar daşının üzərinə hamının gözlərinə 
xoş nəzərlərlə baxan, hərbi geyimli bir qadın şəkli həkk olunmuş-
dur. Bu şəkil ömrü keşməkeşlər içərisində keçən, ürəyi vətən, 
övlad sevgisi ilə dolu olan Zülfiyyənin şəklidir. Öz əməlləri ilə 
yaddaşlarda qalan Zülfiyyənin məzarını çox adamlar ziyarət edir. 
Bütün ziyarətçilərini Zülfiyyə xoş baxışlarla qarşılayar və xoş 
baxışlarla da yola salar.

Bu gün Zülfiyyənin daşdan baxan baxışlarında daha çox 
məmnunluq vardır. Çünki bugünkü ziyarətçiləri doğmalarıdır. 
Artıq saçlarına dən düşmüş o kişi Elxandır. O, günahkar uşaqlar 
kimi, peşman-peşman anasının şəklinə baxır. Hər dəfə də bura 
gələndə ağlayır. Anasının sağlığında ona deyə bilmədiyi sözləri 
daşdan baxan şəklə yavaşca pıçıldayır. Bilirsinizmi niyə yavaş-
ca?.. Əllərində qərənfil dəstəsi nənələrini ziyarətə gələn yeddi 
yaşlı Zülfiyyədən və on yaşlı Kamaldan utanır. Qorxur ki, öv-
ladları onun sözlərini, onun etiraflarını eşidərlər. Qorxur ki, onlar 
da gələcəkdə ataları kimi səhvlər edərlər. Zülfiyyənin baş daşını 
əlləri ilə əzizləyən, yan-yörəsini artıq otlardan, kol-kosdan təmiz-
ləyən o kədərli qadın isə Əsmərdir. O da kədərlə nəsə pıçıldayır. 
Deyəsən: “Sənə doyunca qulluq edə bilmədim, Zülfiyyə xanım, 
məni bağışla” – deyir. Kamalla Zülfiyyə isə ağlamırlar. Onlar kə-
dərlidirlər. Arabir bir-biri ilə sakitcə danışırlar. Kamal: “Mənim 
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nənəm kəşfiyyatçı olub, ermənilərə qan uddurub” – deyir. Zülfiy-
yə isə qardaşına sakitcə pıçıldayır: “Bilirəm... Mən də böyüyəndə 
nənəm kimi olacağam. Axı onun adını mən daşıyıram”. Zülfiyyə 
qolu ilə qardaşına toxunub deyir: “Bəs o daşın üzərindəki şeiri 
kim yazıb?” Kamal isə: “Bilmirəm” – deyib daş üzərindəki şeiri 
hər dəfə olduğu kimi, yenə də pıçıltı ilə oxuyur:

Yenə də bir ana köçdü dünyadan,
Yenə də bir mələk uçdu göylərə.
Nigaran qalacaq övladlarından,
Baxacaq oradan bizim yerlərə.

Zülfiyyə Əsməri qardaşına göstərib kədərlə deyir: “Yazıq 
anam, gör necə qüssəli görünür”... Elxan isə alnını baş daşına 
söykəyib anasının dərddən başını itirdiyi vaxtlarda tez-tez işlətdi-
yi “Kaş ki doğulmayaydım!” sözlərini xatırlayır. 
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