




Müəllifdən

Əziz oxucu, bu kitabı sənin üçün yazdım. İnsana xas olan ən böyük nemətlərdən
biri düşünə bilmək, özü ilə olmaqdır. Bizim varlığımız baxmayaraq ki,
emosiyalardan, istəklərdən, arzulardan yoğrulub, amma onları həyata keçirmək
həmişə öz əlimizdə olmur. Onları düz məcraya yönəltməksə, yenə buna
baxmayaraq, öz əlimizdədir, məhz bizə aiddir. Elə buna görə yüksək bəşəri əxlaqı,
ali duyğuları uca tutub, çirkin əməllərdən, xəyanətdən, paxıllıqdan, satqınlıqdan
qaçaraq mükəmməl olmağa can atırıq. Çıxış yolunu isə bizə ürəyimiz göstərir. Bu
çətin həyatımızda təsəlli və xoşbəxtlik yalnız ona qulaq asanda mümkündür.

Ümüd edirəm bu kitabda sizə təsəlli olanı, xoş gələni tapacaqsız.



1

Tərs qadınlar
və

sevimli kişi
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Təyyarənin təkəri yerə toxunar-toxunmaz Teymurun ürəyi
sanki yerindən oynadı. Bakıdan getdiyi xeyli vardı. Son dəfə Teymur
ata-anası rəhmətə gedəndə gəlmişdi, amma çox az müddətə. Bir də bu
çoxdan olmuşdu. O vaxt vətəni təzə tərk etdiyi üçün tamam başqa hisslər
keçirirdi. Indi isə bir ayrı duyğular onu bürümüşdü. Fransız arvadı,
məktəb yaşlı uşaqları Bakıya ondan çox gəlirdilər.

Fevral ayı idi. Hava günəşli olmasa da soyuq da deyildi.
“Doğma qoxu. Nə qoxusu idi bu?! -Neftmi, qazmi, yoxsa torpaq

ətri?! Amma necə də xoş idi!”
Bacısıyla, əri Raufla, birdə onun vətənə gəlməsinə səbəbkar

bacısıoğlu – bu günlərdə toyu olacaq sevimli Rüfətlə qolboyun oldular.
- Bəs uşaqlar? - Patrisiya hanı? Doluxsunan bacısı yaşarmış

gözlərini sildi.
- Uşaqlar oxuyur, Patrisiya da onlarsız gələ bilməzdi.

Darıxmayın, bu yay mütləq gələcəklər, artıq  boynuma qoyublar.
Rüfət çamadanlarını alıb dayısını “Cip”ə sarı çəkdi. Özü

sürürdü.
- Əvvəl evə gedək, dayı, bir az istirahət elə, sonra şəhəri

gəzərik.
Rüfət də Parisə gələndə Teymurun ilk sözləri bu olurdu.
“Cip” şütüyüb magistral yola çıxdı. Onun qoyub getdiyindn

çox – çox dəyişib gözəlləşən təyyarə limanı  arxada qaldı. Getdikcə
genişlənən, gözəl asfaltı və yol boyu əkilən  bəzək ağacları və gülləri ilə
diqqət çəkən səliqəli – sahmanlı yollar, yeni körpülər ,“Binə” limanına
gedən prospektin dəyişdiyindən, abadlaşdırıldığından  xəbər verirdi. Bir
vaxt  “Razin”,  indi “Bakıxanov”  adı ilə tanınan boş, yaşıl yamaclar
villalara çevrilmişdi.

“Evlərə bax! Bakı lap göydələnlər şəhəri olub ki!” Maşınlar da
çoxalmışdı.Yaşıl parklar, boş ərazilər gözünə az dəyirdi. Şəhər tanınmaz
olmuşdu. Yalnız evlərin sayı artmışdı. Necə gəldi, harada gəldi
tikilmişdi.

“Cip”  dağüstü parkın, “Fəxri xiyaban”ın yanından keçib bacısı
ilə ailəsinin çoxdan yaşadığı, Rüfətin doğulub boya – başa çatdığı
həyətdə dayandı. Buralar əvvəlki təki qalsalar da oradan- buradan qabağa
çəkilmiş balkonlar, yamaq  artırmalar, lüzumsuz mağazalar  həyətin
gözəlliyini pozurdu.
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İçəri keçdilər. Bacısının evi gəlin gəldiyi illərdən necəydisə
eləcə ən geniş, təmtəraqlı ev olaraq qalırdı. Teymura xoş gələn bu idi ki,
Nərgiz onun gəlişi münasibətilə qohumlardan,  tanışlardan heç kəsi
qaçırmamışdı. Onsuz da toyda hamısını görəcəkdi.

- Mən mehmanxanaya düşmək istərdim, Teymur özünün rahat
olması üçün bildirdi, sizcə ən yaxşısı hansıdır?

- Mehmanxana nədir? – öz evinə gedəcəksən, Rüfət
aparacaq, - bacısı dilləndi.

Nərgiz yarpaq dolması bişirmişdi. Teymur  bu dolmanı sevirdi.
“Doğrudanmı bulvardakı evləri dururdu?! Min dəfə bu barədə soruşmaq
istəsə də cəsarət etməmişdi. Atası bu evi Nərgizə qoymuşdu. Nərgiz onu
kirayə də verə bilərdi, sata da. Bu Teymurluq deyildi.” Axırıncı dəfə
orada anasının ilində olmuşdu. Gələnlər hələ o vaxt bu mənzillərin çox
baha qiymətə olduğunu deyirdilər.

- Ev durur, - səsindəki sevinci gizlədə bilmədi. – Elə indi ora
gedək. Maşınla yox, lap 30il bundan qabaqkı təki trolleybusla.

- Trolleybus nədir, dayı? Trolleybus hardaydı.
- Gör nə vaxtdan gəlmirsən, Teymur, - Rauf  başını yellədi.

İndi Bakıda nə trolleybus var, nə tramvay, çoxdan ləğv olunub. Heç
xətlər də qalmayıb.

- Yoxsa yadına köhnə vaxtlar düşür, - Rauf  xoş ovqat
yaratmaq istədi. Dərsdən qaçıb Dəmiryolu bağının yanından  keçən
tramvaya oturardıq. İndiki “Xətai” metrosunun qabağından keçib Qara
şəhərə, Nizami parkına gedərdik.Pəncərədən baxa – baxa,  ləzzətlə!

- Bəs 8-ci km-ə getməyimiz necə! – Teymur dilləndi. Bağırov
körpüsünün altından  tuneldən keçmək üçün Montin qəsəbəsindən
tramvaya minirdik. O vaxt oradan trolleybus da keçirdi.

-Yadına gəlir Sabunçu vağzalından Mərdəkana  gedən elektrik
qatarına biletsiz oturmağımız?! – Rauf təbəssümlə davam etdi. Qatar
Keşlə dayanacağından qalxar – qalxmaz bir də gördük o biri vaqondan
konduktor gəlir,  özümüzü atdıq yerə.

- İlahi necə risklər edirdik, Teymur onu  yarıda kəsdi, amma yer
yumşaq, otlu idi. Sənin qolun sıyrılmışdı, mənim ayağım.

- Gözəl günlər idi, - Rauf köks ötürdü.
- Sabahdan şəhəri pay- piyada gəzəcəyəm,- Teymur bildirdi.
- Pis fikir deyil, amma şəhər toz – torpaqdır, yaxşı yerlərlə

bərabər xoşa gəlməyən yerlər də var, - Rüfət bidirdi. Şəhər təzədən
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tikilir. Biz çoxdandır təmizliyə həsrətik.Hər  yandan sement, qum
tökülür.Düzdür, bunlar gözəllik üçün edilir. Amma gözəllik də asan başa
gəlmir. Şəhər sahmana düşüncə biz də qocalacağıq.

- Mən istəyirəm siz Teymuru əvvəl bulvardakı evə aparasız.
- Bacısının səsinin ahəngi Teymuru heyrətləndirəcək tərzdə

kövrək, titrək, çoxmənalıydı. Elə bil uzun illər Teymur üçün saxladığı
qiymətli hədiyyəsini gizlətməyə daha Nərgizin səbri, hövsələsi çatmırdı.
Uzaq, yad ölkədə ömürdən düşən illərini əridən qardaşını geriyə
qaytarmaqdan ötrü bu evi ümid, cazibə qüvvəsi, açar bilirdi. Elektron
poçtu, telefon, məktubla anlada bilmədiklərini indi Nərgizin nəmli
gözləri, sızıltılı səsi ifadə edirdi. - Teymur diksindi. Bu
onun tanıdığı Nərgizdi görəsən? Bacısını çoxdandı görmürdü. Bacısı
sanki dəyişmişdi.  Raufa sarı çevrildi. Baxışdılar. “ - O dəyişib?”, -
Raufun sakit çöhrəsi danışırdı.

- Elə isə getdik, - teymur cəld tərpəndi. – Qaranlıq düşməmiş
getsək yaxşıdır.

- Buralardan ora avtobuslar gedir, düzdür, biz daha avtobusa
minmirik, - Rauf yarı zarafat, yarı ciddi bildirdi. Ancaq sən “əcnəbi”nin,
“fransız”ın xatirinə minərik.

- Əla, - Teymur da gülümsündü.
Prezident iqamətgahının, filarmoniyanin yanında düşdülər. Buralar

dəyişməsə də çox gözəl idi. Əvvəllər Çkalov adı ilə tanınan küçə ilə
üzüaşağı bulvara sarı addımladılar.

- Yaşıl teatr da gözəlləşib, təzədən tikilib. Düzdür, əvvəllər
oranın oturacaqlarından dəniz görünürdü, indi isə qarşısını evlər kəsir, -
Rauf bildirdi.

Bulvar, dənizkənarı park nə qədər dəyişmişdi. Dedikcə gözəl
olmuşdu. Üçrəngli bayraq çox əzəmətlə dalğalanırdı. Gəmilər də
çoxalmışdı. Şəxsi yaxtalar, yelkənli qayıqlar diqqəti cəlb edirdi. Xatirələr
Teymuru beşmərtəbəli evin həyətinə çəkirdi. O vaxt bu evin altında
əczəxana vardı. Bu evlər o vaxt adla idi. Şəhərin ən mötəbər adamları bu
evdə yaşayırdı. Məktəb, universitet yoldaşları bu evə görə ona həsəd
aparırdılar. Bulvar bir addımlıqda idi. Həm də onların balkonundan dəniz
ap-aydın görünürdü.

O şirin illəri yada salan  evin həyətinə girdilər. Həyət tamam
dəyişməsə də dəyişmişdi. Onun topla oynadığı divar yox idi. Topa elə
təpik vururdu ki, qalxıb Olqa xalagilin balkonuna düşürdü. Bir neçə dəfə
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onun balkonundakı banka və balonları sındırmışdı. Ev sahibəsi şikayət
etməsə də anası “yaxşı deyil” deyə banka və balonları qaytarırdı.

- Köhnə qanşulardan burada heç kəs qalmayıb,-Rauf dedi. -
Bəziləri sənin kimi xaricə getdi, bəziləri də mənzillərini satdı. Burada
indi yüksək məvacibli məmurlar, iş adamları və kirayənişin xaricilər
yaşayır.

Teymur axırıncı dəfə burada olanda bina, blok pis halda idi.
İndi səliqə - səhman vardı. Lift də dəyişdirilmişdi.

- Bu evi almaq üçün papaya kimlər ağız açmayıb, – Rüfət dilləndi.
Hələ xaricilər kirayə qalmaq üçün neçə böyük pullar təklif edirdilər.
Amma mama ”yox” deyib dururdu. Nənədən sonra burada heç kəs
yaşamayıb. Amma mənzil pulu veririk, zibil haqqı da.

“Nə əcəb Nərgizdən” Teymur heyrətlənsə də susurdu.
Bacısının pulu çox sevdiyini bildiyindən eşitdiklərinə inanmağı gəlmirdi.
İkitaylı, təmirli qapını açdılar. Hər şey bam-başqaydı. Avropasayağı
təmir göz qamaşdırırdı. Asma tavan, divar kağızları- hər şey zövqlə
işlənmişdi.

- İsti su, soyuq su saatla deyil, qaydasındadır, - Rauf bidirdi.
- Dayı, sənin gəlməyim münasibətilə mama bir aylıq xadimə də

tutub. Səhərlər yeməyini o verəcək. Günorta ilə axşamları isə bizimlə
olacaqsan.

- Soyuducuda su, qatıq, şirələr var.- Rauf bildirdi.- Biz gedirik,
bu da açarlar. Sabaha qədər- Raufla Rüfət sağollaşdılar.

Teymur ikitaylı balkon qapısını açdı.. Dənizi, ağacları, skamyaları,
maşınları bir xeyli seyr etdi. “İlahi, nə xoş hiss idi bu.” Bakı üçün, bu ev
üçün, bu eyvan üçün, gördüyü mənzərə üçün necə darıxmışdı! Sevincdən
az qala hönkür – hönkür ağlamaq istəyirdi. Qəhər boğazında ilişib
qalmışdı. Qaranlıq qatılaşmamış ətrafı yenidən gəzmək niyyəti ilə qapını
kilidləyib pilləkənlərlə həyətə düşdü.

Axşamın mənzərəsi ürəkaçan idi. Azneftin köhnə binaları,
keçmiş incəsənət muzeyi, prezident iqamətgahı gecə fənərlərinin işığında
şairanə, sirrli təsir bağışlayırdı. Nə yaxşı hələ bir neçə həftə qalacaqdı.
Səhər gün işığında sevimli yerləri gəzəcəkdi.

***
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Evin dizaynı gözəl idi. Pəncərələr, qapılar dəyişdirilmişdi.
Yataq otağındakı iri taxt ikinəfərlik idi. Həm də təzə idi. Bakının suyu ilə
duş qəbul etmək ona ləzzət elədi. Axırıncı dəfə otaqların necə olduğunu
yadına salmağa çalışırdı. İşığı söndürüb uzandı. Mələfələr xoş qoxulanır,
nişastalı, təzə idi. Bacısı onun təravətli şeyləri sevdiyini bilirdi.

- Əşyalar, mebellər sanki qatı qaranlıqda nəfəslərini içinə
çəkib mürgüləyirdilər. Bircə qədim kəfkirli saat (atası onu Almaniyadan
almışdı) qaranlığı vecinə almadan sükutu pozur, ahənglə çaqqıldayırdı.
Tarım çəkilmiş pərdələr maşınlarınin ardı – arası kəsilməyən küçə ilə bu
evin əlaqəsini tam kəsə bilməsə də tənhalıq yaradırdı. Ev soyuq deyildi.
Haradansa görünməyən yerdən isti xəlvət – xəlvət yatağa sarı sürüşür,
üzünə, boynuna, sinəsinə sarmaşırdı. Bu istinin həniri, sığalı
yorğunluğuna güc gəlir, gözləri qapanır, yuxu onu çəkib aparırdı...

Teymur özünü dənizin sahilində alatoranlıqda görürdü.
Xəzərin pıçıltılı ləpələri, qumlu boş sahil. Yox, tək deyildi. Kimsə vardı,
qadına oxşayırdı. Amma qadını tanımırdı. Qüruba enən günəş üfüqlə
dənizin qovuşduğu yerdə ilişib qərq olmaqdaydı. Onun dairəvi qırmızı
çöhrəsinin əksi səssizlikdə əzəmətini itirib yalqızlaşan dənizə qan
rəngində titrək zolaqlar salırdı. Bu zolagın bir ucu sivişərək sulardan
çıxıb zərə dönərək oturan qadının üzünə, saçlarına qonmuşdu.

Bu Mədinədir! O, bu qadını yaxşı tanıyır. Bəs Mədinə burada
nə edir?! Teymur ona sarı addımlayır. Ayaqları getmir, göz qapaqları da
bağlıdır, kiprikləri sanki qıfıllıdır. Əlini üzünə aparır ki, kipriklərini
ayırsın, ayılır...Key–key baxır. Bura haradır? Kəfkirli saatın səsi harada
olduğunu xatırladır. Elə bil heç illər keçməyib. Sanki dəhlizdə anasının
başmaqlarının səsi gəlir. Sanki atası ilə anası Teymur oyanmasın deyə
pıçıltı ilə danışırlar.

Çoxdandır yuxu görmürdü. Yox, görürdü, dumanlı, danışmaq
olmurdu. Zülmət gecələrdə səmada ərinə - ərinə üzən buludlara oxşayırdı
yuxusu.

Küçədən, magistral yoldan ötən maşınların səsi kəsilmişdi. Bu yol,
oradan gələn maşın səsləri  məktəb, tələbəlik illərindən- gecələr yuxusu
gəlməyəndə həmdəminə çevrilirdi. O, saatı da bu maşınların səsi ilə təyin
edə bilirdi. Bu yol həm də Bayıla, Mədinəgilə aparırdı. Teymurgildən
onların evi trolleybusla dörd – beş dayanacaq, maşınla bir neçə dəqiqə
idi. O isə heç vaxt bu mənzilə çata bilmənişdi. Bu mənzilin qapıları onun
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üzünə həmişə bağlı qalmışdı, onun sakini də Teymur üçün həmişə sirr,
əlçatmaz olmuşdu.

Turist kimi Parisə gedib qayıtmadığı illərdən gör nə qədər
vaxt keçmişdi. Bu zaman ərzində bir dəfə də olsun Mədinə Parisdə
yuxusuna girməmişdi. Yoxsa evin, divarların, əşyaların, balkonun,
küçənin, magistral yolun yaddaşı idi bu?!

Fransaya getməmişdən qabaq bu evdəki dözülməz günlərini
xatırladı. Nə bacısı, nə valideynləri ilə danışırdı. “Yeyirsən” “hə”, “yox”.
“Gec gələcəksən?”, “hə”,”yox” . Bu həm də onun üçün yaxşı idi ki,
deyəsən, ondan çəkinməyə başlamışdılar. Atası ilə anası təşvişə
düşmüşdülər. Deyəsən, yeganə oğlanlarını itirdiklərini başa düşürdülər.

“Ata-anası!”- “hanı onlar?!“ – Teymurun ürəyi sızıldayırdı. İndi
onları necə bağrına basardı. O vaxtsa onlara divan tutdu. Vətəni tərk
etməsi ilə öldürdü onları. Bəlkə elə buna görə də ömürləri az oldu. Əvvəl
kişi getdi, sonra da arvad. İndi onlar üçün  necə göynəyirdi. O vaxtsa heç
rəhmi gəlmirdi. Əksinə, onlari cəzalandirmaq, buralardan qaçmaq,
uzaqlaşmaq, yox olmaq istəyirdi. Yox, onlara görə getməmişdi Bakıdan.
Bacısı qarışmasaydı onları yola gətirə biləcəyinə əmin idi. Bacısı aləmi
qarışdırmışdı. Mədinəni də prinsipə o saldı. Mədinə təzə - təzə Teymura
sarı addımlayırdı ki, Nərgiz ona da yetdı, giryan peşiman elədi. Parisin
küçələrində həmişə bu sözlər qulağını deşirdi: “Teymur, başa düş, bacın,
valideynlərin məni istəmirlər. Mən onların iradəsinin əleyhinə gedə
blmərəm. Bacarmaram. Bu mənlik deyil, mən ayrı cür ola bilmərəm,
bağışla! Qapımı, telefonumu, - hər şeyi unut!”

Mədinə də sərt, qətiyyətli olmağı seçdi. Və hər şey onda
bitdi. Doğma şəhər cəhənnəmə döndü. Teymur da sərt, qətiyyətli olmaq
istədi. Mədinədən, hamıdan biryolluq əl çəkməyə qərar verdi.

İlk günlər Paris həyatı da cəhənnəm idi. Sovet səfirliyi onu
bir neçə dəfə geriyə qaytarmağa cəhd etmişdi. Fransa vətəndaşı və
şəxsiyyət vəsiqəsi olmadığı üçün başına cürbəcür işlər gəlirdi. Bütün
bunlar sonradan yoluna düşəcəkdi. Ən dəhşətlisi isə dili bilməməsi idi.
Bunu turist səfərinin müddəti qurtaran gününün səhəri başa düşdü.

Teymur Fransanı ona görə seçməmişdi ki, o mütərəqqi
inqilablar, zərif sənətlərin tərəqqi etdiyi şəhər və sairə və sairə idi. Eləcə
məktəbdə xarici dil kimi Fransız dilini keçmişdi. Bu dildə salamlaşmağı,
hal – əhval tumağı, bəzi asan mətnləri oxumağı bacarırdı. Ingilis, alman
dilində heç bunları da bilmirdi. Bütün danışıq kitabçalarını götürsə də



8

bəs etmirdi. Nə Teymur onların danışığını başa düşür, nə də onlar onun
dediklərindən bir şey anlayırdılar. Təzə dil açan uşaq kimi danışırdı.İş
axtarmaqdan söhbət gedə bilməzdi. Otuzu adlayan adam üçün dil
öyrənmək elə də asand deyildi. Səfirlik onu geri çağıranda hətta sevinirdi
də. Raufun göndərdiyi pullarla dolanmaqdan da bezmişdi. Evə dönmək
istəmirdisə heç olmasa Rusiyaya, Pribaltikaya qayıda bilərdi. Amma bu
da ürəyicə deyildi. Görünür, bu şəhərdə işləmək, yaşamaq onun
qismətinə yazılıbmış.

Parisdə çoxdan yaşayan ruslarla, ən əsas da türklərlə dostluq
köməyinə gəldi. Əvvəl mərkəzdən uzaqda bir çarpayı yerləşəcək qədər
kiçik bir otaq kirayələyirdisə, sonra mərkəzə, babat otağa köçə bildi.
Tələbə türklər ona iş də tapdılar. Rus dilini öyrənmək istəyənlərə
kurslarda, evdə dərs deyirdi. Fransız dili də tədricən qaydaya düşürdü.
Həm onu başa düşürdülər, həm də özü onları anlamaqda çətinlik
çəkmirdi. Şəhər hökümət orqanlarında çalışan, həm də Teymura maraq
göstərən bir fransız qadın şəxsiyyət sənədi almaqda ona yaxşı əl
tutmuşdu. Gərəksiz zənn etdiyi hüquqşünaslıq diplomu da hayına çatdı.
İndi Teymur qayınatasının prezident olduğu ətriyyat şirkətinin baş
hüquqşünası idi. Bir sözlə, polisin əlinə keçmək qorxusundan gizlənə -
gizlənə gəzdiyi Fransada artıq tam hüquqlu azad vətəndaş idi.

Teymur o vaxt təkcə ev adamlarından deyil, elə Mədinədən də
incimişdi. Yeni həyatında başından aşan çətinlikləri, problemləri onu o
qədər sıxırdı ki, Mədinənin xatirələri də onda qəzəb doğururdu.

Bu yuxu necə xoş idi! Belə duyğuları çoxdan yadırğamışdı.
Bu kimi hisslər ancaq gəncliyində ruhuna hakim kəsilərdi.

Mədinə! Onu ilk dəfə gördüyü günü yadına salmağa çalışdı.
Odessanı, yaşıllıqlar içərisində itib – batan “Dzerjinski” istirahət evini,
Qara dənizi, onun ilıq, göy sularını, o ilin yayını xatırladı. Neçə yay,
neçə payız, neçə qış, neçə yaz keçmişdi o ilk görüşdən! İndi onlar
Teymura necə əziz, necə xoş gəlirdi. Hər şey necə gözəl idi. O vaxtlar,
Teymur Mədinəyə sarı gedən yolu, onun qəlbinə düşən açarı da tapmışdı.
Bu, Mədinənin balaca qızı Kəmalə idi. Dəmir iradəli Mədinənin bütün
zəifliklərini yalnız bu uşaq açıb göstərirdi. Buna görə də Teymur bütün
ümidini o balaca məxluqa bağlayırdı.

Əvvəllər Mədinənin ona məhəl qoymaması, özünü yaşlı adam
kimi dartması Teymurun izzəti – nəfsinə az toxunmurdu. Bəzən onu lap
acıqlandırırdı da. Amma Mədinənin sərt, kəskin xasiyyəti ilə əsla



9

uyuşmayan gözəlliyi, zərifliyi hər şeyə qalib gəlirdi. Teymur elə ki, onu
görür, ruhunu sığallayan səsini eşidirdi, özü də hiss etmədən iradəsindən
asılı olmayaraq bu gözəl çöhrənin, yaraşıqlı  qədd – qamətin, yandırıcı
hakimanə baxışların təsiri altında əriyirdi. Hələ heç bir qadın onu
yerindən beləcə oynatmamış, beləcə ovsunlamamış, beləcə tilsimə
salmamışdı.

Əlbəttə, ədalətsizlik edib qaraqabaq, sərt, hissiz – duyğusuz,
biganə zənn etdiyi Mədinə əslində belə deyildi. Dünyada saxta, ötəri
olmayan, keçib getməyən ruhu, əqli məftun edən- gözəl, zərif, ləyaqətli,
nəcib nə vardısa, onların birgə toplusu, gözəllik, zəriflik, sədaqət, vəfa
nümunəsiydi.

Kəmalə də anasına çox oxşayırdı. Yaşıl gözləri, əsmər
çöhrəsi, qönçəyə bənzər al dodaqları, açıq şabalıdı saçları eynilə anasınkı
idi. Ancaq Mədinənin qığılcımlar oynayan yosun bəbəkləri, ucları
özündən yuxarıya burulmuş uzun, sıx kiprikləri baxanı alışdırıb, yandırıb
– yaxırdı. Kəmaləninsə qəşəng gözlərində ərköyün, şıltaq, sadəlövh bir
uşaq marağının məsum parıltısı vardı. O, bütün balacalar kimi mehriban,
sevimli, kövrəkdi!

Kəmalə ilk baxışda adama yovuşmaz təsir bağışlasa da, çox
istiqanlı idi. Biganəliyi də, adamayovuşmazlığı da sabun köpüyü təki
nazikdi, tez sınırdı. Əvəzində məsum, gözəl, zərif, günahsız bir qəlbin
sənə necə kövrək tellərlə, necə zərif hisslərlə bağlandığının şahidi
olurdun.

Teymuru görəndə qucağına  elə böyük bir sevinclə, elə
sadəlövh bir inamla qaçırdı ki, Teymur qollarını açıb onu bağrına
basmaqdan özünü saxlaya bilmirdi. Teymurla uşağın dostluğu da
istirahət evindən, Qara dənizin sahilindən, ağ, bənövşəyi, şəffaf
meduzalardan, avarlı qayıqdan başladı.

O vaxt Kəmalə ikinci sinfə keçirdi. Kəmalə də onu kövrək
uşaq sədaqəti və paklığı ilə sevirdi. Ancaq Mədinə burada da Teymurun
müvəffəqiyyətinə mane olurdu. Uşağı ayıldıb Teymurun yad, özgə
olduğunu deyir, onların hər ikisinin sevincinə zəhər qatırdı.

Yaşa dolduqca Kəmalə anasına daha çox qulaq asırdı.
Mədinənin təsiri altında Teymurdan soyuyur, uzaqlaşır, bəzən heç
dindirmirdi də. Ancaq buna baxmayaraq uşaq onu hədsiz sevir,
Teymurla küsülü qalanda qüssədən xəstələnirdi. Bir dəfə bunu ona Rauf
dedi. Rauf Mədinə ilə işləyirdi. Temurla bölüşməyən Mədinə çox vaxt
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sözünü ona Rauf vasitəsilə çatdırırdı. Mədinə Raufla Teymurun təkcə
kürəkən, qayın yox, həm də yaxşı dost olduqlarını bilirdi. Rauf deyirdi: ”
Uşağın sənə bağlanması onu çox qorxudur. Özün gərək başa düşəsən,
səndən yaman şikayət edir:         “-Bilmirəm, bizdən nə istəyir- deyir.
Uşaq da bütün günü ondan danışır. Girib uşağın ürəyinə. Zəng
eləməyəndə mısmırığını sallayır. Belə olmaz. Gec – tez onun da öz ailəsi
olacaq. Bizdən uzaqlaşsa yaxşıdır.”

“- Məgər bilmir ki, fikrim ciddidir. Ona bu barədə dönə
dönə demişəm, axı!”

- Nə olsun, valideynlərin ki qapısına getmir, – Rauf deyirdi.
Mədinə hər şeyə ayıq nəzərlərlə baxır. Deyir: “Cavan, subay oğlanın
boşanmış qadına vurulması bizdə yaxşı sayılmır. Aydındır ki,
valideynləri də belə düşünür. Mən də istəmirəm Teymur özünü uşağa
şirin eləsin. Sonra bu uşaq üçün faciə olar.”

O vaxt Teymur anasını dilə tutub yola gətirə bilmişdisə də,
bacısı ilə atası “yox” deyib dururdular. “ Ancaq bizim meyidimizin
üstündən” – bacısı yekə - yekə danışır, kişini də yoldan çıxarırdı.

Teymur Mədinəyə evlənmək istəməsinin belə bir partlayışa
səsbəb olacağını ağlına gətirmirdi. Bacısı tərəfdən belə hücumları o, çox
görmüşdü, ancaq atasının kəskin etiraz edəcəyini zənn etmirdi. Axı, bu
adamlar onun doğmaları idilər. Ona güzəştə getməli, istəyi ilə
barışmalıydılar. Kəmalə və Mədinənin onlarla yaşaması üçün evlərində
də hər cür imkan və şərait var idi. Nərgiz ərə gedəndən sonra otaqların
dördü də ona və valideynlərinə gen-bol bəs edirdi.

“- Bizi də başa düş, yaxşı – yaxşı fikirləş, - atası deyirdi.
Qohum- qonşudan ayıbdır. Deməzlər ki, onun gözü yumulmuşdu, bəs
siz? Subay oğlunuza özündən yaşca böyük, yanıbalalı qadın alacaqsız?!
– Bizi yerə vurma! Başına qız qəhətdir? Kimə əlini uzatsan qaça – qaça
gələcək. Beləsi vaxt keçirtmək üçün yaxşıdır, evlənmək üçün yox.”

Atasının bu sözlərindən sonra Teymur onu dilə tutmağın
əhəmiyyətsiz olduduğunu başa düşüb daha bu mövzuya qayıtmaq
istəmədi. Ona həm də eşitdirdilər ki, Mədinə ilə evlənərsə ata malından
payına düşənləri də almayacaqdır.

Teymur Mədinə ilə Kəmaləyə kirayə yaşamağı rəva
bilmirdi. Onlar ana – bala yaxşı şəraitdə yaşamağa öyrənmişdilər.
Teymur onları incitməyə qıymırdı.
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Mədinənin valideynləri Teymura rəğbət bəsləyirdilər, onun
özləri ilə yaşamasına söz yox ki, razı olardılar.

Amma əsas Mədinənin özü idi ki, o da artıq Teymurdan
qaçırdı. Bunu Teymur Kəmalənin ona münasibətindən də başa düşürdü.
Çoxdan idi Kəmaləni görmürdü. Bir gün cəsarətini yığıb Mədinəgilə
zəng etdi. Dəstəyi Mədinə götürdü.Həmişə olduğu təki bu dəfə də onun
məlahətli səsi Teymuru ovsunlayıb könlünü anlaşılmaz sevgi ilə doldursa
da dediyi sözlərin oyatdığı buz, soyuq təsirindən dəstək tutan əli tərlədi.
Məxmər təki sığallı bu səs istəyəndə necə yad, qəddar olurdu. Səsin təsir
edən öz məlahəti vardı, kəskin sözlərin  bıçaq təki kəsən öz ağrısı. Səs və
söz haçalanırdı. Səs səsliyində qalırdı, söz sözlüyündə. Səs nəvazişli,
ümidverici, söz güzəştsiz, qətiyyətli. Səs və söz. Bir – birinin inkarı, bir
– birini danan.

- Fikirləşdiyini demirsən, - Teymur dilləndi. Onun kəskin
sözlərini səsi təki yumşaltmaq üçün daha tutarlı, münasib sözlər axtardı.
- Mədinə qulaq asmayıb dəstəyi qoydu. Teymur bir də zəng etdi:

- Kəmaləni çağır – dedi.
Demə Kəmalə lap yaxındaymış. Uşağın səsindən qorxduğu hiss

olunurdu. Çox həyəcanlıydı. Anasının nəzarəti altında Teymurla
danışmaqdan çəkinirdi.

- Məktəbdə yox idin, Kəmalə, xəstələnmisən?
- Hə, soyuq dəyib,- qızcığaz öskürdü. Sinəsində xırıltı vardı.

Mən sənin üçün darıxmışam, - uşaq anasının eşidəcəyindən çəkinərək lap
astadan dedi.

Teymur: “ -Mən də demək istədi”, ancaq kimsə telefonu
alıb dəstəyi qoydu.

Kəmalənin ona zəng etməsi üçün Teymur ona həm ev, həm də iş
telefonunu vermişdi. Amma uşaq anasından çəkinidiyi üçün heç vaxt ona
zəng etmirdi. Teymur onu məktəbdə qarşılayanda böyüklərə xas
cəsarətlə:

- Mənin qabağıma gəlmə, anam deyir ki, sən bizim heç nəyimiz
deyilsən. Deyir sən bizi istəmirsən.

- Teymur kədərlə başını yelləsə də uşağı necə sakitləşdirəcəyini
bilmirdi. Eləcə yerində dolmuş halda gözlərini Kəmalənin qəşəng üzünə
zilləyib dururdu.

Amma hər gün eyni vaxtda gecikmədən məktəbə, onun
qabağına gedirdi. Kəmalə ondan qaçır, suallarını cavabsız qoyurdu.
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Amma yaxşı, uğurlu günlər də olurdu. Belə günlərin birində
Kəmalə uşaqlardan ayrılıb özü onun qabağına qaçdı. Qucağına atılıb
əllərini boynuna doladı. Şirin – şirin gülümsündü. Anasının dişlərinə
bənzər inci təki sıralanmış ağ, qəşəng dişləri əsmər çöhrəsinin
yapışıqlığını daha da artırırdı. Qızcığaz Teymura:

- Gözünü yum, ağzını aç, – dedi.- Teymur ağzında əriyib
gedən dadlı şirni hiss etdi. Kəmalənin çıxıb gedəcəyindən ehtiyat edərək
nigaran – nigaran soruşdu:

- Niyə mənnən küsmüşdün ? – Kəmalə.
Uşaq sıx, uzun kipriklərini qaldırıb gülümsündü:

- Mən küsməmişdim, mən səni çox istəyirəm, – dedi. -
Mədinə deyir, sən pis adamsan, məni ondan almaq istəyirsən. Deyir sən
məni aparıb döyəcəksən. Deyir atan yoxdur, Teymur da səni anasız
qoyacaq, olacaqsan yetim.

Sonra uşaq ah çəkdi. Teymur ürəyində Mədinənin qarasınca
deyindi. Amma onun gözəl çöhrəsini də xatırladı. Yazıq qadın. Onun heç
bir günahı yox idi. O, Teymurun ailəsinin ona olan münasibətindən belə
danışmağa məcbur idi.

Mədinə öz hisslərinin öhdəsindən gəlməyi, hisslərinin ağası
olmağı bacarırdı. Teymurun “görüşmək” təkliflərini dönə - dönə rədd
edirdi.Öhdəsindən gəlmədiyi adam vardısa, o da bu qızcığaz idi. Mədinə
Teymurla Kəmalə arasındakı gözəl dostluğu, anlaşılmaz bağlılığı hiss
etsə də haqlı şübhələri onu rahat buraxmır, hələ gec deyilkən uşağı
Teymurdan ayırmaq istəyirdi.

“ Kim deyə bilərdi ki, Teymur onun qızını, həqiqətən, öz
balası kimi sevəcək. Adamlar bəzən çox vədlər verirlər, amma çox
çəkmədən asanlıqla da ona xilaf çıxırlar. Kim deyə bilərdi ki, günlərin
birində Teymur onları atıb getməyəcək!”

Teymur bu sözləri Raufdan dönə - dönə eşitməkdən
youlmuşdu. Ancaq budur, Kəmalə yenə onu Teymura satıb. Axşamlar
Mədinənin boynuna doladığı qollarını indi Teymurun boynuna dolayıb.
Öz doğma anasından  bu “yad” adama şikayət edir.

Qızcığaz sanki onun nə fikirləşdiyini hiss etdi. Birdən :
- Teymur, nə üçün Mədinənin səndən xoşu gəlmir ? – deyə

soruşdu. Amma bubliklə nənənin səndən yaman xoşları gəlir. Kəmalə “
bublik” babasına deyirdi.
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Kəmalənin sözləri elə bil Teymuru silkələdi. Bu məsum uşağın
anlaşılmaz, pak dünyasından qopub gələn  etiraf  onu coşdurdu. Elə bil
dəcəl uşaq idi. Qızı qucağına alıb başı üzərinə qaldırdı. Alnından öpdü.

- Doğrudan mən nənə ilə babanın xoşuna gəlirəm, Kəmalə?
– deyib soruşdu.

Uşaq da sevinclə :
- Hə, gəlirsən, gəlirsən, - dedi.

- Birdən  Kəmalə ciddiləşdi. Uşaqlara xas olmayan bir kədərlə,
az qala yalvararaq : - Mədinənin də xoşuna gəl də, - Teymur, Nə olar?! –
dedi.

***

Mədinənin valideynlərini Teymur Kəmalənin vasitəsilə
tanıyırdı. Məktəbdən qayıdan uşağı ( Mədinə bu vaxtlar işdə
olduğundan) babası çox vaxt da nənəsi qarşılayırdı. Onlar Teymuru ilk
dəfə Kəmalə ilə görəndə təəccüblənmədilər. Hər şeydən xəbərdar
olduqları bəlli idi. Mədinənin valideynləri Teymurunkuna nisbətən
qocaydılar. Əyin – başlarına az fikir verirdilər. Hiss olunurdu ki, daha
özləri üçün deyil, nəvə və uşaqları üçün əlləşirlər.

Mədinənin atası ucaboy, yaşılgöz, daz, tosqun, sərt üzlü
kişiydi. Kəmalənin qabağına köhnə “Jiquli”də çıxırdı. Kişi Mədinəni də
hərdən işə bu maşınla aparıb gətirirdi. Mədinənin atası texniki  elmlər
namizədi idi. Vaxtı ilə institutların hansındasa kafedra müdiri işləmişdi.
Ona qədər elmi kitab müəllifiydi. İndi təqaüddə idi. Teymuru görəndə
düyünlü qaşları altından ona ciddi, soyuq, zabitəli nəzər salırdı. Kişinin
üzü özünə inanan, hörmət edən, yerini sözünü bilən adam təsiri
bağışlayırdı. Teymur özü ona yaxınlaşır, salam verib əl tutur, hal - əhval
soruşurdu. Söhbət əsnasında Teymur onun ağıl və fikirlərinin iti və
kəskinliyini duyurdu. Mədinənin atası həyata açıq nəzərlərlə baxan, ayıq
– sayıq kişi idi. Düzdür, Teymur ondan bir qədər çəkinirdi. Kişinin ona
nə münasibət bəslədiyini özlüyündə ayırd edə bilmirdi. Hər halda
Kəmalə ilə danışmağa icazə verirdisə, demək ona müəyyən qədər etibar
edirdi. Teymur ona güclü rəğbət bəsləyirdi. Ona görə yox ki, o,
Mədinənin atası idi. Daha doğrusu, Sadıq kişi özü hörmətə layiq adam
idi.
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Çox vaxt Teymur onun maşından düşməsinə razı olmur,
özü ona yaxınlaşırdı. Belə hallarda Sadıq kişinin sərt üzü mülayimləşir,
səmimi, gülərüz olurdu. Teymur onun maşını üçün bir neçə dəfə
tapılmayan ehtiyyat hissələri gətirmişdi. Kişi çox təkid etsə də əvəzində
pul götürməmişdi.

Mədinənin anasına gəlincə, Teymur onun xoşuna gəldiyini
beş barmağı təki bilirdi. Bu ucaboy, dolubədənli, gülümsər baxışlı, iri
gözlü, rəngi avazımış, ləng tərpənişli, amma həmişə ayaq üstündə olan
bir qadındı. Ərindən yaşca kiçik olsa da tez düşmüşdü. Görünür evin iş –
gücünü, bişir – düşürünü o aparırdı. Təbiəti etibari ilə də emosional,
yumşaq, mülayim idi. Teymura ərindən daha çox etibar edirdi. Teymurla
Mədinə barəsində danışmağı özünə sığışdırmasa da, uşaqla gəzməyə
çıxmağa icazə verirdi.

Kəmalədən çox şikayətlənirdi: “- Nadinc, ərköyün, şıltaqdı.
Anası atıb üstümüzə gedir işə. Biz də qoca adamıq, yola verə bilmirik.
Sözə baxmır, dinc oturmur, elə deyir buraxın məni həyətə. Buraxırsan
düşür it-pişiyin dalınca. Buraxmırsan oturub zırıldayır, qulaq – başımızı
aparır. Anası da ki, deyir ki, “əsəbi”dir, xətrinə dəyməyin”

Yaxşı ki, sən varsan. Heç olmasa sənə qulaq asır. Deyir :
“Nənə, Teymurla gəzməyə icazə versən, dərslərimi oxuyacağam”  Sən
onu karuselə aparırsan. Ölür karuselçün. O gün sözə də baxır, ağlayıb
zəhləmizi tökmür.

Söhbətlərindən göründüyü təki Mədinənin valideynləri
qızlarının taleyinə biganə deyildilər. Mədinənin ərindən ayrılandan sonra
neçə illər tək oturması onları az narahat etmirdi. Teymuru bəyənirdilər.
Onunla Mədinə barəsində danışmasalar da Teymuru qəbul edir,
qızlarının qabağına belə bir adamın çıxmasına ürəkdən şadlanırdılar.

Teymurun atası da Mədinəni görməyə can atmışdı. Onunla
tanış olmuş, yaxınlaşıb söhbət etmişdi. Onun dedikcə gözəl, dedikcə
ismətli, mərifətli bir qadın olduğunu özü etiraf etsə də, Teymurun ona
evlənmək fikrini eşitmək belə istəmirdi.

Atası  çox vaxt lap qəddar olurdu. Teymuru bu yoldan
qaytara bilməyəcəyini görəndə onu açıq – aşkar sancmaqdan da
çəkinmirdi:

- Deyirlər balaca qızı da özü kimi gözəldir. Bəxtəvər başuva,
hazırlaş bir – iki ildən sonra qızın da elçiləri sənin qapını kəsər. O nənə
olar, sən də cavan baba.
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Atasının  balaca uşağın ünvanına dediyi sözlər Teymura
həqarətli gəlsə də bəzən çox ağlabatan görünürdü. Düzdür, Kəmalə hələ
qızlar bulağından su içməmişdi, ancaq onun yaşına görə hündür boyu,
qəşəng ağız-burnu, üzünün gözəl rəngi, qoşa, yoğun hörükləri, qu quşu
təki boynunu dik tutub nazlana – nazlana gəzməsi hələ indidən yuxarı
sinif oğlanlarının nəzər – diqqətini cəlb edirdi.

Bir gün məktəbə gələndə Mədinənin anasını qanıqara, hirsli
gördü. Arvad qarşısından keçən oğlanı Teymura göstərdi:

- Bunun qulağını çəkməkdən yorulmuşam,- dedi.  İşi - gücü
dayanıb bu qıza tamaşa eləməkdir. Deyirəm: “ nöş baxırsan? “ Deyir: “
nə olar baxanda” . - İndiki uşaqlarda abır – həya qalmayıb. Bu qız da ki,
qorxaqdır. Bir adam ona çox baxdı özünü itirir.

Kəmalə özü də bir dəfə başqa bir oğlanı Teymura göstərib
şikayətləndi :

- Hər gün dalımca düşür, dayanıb mənə baxır.
Teymur oğlanı səsləyib çağırdı. Bu qədd – qamətli, xoşsimalı,

dağınıq saçları olan bir yeniyetmə idi. Doqquzuncu sinifdə oxuyurdu.
Kəmaləni Teymurla görəndə bir az özünü itirsə də ancaq çaşmadı.
Cəsarətlə: “- Bu qız xoşuma gəlir, yaman qəşəngdir, – dedi. Elə bil üz-
gözünə rəng çəkiblər. Gözləri də yam yaşıl. Ancaq siz qorxmayın. -
Oğlan bu sözləri ciddi, qətiyyətlə dedi. Mənim onda işim yoxdur. Elə
belə özümçün baxıram.” Sonra heyrətlə : “- Siz onun nəyisiz?” –
soruşdu.

Teymur onun sualından tutuldu. Ancaq özünü tez ələ alıb
“atasıyam”, – dedi. Cavabından özünün də xoşu gəldi. Qəribəsi bu idi ki,
cavab özündən asılı olmadan dilinə gəldi.

“-Atası?” – oğlan təəccüblə, inanmayırmış təki soruşdu.”-
Bəs deyirlər onun atası yoxdur.”

Teymur ona cavab verməyib Kəmalənin əlindən yapışdı.Oğlana
acıqlanmaq, hədə - qorxu gəlməyi də lazım bilmədi. Kəmalənin nənəsi
kimi onun qulağından dartmaq Teymura gülməli gəldi. Bığ yeri hələ
yenicə tərləyən bu yeniyetmə oğlanın simasından elə bir şey oxudu ki,
buna ehtiyac yox idi. Bu oğlan Teymurun yadına özünün məktəb illərini
salırdı. O vaxt  Teymurun da bacısı ilə bir sinifdə oxuyan Rufiyyədən
yaman xoşu gəlirdi. O da Rufiyyəyə baxmaq üçün tənəffüs vaxtı
bacısının yanına gedərdi. Teymura görə burada pis heç nə yox idi.
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Kəmalə onun əlini buraxıb ayaqlarını yalayan itin başını
sığallayırdı. Onun sıx kiprikləri, yaşıl gözləri, duruşu o qədər gözəl,
cazibədar idi ki, Teymurun da dodaqları qaçdı. Bu gözəlliyə göz
yummaq mümkün deyildi. Uşağın üzü küçədən keçən adamların da
diqqətini cəlb edir, onlar Kəmaləyə baxmaq üçün bir də geri qanrılırdılar.

Yeniyetmə oğlanla söhbətində Teymuru bir şey möhkəm
məyus edirdi ki, bu da adamların Kəmaləni atasız bilməsi idi. Kəmalə
hələ çox balaca olsa da, göründüyü təki onunla maraqlananlar vardı.
Kəmaləni böyütmək, yad nəzərlərdən qorumaq üçün ona ata lazım idi.

Rufiyyə ilə müqayisədə Kəmalə çəkingən, sadəlövh, quş təki
ürkək idi. Adamlardan qorxurdu. Mehrini pişiklərə, itlərə salırdı.
Heyvanlar da onu çox sevirdilər. Qızı görən təki quyruqlarını bulayır,
qabağına qaçıb üz-gözlərini onun ayaqqabılarına sürtürdülər. Bunun
üstündə nənəsi onu çox şapatlayırdı. Ancaq Kəmalə bildiyini heç kəsə
vermirdi.

Rufiyyə isə pişik və itlərdən iyrənirdi. Özü də diribaş,
cəsarətliydi. “- Böyüyəndə mən də atam kimi həkim olacağam, ağ, ütülü
xalat geyinəcəyəm”,- deyirdi.

İnstituta girəndən sonra Teymurgilə daha tez – tez gəlməyə
başladı. Rufiyyənin ayağını onlardan  bacısı Nərgiz kəsdi. Ona nə dedisə,
qız o gedən oldu, bir də Teymurgilə gəlmədi. Teymur da onu çox
axtarmadı. Uşaqlıq sevdası get-gedə soyudu  və Rufiyyə tamam
yadından çıxdı.

Bir də bacısı təkcə Rufiyyəni deyil, Teymurun xoşuna
gəlmək istəyən çox rəfiqəsinin ayağını evlərindən kəsmişdi. O vaxt
bütün bunların Teymur üçün elə də əhəmiyyəti yox idi. Əhəmiyyəti olan
Mədinə idi ki, bacısı bu məsələdə ona əməlli- başlı düşmən kəsilmişdi.
Atasını da qızışdırıb onun üstünə salan Nərgiz olurdu.

Bacısı ata-anasının yeganə qızı olduğu üçün ərköyün
böyüyürdü. Teymur da Atasının yeganə oğluydu. Ancaq bacısından xeyli
böyük, bir də atasından sonra evdə başıpapaqlı olduğu üçün bacısının
xətrinə dəymir, onun qayğısına qalmağı özünə borc bilirdi.

Onlar gen-bol, firavan dolanırdılar. Atası iri bir müəsisənin
rəisi idi. Teymur gözünü açandan evdə hər şeyi bol görmüşdü. Meyvə,
qoz,fındıq, şabalıd, qızıl balıq, qara kürü, beçə balı onların evinə kisəylə,
çamadanla, torbayla, balonla gəlirdi. Şəhərdə dəbdə olan ən gözəl
paltarlar birinci  onun və bacısının əynində olardı. Buna baxmayaraq
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bacısı elə balacalıqdan simic, gözü dar, paxıl, satqın idi. Meyvənin qalıb
çürüyəcəyini görən Teymur al üzlü almalardan, şirəli armudlardan, qan
rəngli nardan, göbəkli narıngilərdən çantasına doldurub məktəbə aparar,
bütün sinfə paylardı.

Nərgiz axşamlar hamısını atasının ovcuna qoyardı. Atası da
onu çağırıb acıqlanardı: “- Evi yığışdırıb məktəbə aparma. Gör bizi dilə -
dişə sala bilirsən. Istədiyin qədər özün üçün götür. Camaatın uşaqlarının
qarnını doydurmağa borclu deyilik.

Nərgiz təkcə ərköyün, şıltaq deyildi, həm də lovğa,
təkəbbürlü idi. Rəfiqələrinin arasında birinci olmağı xoşlardı. Yalnız
geyim-geçimi ilə deyil, evlərinin ən gözəl binada olması, balkon və
pəncərələrinin dənizə baxması, mebel və əşyalarının bahalı olması ilə
öyünərdi.

Rəfiqələrinin təkcə xarici görünüşünü deyil, əyin-başını,
hətta yeyib içdiklərini də lağa qoyardı. O, hamiya ağız büzür, hərədə bir
qüsur axtarır, özündən başqa heç kəsi bəyənmirdi.

Bacısı bütün bu xüsusiyyətlərində atasına çəkmişdi.
Çəkmişdi  azdı. O atasından da çox – çox qəddar idi. Bütün bunlar
Teymurun xoşuna gəlməsə də o, bacısının xətrinə dəyməyi lazım
bilməyib onun böyüyüb ağıllanacağını, xasiyyətinin  dəyişəcəyini güman
edirdi. Nərgizsə ağıllanmaq əvəzinə daha azğın, qudurğan olurdu.

Anası Teymurun qayğısına bir qədər artıq qalanda bacısı
burnunu sallardı: “-Teymuru məndən çox istəyirsən,” -deyərdi. Acığı
bununla soyumazdı, guya zarafat edirmiş təki, atasına: “ - Özün belə
gözəl – göyçək, mavigöz kişi ola – ola bu qara –qura arvadın nəyini
bəyənmisən,” - deyib anasına sataşardı.

Nərgizin baxışı, oturuşu – duruşu, yerişi də ədalı,
təkəbbürlü idi. Qızlar arasında nə dostu, nə də rəfiqəsi vardı. Acı dilinə
görə heç kəs onunla dostluq etmirdi.

Teymur əvvəllər Raufun onun bacısında nə tapdığını anlaya
bilmirdi. Düzdür, Nərgiz zahirən gözəl idi. Qar təki ağappağ parlaq
dərisi, mavi gözləri, sarışın saçları  vardı. Qamətli, nərmənazik, şahanə
yerişli qızdı. Gənc oğlanlar ona həsrətlə baxırdilar. Ancaq bacısı zəhər
dili, istehzalı baxışları, lovğalığı ilə ona bənd olanları da tez küsdürüb
özündən uzaqlaşdırırdı. Bircə Rauf onun bacısının dilini tapa bilmişdi.
Əgər Nərgiz Teymurun bacısı olmasaydı, Teymur heç cür dostunun ona
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evlənməsinə razı olmazdı. Raufsa Nərgizi balacalıqdan sevirdi. İndi də
onun üçün lap ilk vaxtlardakı təki dəli – divanə idi.

Rauf həm yaxşı ər, həm də sədaqətli dost idi. Belə ki, nə
Nərgizin, nə də Teymurun ona acığı tutmurdu. Düzdür, Teymur hərdən
kükrəyib ona da təpinirdi: “- Bilmirəm bu ilanda,  zəhər dildə, qanı acıda
nə tapmısan! “- Rauf  gülümsəyib susardı. Arvadının tərəfini saxlamasa
da Teymurun onun haqqında artıq - əskik danışmasına da imkan
verməzdi. Bütün səyi ilə Teymurla bacısı arasında sülh yaratmağa,
münasibətlərini qaydaya salmağa çalışırdı.

Rauf Teymura qardaşdan artıq idi. Həm məktəb, həm
tələbə yoldaşı, həm dostu, həm də yaxşı sirdaşıydı.                   Rauf hər
bir şeydə bütünlüklə Teymurun tərəfində olsa da Nərgizin dəymədüşər
olduğunu bildiyindən bacı ilə qardaş arasına girmirdi. Nərgizin yanında
özünü dostunun taleyinə tam laqeyd adam kimi aparırdı. Əslində isə
Teymuru Nərgizin ona qarşı apardığı bütün çirkli işlərdən xəbərdar
edirdi. Teymur da dostunu təhlükə qarşısında qoymurdu. Bacısının
Mədinə ilə əlaqədar fitnəkar işlərinə göz yumur, guya xəbərsizmiş kimi
üzə vurmur, Nərgizlə açıq – aşkar savaşmaqdan özünü saxlayırdı.
Əlbəttə, bütün bunları Raufun xətrinə edirdi. Əmin idi ki, Nərgiz
elədiklərinin Rauf tərəfindən ona çatdırıldığını bilsə, o vaxt ərinə də
güzəştə getməyəcəkdi. Kim bilir, bu halda ailədə hansı ixtilaflar
başlayacaqdı. Axı, Nərgiz yad deyildi, onun doğma bacısı idi. Teymur
onun qayğısına qalmaya bilmirdi. Bircə ona gücü çatırdı ki, bacısı ilə
görüşməməkdən ötrü Raufun dönə - dönə təkidinə baxmayaraq uzun illər
idi ki, heç onlara da getmirdi.

Son dəfə bacısıgildə Rüfətin ad günü olmuşdu. Uşağın beş
yaşı tamam olurdu. Bu onların ailəsi üçün çox mühüm, fərəhli hadisə idi.
Teymur bu münasibətlə ona bir velosiped də almışdı. Ancaq bacısı ad
gününü əslində Teymuru tələyə salmaq üçün qurmuşdu.

Nərgiz ev-eşiyini, cer-cehizini, dolanışığını nümayiş
etdirmək dəlisiydi. Ancaq bunlar Nərgiz üçün artıq keçilmiş əməliyyatlar
idi. Ərə gedəndən indiyə qədər o, dəfələrlə evində qonaqlıqlar vermış,
özünün, ərinin, oğlunun ad günlərini bayram etmişdi. İndi də Teymuru
Mədinədən qopartmaq üçün planlar hazırlayırdı.

İxtisasca hüquqşunas olmasına baxmayaraq o vaxt Teymur
qəzet redaksiyasında işləyirdi. Universitetdən hərbi rütbə aldığı üçün o
vaxtın qanunlarına əsasən cəmi üç ay əskərlikdə olmuşdu. Xidmətdən
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qayıdan kimi atası ona prokuraturada iş tapdı. Baş müfəttişin köməkçisi
vəzifəsində çalışacaqdı. Belə yerlərə yol tapa bilməyən tələbə yoldaşları
ona həsəd aparırdılar. Amma işdə qalmağı heç bir il çəkmədi. Öz
ərizəsiylə işdən çıxdı. Ona görə yox ki, mütəxəssis kimi təcrübəsiz, naşı
idi. Əslində təcrübə elə işlə gəlir. Sadəcə bu psixoloji situasiya idi. Başa
düşürdü ki, bu adamlarla onunku tutmayacaqdı. O, həqiqəti sevirdi.
Burada isə həqiqət keçmirdi. Çoxlu sayda təzyiqlərlə üz – üzə qalmalı
olurdu. Bəzən ondan atasına da şikayət edirdilər. Atası Teymurdan heç
nə soruşmadan onların tərəfini tuturdu:  “-Köhnə bazara  təzə nırx
qoyma,- deyirdi. Palaza bürün, ellə sürün. Əks halda davam gətirməzsən,
silib atarlar “.

Ancaq Teymur heç kəsə onu işdən azad etməyə imkan
vermədi. Ürəyi bulanan  bu işdən özü könüllü əl çəkdi. Əqidəsinə zidd
gedə bilmədi. Həqiqətə göz yummağı, əli natəmiz olmağı bacarmadı.
Teymur rüşvəti, satın alınmağı qanun keşikçisi üçün alçaldıcı,
yolverilməz sayırdı. O, vicdan qarşısında öz – özünə hesabatı hər şeydən
uca tutur, özünə sadiqliyi önəmli sayırdı. Şəraitin onu sındırmasıa, təslim
etməsinə, əl – qolunu bağlamasına dözmədi. Asandlıqla tapılan işdən
asandlıqla çıxdı. Mübarizə aparmadı, mübarizədən qaçdı. Qorxaqlığına
görə yox! Sadəcə lüzun görmədi. Mübarizə mərd adamlarla aparırlar. O
isə zülmətlə, qaranlıqla üz-üzə idi. Burada onun kimilərini çoxdan
taptalayıb özlərinə sərf edən hallara salmışdılar.

Prokuraturada işlədiyi bir il ərzində iki qətl hadisəsini tamamilə
olmasa da qismən ona tapşırmışdılar. Birinci qətl o vaxt indiki Z.Əliyeva
küçəsindəki “Cənub mehmanxanası”nda baş vermişdi. Öldürülən 30-32
yaşlı qadın idi. Hadisə yerinə prokuror, baş müfəttiş və fotoqrafla
birlikdə o da gəlmişdi. Qadın tamamilə çılpaq idi. Onu bıçaqla
sinəsindən vurmuşdular. Qan sinəsində laxtalanıb durmuşdu. Yarıaralı
gözləri, əyilmiş dodaqları boyalıydı. Baş müfəttiş ilə fotoqraf onu
gözdən keçirir, müxtəlif şəkillər çəkirdilər.

Sonralar Teymur bu gərəksiz şəkillərin baş müfəttişin
stolunun üstündə bir xeyli müddət qaldığını sezdi. Artıq onlar lazımsız
idilər. Ancaq bu 50 yaşlı evli adam tez – tez şəkilləri çıxarır və qadının
fotoqrafa daha aydın çəkdirdiyi ayıb yerinə oğrun – oğrun, gizli – gizli
baxırdı. Bu qətlin açılması üçün Teymur xeyli çalışmışdı. Qatil məlum
idi. Amma birdən – birə hadisə dəbəlləndi və açılmaqda olan iş bağlandı.
Şəkillərə gəlincə isə onlar müfəttişin  iş masasının üstündə bir əyləncə
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vasitəsi təki qaldı. 2-ci qətl hadisəsi isə Bakıya gələn qatarların şəhərə
girdiyi yolda, relslərdən kənarda, şam ağaclarının, kolluqların arasında
baş vermişdi. 40 yaşında paltarlı kişi meyidi idi. Onu boğub
öldürmüşdülər. Meyid iylənirdi. Bu səbəbdən baş müfəttiş ona heç yaxın
da düşmədi. Qətl açılmamış qaldı. Mərhumun heç kəsi olmadığından
qatil də heç kəs üçün maraqlı deyildi.

Sonra ona şikayətçi bir qadının ərizəsinə baxmaq
tapşırıldı. 36 yaşında olan bu qadın  29-30 yaşlı bir oğlan tərəfindən 6 ay
bundan qabaq zorlandığını bildirir və onun özünə evlənməsini tələb
edirdi.

Prokuror bu işi tam Teymura həvalə etməsə də tərəflərin hər
ikisinin dindirilməsini Teymura tapşırmışdı. Özü də otaqda idi və
kənardan bu dindirilməyə qulaq qoyurdu. Tərəflərin hər ikisi subay idi.
Qadının açıq – saçıq ərizəsi, əttökən şit sözləri Teymurda ona qarşı ikrah
oyadırdı. Oğlansa üzdən fağır və qorxaq görünürdü. Qadının ərizəsindən
hər şey aydın olduğundan Teymur birinci oğlanı dindirməyə başladı.
Kim olduğunu, harada işlədiyini soruşdu. Oğlan xəcalət çəkir, danışanda
həyəcanlanırdı. Amma qadının əleyhinə ləyaqətsiz söz işlətmirdi.

- Bu qadını haradan tanıyırsan? Münasibətləriniz necə olub?-
Teymur soruşdu.

Oğlan sualı cavablandırandan sonra prokuror da öz sualını
verdi :

- Sənin bu qadınla cinsi əlaqən olubmu?
Oğlan “ hə” dedi, deyəsən, bir qədər qızardı.

- O qız idimi? – Prokuror bir də soruşdu.
Oğlan çox astadan :

- Mən içkili olmuşam,  bilmirəm, - dedi.
Qadın oturduğu stuldan qalxıb onun üstünə şığıdı :

- Bilmirsən, hə? - əclaf, heyvan, uzun dırnaqları ilə az qalırdı
oğlanın gözünü çıxartsın.

Teymur :
- Oturun, xanım, – siz istintaqdasınız, özünüzü yaxşı aparın. -

Belə cəsarətli idiniz, elə onda ona mane olardınız, – dedi. Sizin, axı, 18
yaşınız yoxdur ki, mən deyim gənc olmusunuz, o, sizi aldadıb, yoldan
çıxarıb. Burada nə qədər o, günahkardırsa, o qədər də siz günahkarsınız.

- Necə?! O mənim namusuma toxunub, indi siz deyisiniz ki,
burada heç nə yoxdur, üstəlik mən özüm günahkaram.
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- Namusunuza o yox, elə özünüz toxunmusunuz. Belə
namusbazdınızsa niyə sərxoş kişiylə bir yerdə olurdunuz? – Teymur da
dözmədi, səsini qaldırdı.

- Aha, aydındır, torbada pişik var, demək səni görüb, cibinə pul
basıb. Elə sənin kimiləridir, belələrini qudurdan.

- Siz həddinizi aşırsınız,- Teymur qadının həyasızlığına
dözmədi.                  Küncdə onları izləyən prokuror çox sakit səslə
soruşdu:

- Mən belə başa düşürəm ki, sən bu oğlanın tutulmasını
istəmirsən, - yoxsa istəyirsən?

- Bir şərtlə, əgər mənə evlənərsə, yox! Əks halda qoy gedib bir
az yatsın, ağlı başına gəlsin.

- Belə çıxır ki, sən onu həm sevir, həm də ona nifrət edirsən? –
Prokuror sualı, deyəsən, elə belə məzələnmək üçün verirdi.

- Sən ona evlənmək istəyirsən? – Teymur oğlandan soruşdu.
O, tərəddüdsüz: “yox,”- dedi.
- Yoox?! – Qadını elə bil ilan sancdı. Görərik sənin o yoxunu.
- Sənin bakirə olmağın hələ təstiqlənməlidir, - prokuror irişə -

irişə qadına baxırdı. – Dediyinə görə bu hadisə altı ay bundan qabaq baş
verib. Indiyə qədər haralarda idin, - niyə şikayətə gec gəlmisən?

- Mən elə bilirdim o, günahını başa düşüb mənə evlənəcək.
- Yaxşı, onu həbs etmək üçün sübut olmalıdır. Sübut üçün

ekspertiza aparılmalıdır. Bundan qorxmursan? - Prokuror yenə irişə -
irişə bildirdi.

Prokronun qadını belə alçaltması, rişxəndlə, eyhamla danışması
Teymuru qəzəbləndirirdi. Nə üçünsə indi də qadına rəhmi gəlirdi. Və
hiss edirdi ki, o, həqiqəti deyir. Ancaq Teymur onun bu məsələni
ağartmamalı olduğu halda özünü belə ucuz tutması ilə barışa bilmirdi. O,
yumşaq səslə üzünü qadına tutdu:

- Mən sizə inanıram. Siz həqiqəti deyirsiz. Amma mənə görə
siz bu adamdan qaçsanız yaxşıdır. O, sizə layiq deyil, sizə hörmət eləmir,
zorla sizə evlənsə, yenə gec-tez gedəcək. Sizin yerinizə olsaydım ərizəmi
geri götürərdim. Belə adamlar onsuz da gec-tez cəzalarını alırlar. Mən
düşünürəm ki, sizin qabağınıza sizi sevən yaxşı bir adam çıxar, siz daha
xoşbəxt ailə qura bilərsinız. Bir az səbr lazımdır, vaxt hər şeyi yoluna
qoyur.



22

- Bu nə danışır, - qadın, deyəsən, onun məsləhətini başa
düşmədi. Heyrətlə prokurora sarı çevrildi. - Mən namusdan, qeyrətdən
danışıram, bu deyir ərizəni geri götür, bu köpəkoğlu da özü üçün kef
eləsin. Yox, mən istəmirəm bu işə bu cavan oğlan baxsın. Mən işi
məhkəməyə vermək istəyirəm. Bu oğlan belə şeyləri başa düşən adama
oxşamır. Ekspertiza demirsiz, qoy aparılsın, mən heç nədən qorxmuram,
- qadın, deyəsən, prokurorun bayaqkı sualını cavablandırdı.

- Teymur belə ürəkbulandırıcı işdən bu yolla da olsa yaxa
qurtarmasına hətta sevinirdi.

Qəzet redaksiyasındakı iş ürəyinə yatırdı. Mövzuları, nədən
yazmağı özü seçirdi. Məqalələri xeyli oxucu marağına səbəb olmuşdu.
Bəzən adamlar məsləhətləşmək üçün bir müxbir, həm də hüquqşünas
kimi onun yanına gəlirdilər. Məvacib yüksək olmasa da bu iş onu qane
edirdi.

Yuxusu əməlli başlı qaçmışdı. Daha yerində ora – bura
çevrilmək istəmirdi. Durub işığı yandırdı. Yazı stolunu indi gördü. Onun
bir neçə siyirməsi vardı və qifillanırdı. Açarlar üstündə idi. Bacısı nə
üçünsə yazı stolunu dəyişdirməmişdi. Açarları fırladıb siyirməni açdı.
Gözlərinə inanmadı. Orada məktublar vardı.

Uzun illər bundan qabaq onun ünvanına olan məktublar.
Bəziləri heç açılmamışdı.

“ Nərgizdən nə əcəb binları açıb oxcumayıb.“ Əvvəllər bacısı
ona gələn məktubları gizli açardı. Buna görə evdə əməlli başlı qalmaqal
düşərdi. Teymur atasına: “ qızını yığışdır, mənim işlərimə qarışmasın,”-
deyərdi. Həm də bu sözləri Nərgiz evdə olanda bərkdən deyərdi ki,
Nərgiz də eşitsin özünü yığışdırsın. “Bəlkə mənə gələn məktublarda
oxunması ona münasib olmayan sözlər yazılıb. Bəlkə mənim bir sirrim,
gizli işim var, axı, niyə o, burnunu hər yerə soxur”.

Ancaq Nərgizə nə dil çatdırmaq olurdu, nə də söz. İşin
altından elə sivişib çıxırdı ki, özünü müqəssir bilir, ağzını açmağa
peşiman olurdu. Nərgiz də üzünü Teymura yox, valideynlərinə tutardı: “
- Hələ bir desin görək nə üçün ona oxunması münasib olmayan
məktublar gəlməlidir. Bu ev onun üçün nədir? Burada abırlı adamlar
yaşayır. O isə Sovet ittifaqının elə bir yeri yoxdur ki, oradan məktub
almasın. Hamısı da qadınlardı. Bir də Teymur özündən çıxmasın. Onun
məktublarını oxuyan yoxdur”. Sonra Nərgiz başlayırdı ağlamağa.
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Valideynləri çaşıb qalırdı. “ Onun işi mənə böhtan atmaqdır, “  bacısı
göz yaşlarını silib şikayətlənərdi.

Teymur dərhal yumşalırdı. O, razı olmazdı ki, bacısı
ağlasın. Ona görə özü Nərgizə yaxınlaşar, onu qucaqlayıb barışardı.
Nərgiz hardasa haqlı idi, ona hər yerdən, xüsusilə, qadınlardan məktublar
gəlirdi. Ancaq o, bu qadınların demək olar ki, heç birinə ünvan
vermirdi.Heç məktublarına da cavab yazmırdı. Lakin, görünür,
qadınların xoşuna gəlmək özü bəlalı bir şey imiş.
Onlar Teymurun ünvanını tapıb yazırdılar. Bu vaxt nəyə ümid edirdilər,
onu bir Allah bilirdi.

Bacısının təbiətində rəğbət oyadan xüsusiyyətlər də az
deyildi. O, Teymurun məktublarını oxusa da özünü təmkinli, ağır
aparırdı. Xüsusilə qadın məktublarındakı bəzi şit ifadələri onun üzünə
vurmazdı. Özünü o qədər bacarıqla aparardı ki, Teymur bəzən onun bu
məktubları oxuyub-oxumadığına da şübhə edərdi.

Son illərdə demək olar ki, Teymura qadınlardan heç bir məktub
gəlmirdi.Daha doğrusu o, özü buna yol vermirdi. Xatırlamadığı
qadınlardan gələn məktub və təbrik açıqcalarını da axıra kimi oxumayıb
atardı.

Siyirmələrdəki məktubu xəttə baxan təki tanıdı. Klaypedadan
Virqadan idi. Özü də bir – iki, üç deyil, səkkiz məktub idi. Ancaq onlar
bir neçə il ərzində gəlmişdilər. Stulu çəkib əyləşdi. Zərfləri götürüb
ağızlarını bir – bir yoxladı. Məktublar bütöv idi, açılmamışdı. “
Nərgizdən nə əcəb bunları oxumayıb,”- fikirləşdi.

...O cür gözəl, şux, gənc Virqa da indiyə qədər həyatında
olan neçə - neçə qadınlar kimi, Mədinə istisna olmaqla, onda heç bir
hiss, həyəcan doğurmamışdı. Teymur bir neçə dəfə Klaypeda da
olmuşdu . Virqanın əri ilə də tanış olmaq məcburiyyətində qalmışdı. Bir
neçə dəfə Virqa ilə başqa – başqa ölkələrdə də dincəlmişdilər. Ancaq hər
şey qurtarmışdı.

Qoşa vərəqlər o üzlü, bu üzlü yazılmlşdı. Bu ki lap
“romandır”. Redaksiyaya da hərdən belə məktublar gəlirdi. İçi
cəfəngiyyat dolu məktublar. Oxumağa ərinirdi. Amma müəllif imzasının
altında yazırdı ki, çap edərkən qanorarımı filan-filan yerə köçürtmənizi
xahiş edirəm.

Məktubların tarixinə baxmadan üstə olanı açdı. Başdan
oxumağa hövsələsi çatmadı. Ortadan oxudu.: “ Проснулась с мыслью о
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тебе. А ты все также далеко, также недостижим. Город огромный
так пусто без тебя» Ardını oxumayıb vərəqi bir neçə yerə böldü. O
birisini götürdü. Bu dəfə də axırdan oxumağa başladı: “Я самая богатая
на земле, у меня есть ты. Ты неповторимый, невыдуманный”.  Bunu
da cırdı. Digərini açdı. “Ты далекий, счастливый, сказочный остров,
от которого отделяет целый бушующий океан, и нет даже
бревнышко до цепочки с помощью, которой можно попытаться
доплыть”

“ Səfeh” Teymur fikirləşdi. Ərə də getdi, ana da oldu,
ağıllanmadı ki, ağıllanmadı. Amma, kim bilir, bəlkə illər onu da
dəyişdirib. O biri məktubları açmadan iki böldü. Məktubun biri açıqca
idi. Teymur onu cira bilmədiyi üçün şəkil zənn edib açdı. Viqra yazırdı:
“ Ежеминутно всплывает в памяти то один, то другой эпизод из
наших встреч. Кто может, как ты дарить радость, нежность, ласку.
Тимур, как бы хотелось в душу твою заглянуть и узнать, что же я
значу в твоей жизни…»

Daha siyirmələrdə heç nə qalmamışdı. Hamısını xırda –
xırda doğrayıb stolun üstünə atdı. Səhər xadimə onları tamamilə
yığışdıracaqdı.

Gözləri divardakı lövhələrə sataşdı. Bacısı onlara da
toxunmamışdı. Lövhələrdən biri Virqanın hədiyyəsi idi. Lövhədə səmaya
qalxmağa hazırlaşan təyyarə və onun arxasınca baxan pərişan saçları
çiynlərinə dağılmış gözəl bir qadın təsvir olunmuşdu. Gözlərindən axan
yaş damcılaı üzündə, yanaqlarında donmuşdu.

Digər lövhədə uzanıb gedən yol kənarında qoşa qovaq
ağacları təsvir olunmuşdu. Qovaqlar cüt olsalar da yalqızlıq təsiri
bağışlayırdı.

Bakı ilə uzun ayrılıqdan sonra qayğısız uşaqlığı, gəncliyi
keçən bu əziz evdə, doğma divarlar arasında yenidən özünün yazı stolu
arxasında oturub olub – keçənləri, yad ölkədə bir dəfə də olsun yaxın
buraxmadığı xatirələri indi yenidən çözə - çözə yada salmaq necə də xoş
idi. Bəlkə onun üçün ki, bütün bunlar, o cümlədən, Virqayla bağlı
xatirələr həm də bilavasitə Mədinəylə bağlı idi.

O il Rauf  Odessadakı “Dzerjinski” istirahət evinə üç
putyovka götürmüşdü. Bir yerdə dincəlmək fikrində idilər. Ancaq Nərgiz
tərslik edib xaricə getmək istədiyini bildirdi. Rauf özünün və arvadının
putyovkasını qaytarmalı oldu. Teymur isə şıltaqlıq edən bacısının acığına
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təkbaşına istirahəti üstün tutdu. Bir də Raufla Nərgiz həmin istirahət
evində olmuşdular. Bacısı razı qayıtmışdı. Hər şeyə bir qulp qoyan,
yaxşını yamanlayan, olmayanı da özündən quraşdıran Nərgiz əgər bir
yerdən razı gəlmişdisə ora getməyə dəyərdi.

Pansionata gəldiyi elə birinci gün Teymur onların səhv
etmədiyini anladı. Bura doğurdan da füsunkar, dilbər guşələrdən idi.

Həndəvərliyi ağ daşdan hörülmüş səliqəli, yaraşıqlı barının
giriş qapısında istirahətə gələnləri əvvəl iki məğrur görünüşlü şir heykəli
salamlayırdı. Sonra da cənnətə düşdüyünü zənn edirdin.

Qarşına elə füsünkar mənzərə açılırdı ki, bilmirdin hara
baxasan. Sağa, sola, irəli, arxaya doğru uzanıb gedən çınqıl döşənmiş
cığırlar, meşəni xatırladan park, rəngarəng balıqların üzdüyü, dibi
aydınca görünən çarhovuz, göz oxşayan çəmənlik, gül – çiçək kolları,
sona təki bir – birinin dalınca düzülüb ətrafa sərinlik yayan fəvvarələr!...

Yüz metrlikdə ağacların arasında iri bir bina ağarırdı. Bu
dördmərtəbəli bina pansionatın əsas korpusu sayılırdı. Qalan fin
üslubunda tikilmiş qırmızı kərpicli evlər çəmənlikdə bitən lalələr təki
parkın müxtəlif tərəflərinə səpələnmişdi. Saf  hava, qollu – budaqlı
ağaclar, göy xovlu otlar, əlvan çiçəklər, yaşıl budaqların arasındakı
yuvalarından tez-tez perikib uçan quşlar xoş ovqat yaradırdı. Elə bilirdin
meşədəsən. Adamı bircə əsas binanın və onun iyirmi addımlığında
yerləşən yeməkxananın dörd tərəfindən müxtəlif səmtlərə uzanıb gedən
gah gənbər daşı, gah əlvan çınqıllar döşənmiş cığırlar çaşdırırdı. Və sən
meşədə yox, insan əli ilə səhmanlanmış bir parkda olduğunu görürdün.
Bu səliqəli cığırlar evlərə, idman meydançalarına, yaşıl ördəklər, qu
quşları üzən gölməçəyə, kitabxanaya, yay, qış klublarına, rəqs
meydançasına, karusellərə aparırdı.

Pansionatda istirahər üçün şərait qənaətbəxş idi. Otaqlar,
yataq dəstləri təmiz idi. Nümayiş olunan filmlər, dadlı yeməklər,
ekskursiyalar və digər tədbirlər intizam və zövqdən xəbər verirdi.

Teymurun tək yaşadığı otağın eyvanından göylük içinfdə
itib batan park, kiçik oğlan heykəlindən fışqırıb çıxan fəvvarə, gavalı,
qoz, şabalıd ağacları, ətrafı güllərlə çəpərlənmiş üzümlüklər görünürdü.
İkinci mərtəbəyə Teymurun eyvanına boylanan akasiya ağacı da çox
xoşuna gəlirdi. Onun zərif ləçəkləri qar təki həzin – həzin eyvanına
oturduğu hörmə kresloya, saçlarına yağırdı. O, xidmətçi qadından
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eyvana əl vurmamağı xahiş etmişdi. Akasiyanın zorla duyulan kövrək
ətri, yaxınlıqdakı iydə və yasəmənə qarışaraq qəribə qoxu yaradırdı.

Teymur buna bənzər, əlbəttə bundan da xoş duyğular
oyadan yerlərdə olmuşdu. Turist, müxbir kimi gəzmişdi. Başı göyləri
dələn mehmanxanalara düşmüşdü, ucsuz – bucaqsız səhralarda
gecələmişdi. Dənizlərdə gəmi ilə səyahətə çıxmışdı. Bəlkə bu istirahət
evi də onun yaddaşından öz xırda təfərrüatları ilə çoxdan silinərdi,
əlbəttə Mədinə ilə bağlı olmasaydı.

Dəniz pansionatın bir kilometrliyində idi. Ora getmək
üçün pansionatı tərk edib əsas giriş qapısından çıxırdın. Çimərlik şəhər
çimərliklərindən fərqlənirdi. Ayrıcaydı və hasara alınmışdı. Bura yalnız
vəsiqə ilə girmək olurdu. Kənar adamlar buraxılmırdı.

Çimərlik gözəl bir sahədəydi. Başdan-başa yaşıllığa qərq
olmuş sahil və möhtəşəm qayalıqlar dənizin içərilərindən daha
mənzərəli, daha füsnkar görünürdü. Özünü günə vermək üçün istənilən
qədər çimərlik taxtları adamların istifadəsinə pulsuz verilirdi. Sahildə
dayanan qayıqlar da avar çəkməyi bacaranlar üçün idi. Kim istəyir, bir
neçə saata qayıqla açıq dənizə çıxa bilərdi.

Litvadan gələn Viqra da o il ata – anası ilə birgə dincəlirdi.
Atası palkovnik idi. Anası isə orta məktəbdə litov dilindən dərs deyirdi.
Virqa onuncu sinfi bitirmişdi və o il sənədlərini heç yana verməmişdi.
Şux, yaraşıqlıydı. Boyu litovlara xas hündür idisə, göz və saçlarının
rəngi şabalıdıydı. Teymurun xoşuna elə ən çox qızın saçları gəlirdi.

Virqa səhərdən axşamadək dənizin sahilində düşüb qalırdı.
Onun saçlarından dəniz, yosun iyi gəlirdi. Səhərlər sinəsi və çiyni açıq
yaraşıqlı paltar geyir, başına ətrafı  dəyirmi enli şlyapa qoyur , eynək
taxaraq dənizə yollanırdı. Axşamlar isə ayağının üzünəcən uzun don
geyinir, saçlarını tən ortadan ayırıb çiyinlərinə səpələyir, ata anasının
qoluna girib rəqsə, kinoya gedirdi.

Teymurun ondan xoşu gəlsə də qızla tanış olmaq ağlına
belə gəlmirdi. Bir də Teymurun  başı ona meyl göstərən qadınlara elə
qarışırdı ki, Virqa yadına düşmürdü. Gecələr yatağa gec girdiyindən
səhərlər zorla qalxırdı. Çox vaxt səhər yeməklərinə də gəlmirdi.
Teymuru bu əyləncələrdən ən əvvəl Virqa ayırdı. Bir gün o, çimərlikdə
Teymura yaxınlaşıb sahildəki qayıqlardan birini göstərdi:

- Mənimlə qayıqda gəzmək istəməzdiz? – dedi.
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O, Teymurun yanında əyləşən qadınların bir-birinin  üzünə
baxıb mənalı-mənalı irişməsinə əhəmiyyət vermədən Teymurun əlindən
tutub qayıqlara sarı çəkdi.

Teymur onu qadınların yanında pərt etmək istəmədiyindən
qalxıb könülsüz-könülsüz ardınca getdi. Qayığı suyun dərin yerinə
itələməkdə Virqaya kömək etdi. Sonra keçib qayıqda əyləşdi. Virqa da
onunla üz-üzə oturdu. Onun əynində mavi rəngində çimərlik kostyumu
vardı. Mavi rəng onun yanmış çöhrəsinin təravətini daha da qabardırdı.
Virqa başına qoyduğu şlyapanı çıxartdı. İşvəylə saçlarını silkələyib
çiyinlərinə səpələdi.

- Mən pis qayıq çəkmirəm, - dedi. Həm də sizin o
qadınlarla oturmağınızı istəmirəm. Onlar sizə yaraşmırlar.  Gülümsədi.
Avar çəkməkdə davam edə-edə: - Siz burada hamıdan seçilirsiniz, - dedi.

- Nə ilə, - Teymur maraqlandı.
- Guya özünüz bilmirsiniz? – Qız narazı-narazı bildirdi.

Deyəsən Teymurun sualı xoşuna gəlməmişdi. Bir qədər susub suya sarı
əyildi. Əlini suya çatdırmaq istəyirdi.

- Yavaş, yıxılarsan, - Teymur ciddi, sərt xəbərdarlıq etdi.
Qız onun sözlərini vecinə almadan əlini suya çatdırdı və su ilə onamağa
başladı. Teymurun üzünə baxmadan:

- Siz çox gözəlsiniz, - dedi.
Teymur istehza ilə qımışdı. Bu qızın nəzərindən qaçmadı. O,

pərt olsa da yenidən qayıqdan suya uzandı. Teymur onun səhvini
düzəltdi:

- Kişiyə gözəl deməzlər. Virqa eynəyini çıxartdı, gözlərini
qıyıb burnunu qırışdırdı. Öz sözünün üstündə durdu:

- Qadınların da elə buna görə xoşuna gəlirsiz.
Teymur daha ona baş qoşmaq istəmədi. Virqanı uşaq hesab edirdi.

Ancaq onun uşaq olmadığını anladı. Su çoxaldıqca qayıq daha çox atılıb-
düşürdü. Sahildən çox uzaqlaşmışdılar. Sahilin hay-küyü tamam
eşidilməz olmuşdu.

Virqanın sözləri Teymurda heç bir duyğu oyatmadı. O,
çoxdan bu sözlərə alışmışdı. Qadınların xoşuna gəldiyini lap
balacalıqdan, altıncı sinifdən bilirdi. Onlar hər yerdə Teymuru birinci
görür, birinci də qəlblərini açırdılar. Teymur əvvəlcə zahirən onların
xoşuna gəlirdi. Ancaq qızlar ona daha yaxından bələd olandan sonra,
Teymurun da ən çox ehtiyat eydiyi bu idi, qırsaqqız olub yaxasından
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yapışırdılar. Onda Teymur bilmirdi yaxasını necə qurtarsın, özünü necə
aparsın, onlardan necə qaçsın.

- Bəri ver, mən də çəkim, – deyə qız avarları odan aldı.
Teymur etiraz etmədi. Virqa pis avar çəkmirdi. Teymur onu tərifləyəndə
: “ Atam öyrədib”, - dedi.

O gün axşam şam yeməyindən sonra təzəcə otağına qayıtmışdı
ki, qapı döyüldü. Virqa idi. Uzunqol, ağ krujevalı köynək, qısa qırçınlı
yubka geymişdi. Gözlərində, elə bil, od yanırdı.

- Gəl gedək, bu gün rəqs var, həm də səni atamla tanış etmək
istəyirəm.

Teymur etiraz etmədi. Onsuz da gəldiyi dörd günün içində
çox yeri görüb, çox yerə baş çəkmişdi. Yazı-pozu işi də heç cür getmirdi.
Evdə bundan daha ciddi işləyirdi. Tez Bakıya qayıtmaq fikrində idi.
Virqaya da ona görə tabe olurdu ki, elə bil, məşğuliyyəti də yox idi.

Virqa onun qoluna girdi. Hərdən ona sarı əyilirdi. Virqanın
saçlarından yosun iyinə qarışıq ətir iyi də gəlirdi.

O, Virqa ilə rəqs etmək istəmirdi. Ancaq qız əl çəkmirdi.
Teymurun qolundan elə yapışmışdı ki, elə bil, Teymur onun şəxsi əmlakı
idi. Virqa onun gedəcəyindən qorxaraq:

- Bəlkə gəzək, - deyə təklif etdi. Teymur razılaşdı.
Parkın içərilərinə üz tutdular. Hava qaralmışdı. Ətrafı zəif

fənərlər işıqlandırırdı. Uzaqdan, rəqs meydançasından musiqinin səsi
gəlirdi. Aylı-ulduzlu, məxmər gecəydi. Başlarının üstündə bir- birinə
sarmaşan iri ağaclardan göyün üzü aydın seçilmirdi. Ayaqlarının altında
qar təki xışıldayan çınqıl daşlarının səsi ağacların xəfif pıçıltısına,
üzümlüklərdən gələn böcəklərin səsinə qarışmışdı. Arabir qarşılarına
cütləşən adamlar çıxırdı. Teymur ancaq tanıdıqları ilə salamlaşırdı. Virqa
isə hamını tanıyırdı, hətta hansı şəhərdən gəldiyini və nə vəzifədə
işlədiyinə qədər bilirdi.

- Oturaq, - qız dilləndi.
Skamyaların birində əyləşdilər. Virqa sağ əli ilə Teymurun

barmaqlarını axtardı. Əlini onun əlinə doladı. Qız xoşuna gəlsə də
Teymur onunla ləyaqətlə rəftar etməyi qərara almışdı. Virqa onu o qədər
də məftun etmirdi. Yekə – yekə danışmağa çalışsa da dünya görüşünün,
mütaliyə dairəsinin  məhdud olduğu nəzərə çarpırdı.
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- Sən nahaq hüquqşunas təhsili almısan. İndi də jurnalist
olmusan. Sənin yerin kinodur. Sən gərək aktyor olaydın, qız artıq ona
“sən” deyirdi.

O, əlini Teymurun dodaqlarına yapışdırdı. Teymur diksindi,
amma Virqanın əlini öpmədi. Bu qızda elə bir şey tapmırdı, təkcə
gəncliyinin parlaq, məftunedici, cazibədarlığından başqa. Virqanın ətirli,
yumşaq saçları onun üzünə, yanaqlarına toxunurdu. Teymur onun gözəl
boynunun , çılpaq çiyinlərinin, yumru döşlərinin, ipək təki hamar
olduğunu bilirdi. Virqa dənizi sevirdi. Bütün günü sahildə gəzir, üzüb
doyandan sonra çimərlik taxtlarına sərələnirdi. Qızın gənc, qüvvətli
bədəni onu nə qədər çox cəlb edirdisə, bunlar adi məftunluqdan uzağa
gedə bilmirdi.

- Nə üçün sən mənim xoşuma belə çox gəlirsən? – Virqa
kədərlə soruşdu. Əllərini nəvazişlə Teymurun üzündə, saçlarında,
boynunda gəzdirdi. Virqanın üzündə rəğbət oyadan kədər vardı. Qız
başını onun sinəsinə sığdı. Sonra nar çiçəyi təki qırmızı,odlu dodaqlarını
onun dodaqlarına yaxınlaşdırdı. Teymur onu da duydu ki, bu qızın
çiyinlərinə, boynuna hələ kişi dodaqları dəyməmişdir. Oğlanın onu
öpmədiyini görüb geri çəkildi. Qızın gəncliyi, məlahətli çöhrəsi onu
səsləsə də Teymur sakit, təmkinli olmağı qərara aldı. Virqa sərbəst,
cəsarətli idi. Teymurun bir nəvazişinə bənddi. Sonra onun boynuna
sarılacaqdı. Kim bilir daha nələr tələb edəcəkdi. Göz yaşları axıdacaqdı.
Teymur da elə göz yaşlarından qorxurdu. İndiyə qədər o qədər qızlar
onun çiynlərinə baş qoyubsəbəbsiz ağlamışdılar ki! Bir də Virqa ilə belə
münasibətin mənasız olduğunu hiss edirdi. Virqa nə qədər gözəl olsa da
başqa qadınlar kimi onu bezikdirəcəkdi. Bu, indi olmasa da bir
müddətdən sonra baş verəcəkdi. Evlənmək vaxtı çatsa da hələ heç kimin
üstündə dayanıb dura bilmirdi. Qərara almışdı ki, könlünə yatan qadına
rast gəlməyincə evlənməyəcək. Anası, atası, Nərgiz, lap elə Rauf da ona
qız axtarmaqdan bezmişdilər. Hər dəfə də eyni sözləri eşidirdilər: “ Əl
çəkin !”

Virqa pansionatda Teymura maraq göstərən qadınlardan
öz qəribə mühakimə və hərəkətləri ilə fərqlənirdi. O qadınlar gecələr
yastıqlarını Teymurla bölür, səhərlər isə heç nə olmamış kimi hərə öz
işinin dalınca gedirdi. Nə diqqət, nə sevgi, nə də nəvaziş tələb edirdilər.
Virqa isə Teymurun diqqətini bütünlüklə özünə çəkmək istəyirdi. Onunla
tez-tez küsüb barışsa da, pansionatdakı qadınların heç birinə qısqanmırdı.



30

Özünü onlardan yüksək, Teymurun sevgisinə tam layiq hesab edirdi.
Teymuru o vaxt bir şey hədsiz heyrətləndirmişdi ki, bu da qadınlarda
bəzi duyğuların kişilərə nisbətən daha güclü inkişaf etməsi idi. Mədinə
ilə qarşılaşandan sonra elə ikinci gün Teymurun hələ özündən baş
açmadığı, nə istədiyini anlamadığı bir vaxtda Virqa hər şeyi qabaqcadan
hiss etmiş, o axşam rəngi solmuş, qəzəbdən göyərmiş halda başını
itirərək, nə edəcəyini bilməyərək Teymurun çiynlərindən tutub silkələyir,
göz yaşlarından boğula-boğula :

- Mən sənin ancaq xoşuna gəlirəm, onu isə artıq sevirsən, –
deyirdi.

Teymur duruxub qalmışdı. Qızı ovundurmaq üçün
gətirdiyi tutarlı dəlillərin heç biri Virqanın həyəcanını sakitləşdirmirdi.
Sonralar Klaypedada Virqa ilə görüşəndə qız: “Sən ancaq onu
düşünürsən, başında ondan başqa heç kəs yoxdur,”- deyib dururdu.

Bacısı da Teymurdakı dəyişikliyi birinci sezmişdi. Teymur
istirahətdən gələndən sonra təkcə Virqadan məktub almasına
baxmayaraq, bacısı sövqi-təbii hisslə duymuşdu ki, Teymurun qəlbini
yerindən oynadan bu məktubun sahibi yox, kimsə başqa adamdır və
Teymur deməyincə o, bu barədə bilməyəcəkdir. Ancaq elə ikinci il bacısı
izə düşüb onun kim olduğunu öyrənmişdi.

Virqanın xatirinə pansionatda yubandığı günün ertəsi yenə
onunla birlikdə dənizə yollandılar. Havalar mövsümə müvafiq günəşli,
isti keçirdi.

“Dzerjinski” çimərliyinin sahili dəniz səviyyəsindən çox yüksək
idi. Burada üzmək bacarmayanların və uşaqların dənizə düşməsi əngəl
idi. Dənizə enmək üçün qayalara pərçim edilmiş dəmir tutacaqlardan
istifadə etmək lazım gəlirdi. Dənizin dibi görünmüdü. Bir-iki pillə
enəndən sonra su adamın boyunu aşırdı. Virqa ilə Teymur çox vaxt
tutacaqlardan istifadə etmirdilər. Eləcə qayanın üstündən özlərini suya
atırdılar. Üzə bilməyənlər dəmir söykənəcəklərdən yapışıb bədənlərini
isladır, bununla kifayətlənərək  yuxarı qalxıb taxtların üstünə sərilirdilər.

***
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... Mədinə qara rəngli çimərlik paltarındaydı. Teymur əvvəlcə onu
arxadan gördü. Qadın onu boyu, qaməti, bir də bədəninin burada heç bir
qadında olmayan rəngi ilə cəlb etdi. Elə bil onun hamar, zərif dərisinə
qatı qızıl çəkmişdilər, yaxud da buna bənzər rənglə boyamışdılar. Sanki
onun bədəninə günəşin odu hopmuşdu. Elə bil günəşin isti öpüşlərindən
həyalanıb qızarmışdı. Bu, qeyri-adi bir rəng idi. Teymur onu bilirdi ki,
ömründə belə gözəl rəngdə qadın bədəni görməyib. Başında gözlərinə
kölgə salan papaq vardı. Gözlərini isə eynək gizlədirdi. Üzü aydın
seçilməsə də şux, sağlam, qüvvətli bədəni, uca qamətinə münasib gözəl
ayaqları, dik, iri, yumru döşləri diqqəti uzaqdan çəkirdi. O, yaşlı bir
qadınla söhbət edirdi. Rusca təmiz, qüsursuz danışırdı, bəlkə elə buna
görə Teymur ilk baxışda onun milliyətini təyin edə bilmirdi.

İndiyə qədər ona burada təsadüf etməməsi Teymuru
heyrətləndirirdi. İstirahət evində gözə çarpan qadınların demək olar ki,
hamısını tanıyırdı. Bəs bu harada imiş? Teymurun nəzərərindən necə
yayına bilib.

Adamlara səmimi söhbətindən hiss olunurdu ki, o, hamını,
hamı da onu tanıyır və bura təzə gəlməyib. Mədinə gün papağını və
eynəyini çıxartdı. Gözəl üzü, əsmər çöhrəsi ilə tam təzad təşkil edən
yamyaşıl, qaynar, hakimanə gözləri elə cazibədar idi ki, Teymur
baxışlarını qopara bilmirdi. Saçlarını yığmışdı. Onun bütün varlığında
sirayətedici bir təravət vardı, açıq, aydın ciddi baxışlarında həyat sevinci
alovlanırdı.

O, qadına yaxınlaşmaq istədi. Ancaq, elə bil yuxudan
ayıldı. Özünü üzgüçü tumanında gördü. Belə görkəmdə ona
yaxınlaşmaqdan utandı. Onun baxışları, duruşu nəcib, hörmətə layiq idi.
Ciddi, dalğın simasından, fikirli gözlərindən ucalıq, ləyaqət yağırdı.
Həyalı, ismətli olduğu hiss olunurdu. Teymur şalvar və köynəyini
götürüb geyinmək üçün bura qoyulmuş köşklərdən birinə girdi.

Geyinib çıxanda onu gördüyü yerdə tapmadı. Bu vaxt lap
yaxınlıqda, azərbaycan dilində “Kəmalə, daşların üstünə çıxma, sürüşüb
yıxılarsan, bura çox dərindir” sözlərini eşitdi. Teymur bu adamın kim
olduğunu görmək üçün səs gələn tərəfə çevriləndə onun gözəl, balaca bir
qızın əlindən tutduğunu gördü. Anasından savayı hələ heç vaxt, heç bir
qadının səsi Teymura bu qədər məlahətli, doğma, şirin, xoş gəlməmişdi.

Teymur hələ çox-çox sonralar da Kəmalənin Mədinənin
qızı olduğuna inana bilmirdi. Təkcə Teymur deyil, istirahət evində



32

olanların çoxu onun zarafat etdiyini zənn edirdi. Çünki Mədinə öz
yaşından deyil, hətta 17 yaşlı Virqa ilə müqayisədə də şux, təravətli idi.
Ancaq o vaxt Mədinənin 35 yaşı vardı.

Təbiət ondan heç nə əsirgəməmişdi. Bəlkə elə buna görə də
Mədinə ənlik-kirşandan istifadə etmirdi. Üzü qüsursuzdu. Alnında tük
nazikliyində də xəttlər tapmazdın. Sudan başqa heç bir boya görməyən
əsmər çöhrəsi təzə dərilmiş tər alma təki təravətli idi. Danışanda bir
boyda, bir biçimdə mərcan təki sıralanmış ağ dişləri əsmər çöhrəsini
işıqlandırırdı. Nar giləsi rəngində olan dodaqları Teymura şəkər təki
dadlı, şirin gəlirdi. Teymuru hər şeydən çox sevindirən öz gözəlliyi və
şuxluğu ilə bu qədər qadını kölgədə qoyan onun həm də azərbaycanlı
olması idi.

Mədinə gözəlliyi ilə təkcə kişiləri yox, qadınları da valeh
edirdi. Qadınların çoxu onun rənginə həsəd aparır, onun təki yanmaq
üçün dənizin qırağından əl çəkmir, bütün günü taxtlara sərilir, saatlarla
tərpənməz durur, yaxşı yanmaq üçün cürbəcür kremlər çəkir, bir sözlə,
nə hoqqalardan çıxmırdılar. Onu görəndə çoxları heyrətlə içini çəkirdi.
Onun gözəlliyi adamları dilləndirirdi: “ Ничего не скажеш, она очень
красивая,” “Mне нравится ее загар. У нее необыкновенный
золотистый загар”, “а мне ее глаза нравятся. Такие выразительные,
жгучие”. Hətta səsinə də vurulanlar vardı: “ A голос мягкий,
радостный, бархатный.”

Teymur elə o gün Mədinə barədə hər şeyi bilmək
istəyirdi. Mədinə Raufgilin işçilərindən idi. Amma dəstəyi Rauf yox,
bacısı götürdüyü üçün Teymur dərhal fikrindən daşınıb dəstəyi asdi.
Mədinənin füsünkar, bir az da elə bil, kədər tozu səpilmiş baxışlarında
bütün varlığını silkələyən elə bir şey duydu ki, haqqında nəsə soruşub
öyrənmək ona qəbahətli, təhqiramiz gəldi.

Mədinənin çöhrəsində elə bir ləyaqət, elə bir vüqar, ucalıq,
adamı əsir edən elə bir məlahət, incəlik vardı ki, barəsində şübhəli
fikirlərə düşməyin özü adamı, çirkin, həqarətli gəlirdi. Həm də Teymur
kifayət qədər qadınlara bələd idi. O, vaxt tutqun, dumanlı olsa da ilk dəfə
olaraq hiss etdi ki, bu qadın kimdirsə, onun aradığıdır, könlünə, qəlbinə
yatandır. Qadından görmək istədiyi nə vardısa, bütünlüklə onun
simasında cəm olmuşdu.

O gündən Teymur üçün yeni aləm açıldı. Mədinəni
izləməyə başladı. Onu indiyə qədər nə üçün görə bilməməsi öz- özünə
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aydınlaşdı. Mədinə diqqət cəlb etməyi sevmirdi. Yeməyə hamıdan tez
gəlir, tez də gedirdi.  Pansionatın çimərliyinə çox az hallarda gəlirdi.
Əsasən yaxınlıqdakı şikəstlər üçün nəzərdə tutulan çimərliyə gedirdi. Bu
çimərlik digər ümumi çimərliklərdən fərqli olaraq hasara alınmışdı. Giriş
vəsiqə ilə olsa da üzə bilməyənlər ora gedirdilər. Orada sahil Bakı
çimərliklərində olduğu təki dayaz və qumluydu. Uşaqlar üçün də
əlverişli idi.

Mədinəni tez-tez paltarlarını dəyişən, saçlarını müxtəlif
formaya salan görməzdin. Saçları dağınıq, açıq şabalıdı rəngdə idi.
Birçəkləri ağarmışdı. Saçlarına tez dən düşsə də bu onun yaşına xələl
gətirmirdi. Onun təmkinli yeriş və hərəkətlərindən, adamlarla müxtəlif
mövzularda danişa bilmək bacarığından hərtərəfli bilik sahibi, elmli
olduğu hiss olunurdu.

Kinodan qalmırdı. Rəqsə isə çox az – az hallarda gəlirdi.
Bir küncdə əyləşib oynayanlara tamaşa edirdi. Rəqsə onu Kəmalə dartıb
gətirirdi. Sevimli məşğuliyyəti mütaliə idi. Tez – tez kitabxanaya gedirdi.
Əlində həmişə kitablar, qalın jurnallar olurdu.

Gənclik, sağlamlıq onun çöhrəsindən alov təki püskürsə də
gözəlliyi qarşısındakını məftun qoysa da özü ağır, ciddi, təmkinli idi.
Qaraqabaq deyildi, yox. Teymur onun gülüb- danışdığının, yumor
hissinin güclü olduğunun da şahidi olmuşdu. Zarafat və sözlərində də bir
şirinlik, lətafət var idi.

Pansionatda hamıdan seçilən təkəbbürlü, lovğa qocanın
üzündəki donuq ifadə də ancaq Mədinəni görəndə dəyişirdi. “Bu qoca da
gülünsəyə bilirmiş,” - Teymur düşünürdü. Kişi DTK-nın Moskvadakı Ali
məktəbinin müəllimi idi. Hamıya tənqidi yanaşır, özündən razı təsir
bağışlayırdı. Onunla söhbət etmək asan deyildi. Müsahibi özü seçirdi.
Boşboğazlardan, sərxoşluq və avaraçılıq edənlərdən xoşu gəlmirdi. Buna
görə adamlar da ondan qaçırdılar. Heç Teymur da onu xoşlamırdı. Ona
elə gəlirdi ki, qoca bilərəkdən ədəbazlıq edir, özünü dartmaqla hamıdan
mərtəbəcə fərqləndiyini göstərmək istəyir.

Budur, Mədinəni görəndə bu idbar qoca da başqalaşırdı. Özü
Mədinəyə yaxınlaşıb salam verir, Kəmalənin başını sığallayırdı: “Axşam
bizə gəlin,arvadımla gözləyəcəyik,- deyirdi. Kinoya gələndə də ər –
arvad Mədinə üçün öz yanlarında bilet alırdılar. Mədinə bəzən saatlarla
həmin kişi ilə skamyada oturub söhbət edirdi. Qoca ilə arvadın Mədinəyə
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bağlanmasının bir səbəbi də elə Mədinənin özünün istiqanlılığı, elmliliyi
və ciddiliyi idi.

Mədinəni elə belə ağaclar altında oturan, parkda gəzişən
görməzdin. Hava qaralan təki otağına çəkilib kitablardan yapışardı.
Teymur yuxarı mərtəbənin işıqlı pəncərələrindən qalın pərdələr
arxasında elə bil, ana ilə balanın nə işlə məşğul olduğunu görürdü.
Kəmalə yerinə girən kimi yuxulayır, Mədinə də gözləri yumulunca kitab
oxuyurdu.

Teymurla rastlaşanda yanından onu heç görmürmüş kimi
ötürdü. İstirahət evində çox qadının diqqət mərkəzində olduğunu, xoşa
gəldiyini bilən Teymur Mədinənin ona nə münasibət bəslədiyini
bilmirdi. Əlbəttə, Teymur da onunla salamlaşmırdı. Ancaq onun qeyri-
adi bir aləmdə dolaşdığını, onun əhatəsində hər şeyin gözəlləşdiyini,
hətta udduğu havanın da adi olmadığını düşünürdü. Onun
cazibədarlığında alovlu məhəbbət, həm də saflıq, sədaqət vəd edən nəsə
vardı. Onun düşdüyü otaq da, oturduğu skamya da, əli dəydiyi nə
vardısa, hamısı, elə bil, sehirliydi. Qəribəsi bu idi ki, onun Mədinəyə
olan münasibəti anasına, ev adamına olan münasibətə bənzəyirdi.
Teymur onu uzaqdan- uzağa özünün doğması bilirdi.

Onun təbiətində özlərini gözə soxmaya çalışan, rəqs
olduğunu biləndə gündə bir neçə dəfə yuyunub, bəzənib – düzənən,
ətirlənən, yaxalarını az qala bellərinə qədər açıq qoyan, axşamlar ağaclar
altında, qaranlıqda sərxoş kimi xumarlana- xumarlana kişilərin
boynundan sallanan qadınlardan, qızlardan fərqli olaraq rəğbət doğuran
elə şahanə bir qurur vardı ki, bunu sezməmək mümkün deyildi.

Mədinə uşaqla gəlsə də tək idi. O, ərdə idimi, ərdə
deyildimi, bu barədə adamlarla danışmadığından Teymur heç nə
bilmirdi. Əvvəla, belə cazibədar, həm də ağıllı bir qadının sahibsiz
olması ağlabatan deyildi. Digər tərəfdən azərbaycanlı ərin az yaşlı
uşağıyla cavan arvadının təkbaşına istirahətə getməsinə razılıq verməsi
də inandırıcı görünmürdü.

Onun ərindən ayrıldığını Teymur elə həmin axşam
Raufdan öyrəndi. Ancaq Mədinə tək olduğunu heç nə ilə biruzə vermirdi.
Bütün bunlara baxmayaraq onun iztirab çəkdiyi, bərk darıxdığı, bir yerdə
qərar tuta bilməməyi diqqətli, fəhmli gözlərdən yayınmırdı. Teymur
əmin idi ki, Mədinə onu görürdü. Burada Teymurun ancaq və ancaq ona
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görə yubandığını da bilirdi. Həm də Teymur özünə arxayın idi. Hələ ona
“yox” deyən olmamışdı.

Bir dəfə Teymur onunla salamlaşdı. Mədinə salamı
özünəməxsus ləyaqətlə aldı,ancaq Teymurun onun üzündə, gözlərində
ilişib qalan, heç cür qopmaq istəməyən baxışlarını, elə bil, heç görmədi,
yaxud da görmək istəmədi. Mədinə ona sonralar da gözünün ucuyla da
baxmadı. Teymur Mədinə üçün onlarla kişinin içərisində heç nə ilə
seçilməyən adi bir adam olduğunu duydu. Amma yenə də inadından
dönmədi.

Mədinə, ümumiyyətlə, başını qaldırıb heç kimə, heç nəyə
baxmaq fikrində deyildi. Onun bu xüsusiyyəti Bakıda da dəyişmirdi. O
öz içində qərara gəlmiş qətiyyətli, qüvvətli, sərt, güzəştsiz adamı
xatırladırdı.

O, Teymura heç bir hərəkəti ilə “məndən kənar ol”, yaxud
“əl çək” demirdi. Teymur onun həndəvərliyində vurnuxanda da
əsəbiləşib narahat olmurdu. Onun ətrafındakı laqeydlik dumanı çox qatı
idi. Mədinənin bütün həyatı, uşaqlığından başlayaraq indisinə qədər
Teymuru maraqlandırırdı. Onun nə vaxtsa kiməsə məxsus olması barədə
sakit, həyəcansız fikirləşə bilmirdi. Hələ heç bir haqqı çatmadığı bu
qadını keçmişinə, üzünü görmədiyi ərinə qısqanırdı. Qəzəbindən bütün
günü özünə gələ bilmirdi. Odur ki, onun keçmişini öyrənmək fikrindən
birdəfəlik daşındı. Mədinə elə bu cür də xoşuna gəlirdi. Teymur onu da
hiss edirdi ki, öz keçmişi ilə Mədinə çoxdan vidalaşıb və bu keçmiş, o
adam onun yaddaşında heç nə ilə qalmayıb.

Mədinənin keçmişindən canlı bir xatirə Kəmaləydi ki,
Mədinə Teymurun xoşuna elə bu uşaqla bir yerdə gəlirdi. Kim bilir,
bəlkə Kəmalə olmasaydı onda Teymur Mədinəni daha yaxından tanıya
bilməyəcəkdi. Kəmalə həm də anasının hər bir ovqatını, əhvalını,
sevincini, kədərini, arzularını, duyğularını özündə əks etdirən güzgüydü.
Bu güzgüyə baxanda Teymur Mədinənin dünyasını lap aydın görür,
qəlbinin döyüntülərini lap yaxından eşidirdi.

Mədinə ruhən də güclüydü. Təkcə öz istək və arzularının
deyil, hətta Teymurun da çovlan edən hiss və duyğularının öhtəsindən o
bədənin sahibi imiş kimi məharətlə gəlir, onu özünün dəmir iradəsinə
tabe edirdi. Qarşısında müti və aciz olduğu adam vardısa, o da  bu kiçik
qızcığazdı. O, Mədinəni xasiyyətinin əksinə getməyə vadar edir, istədiyi
kimi incidir, bütünlüklə özünə tabe edirdi.
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Mədinəni qəfəsindən dörd divar arasından çıxaran da
Kəmalə idi. O qızcığazın xatirinə bağda ağaclar altında oturur, dənizdə
çimir, şəhərə çıxır, rəqsə gedirdi. Teymur da Mədinəni ancaq bu vaxtlar
görürdü. Bəlkə elə buna görə də bu balaca qızcığaza həddsiz minnətdar
idi. Həm də Kəmalə elə məsum, elə sevimli idi ki, ona laqeyd olmaq da
mümkün deyildi.

Teymur uşağın da sıxıntı keçirtdiyinin şahidi olurdu. Bu
onun həmyaşlarının ataları ilə söhbətləri zamanı daha çox nəzərə
çarpırdı. Uşağın üzündən yaşına yaraşmayan qayğı, pərişanlıq oxunurdu.
O, bu kişilərin öz uşaqlarına necə qayğı göstərdiklərinə göz qoyur, sonra
dərindən köks ötürərək anasına sarı qaçırdı. Hələ uşaq olsa da tərslik və
dözümlülükdə də eyni ilə anası idi. Qayıqda gəzmək, karuselə minmək
istəsə də arzusunu bildirməzdi. Çox çəkingən idi. Xüsusilə kişilərdən
qaçardı. Amma Teymurla tez dostlaşdılar. Kəmalə, nə üçünsə, hər yerdə
tez-tez qabağına çıxan bircə bu “əmi”- nin üzünə gülümsədi. Onun özünə
sarı uzanan əlindən tutdu, birlikdə karuselə minmək təklifini rədd
etmədi.

Kəmalə həm rus, həm də ana dilində yaşınaməxsus
sərbəst danışırdı. Hiss olunurdu ki, Mədinə ona hər iki dili eyni vaxtda
yaxşı öyrətməyə çalışır. Teymur onu azərbaycan dilində dindirdiyindən,
Kəmalə də onunla bu dildə danışırdı.

Mədinə ilə ilk kəlməni Kəmalənin qayığa minmək
arzusu ilə əlaqədar kəsdilər. Çimərlikdə Teymurla Virqa  qayığa minib
dənizə çıxmaq istəyirdilər. Hardansa Kəmalə gəldi: “- Mən də
istəyirəm”, - azərbaycanca Teymura bildirdi. “-Yaxşı, gəl, otur”, -
Teymur qayığın ortasındakı oturacağı Kəmalə üçün rahladı.       “-Qoy
gedim anamdan soruşum” – uşaq sevincək anasına sarı qaçdı. Qızcığazın
kəlməsi çox uzun çəkdi. Buna hətta Virqa hirsləndi də: ”- İndi ki, bu
uşaqla getmək sənə çox maraqlıdır, buyur get” – deyib qayıqdan düşdü.
Virqa yəqin gözləyirdi ki, Teymur onun könlünü alıb birlikdə getməyə
razı salacaq. Ancaq Teymur buna səy etmədi. “Bəlkə uşağın xatirinə
Mədinə özü də qayığa oturdu” ürəyindən keçirtdi. Amma səhv etmişdi.

Uzun kipriklərinin bir-birinə qovuşmasından, üzünün
qızarmasından Kəmalənin ağladığı hiss olunurdu. Görünür icazə almaq
ona elə də asan başa gəlməmişdi. Ancaq buna baxmayaraq qızcığaz anası
ilə mübarizədə qalib çıxmışdı. Hətta Mədinəni gərgin vəziyyətdə
qoyaraq özü ilə çəkib gətirmişdi.
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Qadın sərt və qəzəbli idi. Ancaq bu sərtlik də, qəzəb də
onun gözəlliyi qarşısında acizmiş təki üzünün məlahətliliyinə xələl gətirə
bilməmişdi. O, qalın kipriklərini qaldırıb ilk dəfə Teymurun üzünə dik
baxdı. Elə bil onun necə adam olduğunu öyrənmək istəyirdi. Dənizin
qırağında istidə ancaq hamı kimi çimərlik tumanında deyil, şalvar və
qısaqol köynəkdə əmrə müntəzir dayanan Teymur, deyəsən, onda nəsə
etibara oxşar bir hiss oyatdı. O, çək-çevir etmədən azərbaycanca: “Çox
uzağa getməyin, mən sahildən sizə baxacağam.”-dedi. -Sanki nadinc,
dələduz oğlan uşağına xəbərdarlıq edirdi.

Ancaq bu tanışlıqdan sonra da Mədinə Teymurla
danışmağa meyl göstərmədi. Teymuru bircə Kəmalə yad edirdi.
Qarşılaşanda ona sarı qaçır, qəşəng dodaqlarını aralayıb Teymura
gülümsünürdü. Mədinə qızcığaza mane olmaq üçün əlindən tutub geri
dartırdı. Ancaq o. anasına tabe olmayaraq Teymurun qucağına qaçırdı.
Teymur uşaqla anası arasındakı narazılığı seziridi. Kəmalə həmişə qalib
çıxırdı. Teymuru görən kimi: “-Gəl karuselə gedək”, yaxud da “ - Qayığa
minək,”- deyirdi.               Artıq anasını saymır, ona məhəl qoymurdu.
Mədinəni pərt vəziyyətə salırdı. Uşağın rəğbət və məhəbbətini qazanmaq
üçün Teymur onun bütün arzularını həvəslə yerinə yetirirdi.

Əvvəllər bütün bunları ancaq Mədinəyə daha çox
yaxınlaşmaq üçün edirdi. Amma Kəmalə də yaman şeytan idi. Özünü
sevdirməyi bacarırdı. Hətta kinoya baxanda da anasının yanında yox,
Teymurun yanında otururdu. Mədinə onu dartıb öz yanına aparmaq
istəyəndə Kəmalə ucadan etiraz edir, diqqəti cəlb edərək Mədinəni pis
vəziyyətdə qoyurdu. Mədinə bir dəfə özünü saxlaya bilməyib onu
sillələdi. Kəmalə bəyirərək: “istəmirəm, getmirəm, burada otururam”
deyib anasına qabardı. Ancaq Mədinə onu ağlaya – ağlaya dartıb apardı.
Bütün bunlar diqqətlərdən yayınmırdı. Mədinə barəsində söz-söhbətin
yaranmasını yolverilməz hesab edən Teymur elə o gün axşam təyyarəyə
bilet alıb evə qayıtdı.

Heç iki həftə keçmədi ki, Virqadan məktub aldı. Qız
onun ünvanını öyrənib yazmışdı. Virqa onu Mədinəyə bərk qısqanırdı.

Teymur da Raufdan Mədinənin telefon və ünvanını
öyrənmişdi. Amma Bakıda vəziyyət daha pis idi. Teymur demək olar ki,
Mədinəni heç görmürdü. Qadın bu sevdanın baştutmaz olduğunu yəqin
ki, elə birinci gündən hiss etdiyi üçün bacardıqca münasibətləri dostluq
notları üzərində saxlayırdı. Mədinədən xəbərləri Rauf verirdi “neçədə
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işdən çıxır, hansı dayanacaqda durur, istirahətə hara getməyə hazırlaşır”
və s. və s.

Amma bütün bunlar Teymura bəs etmirdi. Mədinə onunla
heç yana çıxmırdı. Bacısı ilə atası da öz işlərində idilər. Mədinəni
bacardıqca Termurun  yolundan rədd etməyə çalışırdılar. Teymur buna
görə atası ilə danışmırdı. Bacısıgildən də ayağını kəsmişdi. Axırıncı dəfə
bir yerə Rüfətin beş yaşı olanda yığışmışdılar. Çoxdan idi nə Raufun, nə
də Rüfətin xatirinə belə onlara getmirdi.

Nərgizin evi təkkəbürünə uyğun idi. İri, işıqlı otaqlar,
zövqlə seçilmiş rahat,yumşaq və digər mebellər. Bacısı otaqlarını
xaricdən aldığı jurnallar əsasında qururdu. Nərgizin devizi belə idi:
“Həyatda mümkün olmayan şey yoxdur, təki pul olsun”.

Rauf həmdostları ilə müqayisədə yaxşı məvacib alsa da
Nərgiz o vaxt daha yaxşı qazanırdı. Məhz qazanırdı. Özünə yaxşı peşə
seçmişdi: “cərrah – ginekoloq”. Qazandığı pulları da özünə xərcləyirdi.
Hər il bir xarici ölkəyə gedir, ən bahalı mehmanxalara düşürdü.
Yeməyinə, geyiminə xüsusi fikir verirdi.Qardaşını da ara-bir sancırdı: “ -
Mən sənin kimi deyiləm, gör haranı qurtarmısan, harada işləyirsən, özü
də qəpik – quruşa. Atamız olmasa acından ölərsən. Onun sayəsində
guruldayırsan. Mənim işim isə daha vacib, daha faydalıdır. Mən
qadınları artıq qayğılardan xilas edirəm. Bunun üçün mənə həm “sağol”
deyir, həm də yaxşı pul verirdilər”.

Axırıncı dəfə Raufgildə olanda onların dörd otağı vardı.
İndisə mənzili tanıya bilmirdi. Rauf ona Nərgizin evdə təmir apardığını
desə də Teymur mənzilin genişləndirildiyini bilmirdi. İzrailə köçən
qonşu yəhudinin üç iri otaqlarını da Nərgiz atasına aldıraraq öz otaqları
ilə baş-başa qoşmuşdu. Divarları uçurtmuş, qonaq otağını böyük bir zal
eləmişdi. Yataq, uşaq otağı, xarici kinolardakı milyonçuların mətbəxinə
bənzər iri mətbəx və Nərgizin kabineti. Bacısı öz pasientlərini çox vaxt
evdə qəbul edirdi. Bunun üçün kabinetdə hər cür şərait yaratmış,
xaricdən avadanlıqlar gətirtmişdi.

Bacısı çox şanslı qadın idi. Qayınatası ilə qayınanası
onunla yaşamırdı. Öz əli, öz başı idi. Rauf da yeganə övlad olduğundan,
Nərgizin onlara ehtiyacı olmasa da, Raufun ata-anası dədə-babadan
qalma qiymətli nələri vardısa,- Nərgizə vermişdilər. Bir sözlə, Nərgiz
“süd gölündə üzürdü”.
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Teymurun atasının da əmanət kassasında  pulu vardı. O,
pulları Teymurla Nərgiz arasında bölüşdürəcəyini deyirdi. Ancaq
Teymurun Mədinə ilə evlənmək söhbətini eşidəndən sonra atası
bildirmişdi ki, o halda Teymur bir qəpik də almayacaq. Bununla atası
Teymuru fikrindən daşındıra biləcəyini zənn edirdi. O bilirdi ki, Teymur
səyahət etməyi sevir. Səyahət də Teymura az pullarla başa gəlmirdi.
Teymur bu pulları qazana bilmədiyindən atasından istəyirdi. Atası onu
haradan vuracağını yaxşı bilirdi. Prokuraturadan işdən çıxmasını da daim
başına sərki edirdi: -“O cür imkanlarını əlindən çıxartdın.” Elə bilirsən
Bakıda hər adam belə yerə işə girə bilir?! Yoxsa müxbirlik eləməklə
özünə gələcək yarada biləcəksən?! Elə bil sən  bu cəmiyyətin adamı
deyilsən. Aldığın məvacib heç özünə çatmır, hələ əliuşaqlı bir qadına da
evlənmək istəyirsən. O qadını da, onun uşağını da, ələlxüsus qız uşağını-
yaxşı bəsləyib saxlamaq lazımdır. Hansı pullarla bu arzularını gerçək edə
biləcəksən?!”

Teymur elə belə də bilirdi ki, atası sözü fırladıb yenə
Mədinənin üstünə gətirəcək. Odur ki, birdəfəlik buna son qoymaq istədi:

- Qurtaraq bu pul söhbətini. - Bezdim. Daha səndən pul
istəyən olmayacaq. Həm də başıma sərki elədiyin o pulları heç sən də
məvaciblə qazanmamısan. Onları camaatın cibindən, işçilərinin
əməyindən oğurlamısan. - Qızın da sənə oxşayıb. Qəddarlıqda da,
zalımlıqda da. Cadugərlərin, bəxt, tale bağlayanların qapısından sorağı
gəlir. Adam eşidəndə utanır. Nə istəyir bu yazıq Mədinədən. Ayıb deyil,
ata. Bilirəm ki, sən də onunla əlbirsən.

- Mən?! - Atası qapıda dayanan və bu söz-söhbətdən nə
edəcəyini bilməyən anasına baxıb başını buladı. – İndi məni
günahlandırır. Teymursa susmaq istəmirdi:

- Eşitmişəm ki, mənim Mədinəyə evlənmək istədiyimə görə
dost-tanışından, qohum-əqrabadan utanırsan. Amma Nərgiz üç körpə
anasını əməliyyat stolunda öldürəndə sən heç utanmadın. İstintaq aparan
müfəttişi evə çağırıb pul verdin. Qızını qanun qarşısında cavab
verməkdən, həbsxanadan qurtardın. Balaları yetim qalan qadın heç
vecinizə də olmadı. Qızının cərrah kimi naşılığını gizlətdin. Vicdan əzabı
çəkmədən öləni günahlandırdız.

Qızın yenə bacarmadığı əməliyyatları öhdəsinə
götürməkdə davam edir. Sənsə göz yumursan. Qızına: “- Ehtiyyatlı ol”
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demək heç yadına düşmür. Çünki onun şikəst etdiyi zavallı qadınlar sizin
heç nəyiniz deyildir. Həmişə özünüz üçün, pul naminə yaşamısız.

Amma arxayın olun. Bu dəfə də arzunuza çatdız. Mədinə
mənə sarı baxmaq istəmir. O, çox qürurludur. Arzu olunmadığı evin
gəlini olmaq istəmir.- Qaldı sənin pullarına, onsuz da onlar məni xoşbəxt
edə bilməyəcək. Mən bu pullara yiyələnməkdənsə azad olmağı üstün
tuturam.

Söhbətin xoşagəlməz həddə çatacağını heç birisi
gözləmirdi. Atasının gözləri qızarmışdı. Üzünün əzələləri, dodaqları
əsirdi. Anasının gözləri yaşla doluydu. -Ata–bala aradan pərdəni
götürmüşdülər. Indi heç biri evdə üz-üzə qalmaq istəmirdi. Barışa bilmək
üçün, deyəsən, çox uzağa getmişdilər. Sanki hər şey bir göz qırpımında
məhv olmuşdu.

Bu söhbətdən sonra evə gəlmir, bağda gecələyirdi. Ata-
anası bərk narahat olsa da Teymur heç anasına da zəng edib hal - əhval
soruşmurdu.

Budur, keçib gedən bu illərdən sonra indi Teymurun ata-
anasına necə ürəyi yanırdı. Onlar ömür boyu Teymuru əzizləmişdilər,
onun xoşbəxtliyini arzulamışdılar. Amma nə olsun. Onlara heç nə qismət
olmadı. Nə toy gördülər, nə nəvə. Arzuları ürəklərində qaldı. Teymurun
qəlbinə hökm etməyə çalışanda onu birdəfəlik, ömürlük itirdilər. İndi
onlar üçün necə göynəyirdi. Heç qəbirlərinin də üstünə illərlə gedə
bilməmişdi. Rauf ondan yaxşı oğul, yaxşı kürəkən olmuşdu. Zəng edib
Teymura deyirdi: “ -Mamanın ad günüdür, qəbriüstə getdik... Papanın
ölən günüdür, Nərgiz halva çaldı. Qəbir üstünə gül aldıq” və s. və s.

***

Bütün ailənin bir yerdə cəm olduğu o gün. Atası, anası,
qohum - əqrəba Nərgizgildə Rüfətin ad gününə yığışmışdılar. Nərgizi də
çoxdan görmürdü. Qapını ona elə Nərgiz açmışdı. Teymur bacısını hər
dəfə təzə paltarda görməyə adət etsə də, bu dəfə onun əyninə, boyuna,
rənginə biçilmiş paltara, nə üçünsə, çox baxdı. Onun baxışları Nərgizin
nəzərindən yayınmadı. Nərgiz onu qucaqlayıb öpdü. Doğma qan hər
ikisinin bu görüşdən məmnun qaldığını deyirdi. Bacısı həmişə olduğu
təki bu gün də onun xoşuna gəlirdi. Geyinməkdə, saçlarını qaydaya
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salmaqda bacısına şəhərdə qız çatmasa da, bircə Mədinə ilə müqayisədə
Nərgiz Teymurun nəzərində solğunlaşırdı.  Nərgiz də ənlik- kirşandan
istifadə etmirdi. Ağ, hamar üzü, lalə rəngində yanaqları, mavi gözləri
diqqəti çəkirdi. Ancaq, bu gözlərin mavi dərinliyindəki soyuqluq,
etinasızlıq, qəddarlıq  cazibədarlığını boğurdu. Onun əda və davranışında
Mədinənin zərifliyi, incəliyi, məsumluğu çatmırdı. Qəzəblənəndə
Nərgizin üzünü görməsən yaxşı idi. Bu vaxt onun üzünün gözəl ifadəsi
də, saçlarının düzümü də, əyninə geydiyi paltar da adiləşirdi. Bacısı əlini
ölçə-ölçə adamın üstünə elə gəlirdi ki, elə bil, bu dəqiqə barmaqlarını
gözünə soxacaqdı. Qollarını çirmələyir, başını hikkəli-hikkəli tərpədirdi.
Bir sözlə, təbiət bacısını zərif hisslərdən məhrum yaratmışdı, amma aciz
yox! Nərgiz uğursuzluq bilmirdi. Həyatda əlini nəyə uzatmışdısa
götürmüşdü. Nərgizi aldatmaq, ona kələk gəlmək də mümkün deyildi. O,
özünü qiymətləndirməyi, yerini şirin etməyi bacarırdı. İndi də zərif bir
hərəkətlə Teymurun qolundan tutub ata və anasına sarı apardı. Bəlkə də
bacısı bu gün onunla atası arasındakı buz qatı əritmək istəyirdi. Elə
Teymur da, atası da danışmamaqdan, bir – birini dindirməməkdən təngə
gəlmişdilər. Hər nə olsa da bu kişi onun atası idi. Teymur atası ilə
əvvəlki münasibəti bərpa etmək, onun qılığına girmək istəyirdi.
Mədinəni ona sevdirmək niyyəti hələ qəlbində soluxmamışdı.

Atası anası ilə oturmuşdu. Belə bir məclisdə onların
yanaşı oturması da Teymura xoş idi. Raufun valideynləri də onların
yanında əyləşmişdilər. Teymur anasına yaxınlaşdı, yanağından öpdü.
Atası da gülümsəyərək ona əl uzatdı. Teymur atasının da üzündən öpdü.
Bu öpüşdən xoşhal olan atasının, elə bil, üzü işıqlandı:

- Səhərdən gözləyirik, qonaqlar da intizardadır, – dedi.
Teymur onu da hiss etdi ki, atası onunla barışmağın

həsrətindəymiş. “Düz eləyib gəlib,” - ürəyində düşündü. Hamı ilə əl - ələ
görüşəndən sonra valideynləri ilə üz-üzə əyləşdi. Ətrafa nəzər saldı.
Atasının oturuşunda, hərəkətlərində, danışmasında bir ağırlıq, sanballıq,
yaşına uyğun ədəb - ərkan duyulurdu. Atası 60 yaşını adlasa da təravətini
saxlamışdı. Gur, ağsaçlı cazibədar kişi idi. Uzun illər  müəssisə direktoru
olması onu təmkinli, özünəgüvənən etmişdi. Hörmətli, nüfuzlu idi.
Teymuru çox vaxt barmaqla göstərib: “filankəsin oğludur,”- deyirdilər.
Atası özünü adına, yaşına, tutduğu mövqeyə uyğun aparan, ayıq – sayıq,
diribaş adam idi. İşinin çəmini, yolunu bilirdi. Işgüzarlığı, intizamı, bir
də taleyin üzünə gülməsi sayəsində vəzifə sahibi olmuşdu.
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Teymur nə xaricən, nə daxilən ona oxşamırdı. O,
gözlərinin rəngində, açıqürəkliliyində, könlünün toxluğunda anasına
çəkmişdi. Anası qarabəniz, qaragöz, şirin qadın idi. Duru gözləri, nurlu
üzü vardı. Ərinin bütün şıltaqlıqlarına dözən, şikayətlənməyən idi.
Anasında qəribə mütilik vardı. Ancaq bu qorxaq mütilik deyildi. O,
yanaşı oturduğu bu yaraşıqlı kişini çox sevirdi. Ömrünü-gününü onun
qulluğunda əritmişdi. Ali savad diplomu olsa da bir gün də işləməmişdi.
Özünü ailəyə həsr etmişdi. Yeməkləri o qədər dadlı olurdu ki, nə Nərgiz,
nə də Teymur, ac olanda belə, heç yerdə yemirdilər. Evə qaçırdılar. Ən
bahalı restoranlar da onun anasının hazırladığını hazırlaya bilmirdi. Atası
anasını çox qiymətləndirirdi. Yaşa dolduqca anasının nazını lap qızı kimi
çəkirdi. Atasının bu kefiyyəti Teymura çox xoş gəlirdi. Atası anasına
həmişə gözəl, zərif, bahalı hədiyyələr alırdı. Onların arasında narazılıq
yalnız Teymurla əlaqədar olurdu.

Anası Mədinəni görüb bəyənmişdi. Atasına az qala
yalvararaq: “ İndi ki Teymurun ürəyinə yatır gəl elçi gedək, o da yaxşı
bir ailənin qızıdır,” -deyirdi. Atası çox sərt: “Sən işə qarışma, bu söhbəti
yığışdır, eşitdin,” cavab verirdi.

Qonaqların darıxmaması üçün Nərgizin hər cür şəraiti var
idi. Kimi küncdəki divanlara çəkilib işgüzar söhbət edir, kimi musiqiyə
qulaq asır, kimi də rəqs edirdi.

Teymurun gözləri birdən atası ilə üzbəüz oturan bir
qadına sataşdı. Onun ipək paltarının yaxası o qədər açıq idi ki, iri,
qabarıq döşləri görünürdü. Teymur ikrahla üzünü çevirdi. Bu qadının
ailənin məhrəm məclisinə düşməsi ona xoş gəlmədi. Teymur onu dərhal
tanıdı. Atasının katibəsi idi. Əri ilə gəlsə də Teymur bunun gözdən pərdə
olduğunu anlayırdı. O, atasının məşuqəsiydi. Yaşı  qırxdan çox olmazdı.
Bu sirri göründüyü təki burada oturanların heç biri bilmirdi. Teymur da
təsadüfən bilmişdi. Bəlkə idarədə də bilən vardı. Teymur bir dəfə nahar
vaxtı, nə üçünsə, atasının yanına getmişdi. Katibə yerində yox idi.
Atasının qapısı örtülü olsa da açar qapının üstündə idi. İçəridə kənar
adamların ola biləcəyindən ehtiyat etdiyi üçün Teymur qapını yavaşca
araladı. Katibə atasının dizləri üstündə oturmuşdu. Teymur qapını örtüb
getsə də, sonra bunu utana – utana atasının yadına salmışdı: “Ata, elə et
ki, bu yaşda biabır olmayasan. Mən eybi yox, amma başqaları da görə
bilərdi. Dostdan çox düşmən var. Özünü qorumaq istəməyən qadından
uzaq durmaq məsləhətdir”.
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Atası yüngülcə qızarmışdı. Amma Teymura heç nə
deməmişdi. Teymur katibənin qapını bilərəkdən açıq qoymasına əmin
idi. Qadın bu müvəffəqiyyətini o biri işçilərə nümayiş etdirmək fikrində
idi. Teymurun belə məkrli qadınlardan zəhləsi gedirdi.

Görən Nərgiz buna necə göz yummuşdu?! Axı, onun
yaxından tanımadığı heç bir kəs evinə gələ bilməzdi. Nə əcəb o,
atasından  “bunlar kimdirlər?” - soruşmayıb. Aydındır, son zamanlarda
Nərgizlə atası Mədinə ilə bağlı o qədər yaxınlaşmışdılar ki, katibəsini
atasına qısqanmaq Nərgiz üçün önəmli deyildi.

Teymur atasını bəzən Mədinənin atasıyla müqayisə
edirdi. Hər ikisi ziyalı olsa da fərqli adamlar idilər.  Mədinənin atası alim
idi, məvaciblə dolanırdı. Teymurun atası isə oliqarx idi. Daim özünə
xəzinə toplamağın qayğısına qalmışdı. O, maddi vəziyyəti yaxşı
olmayanları bəyənmirdi. Amma var- dövlət yığmağında da özünü oğru
bilmirdi.

Bacısı bu gün Teymura qarşı elə mehriban idi ki,
Teymuru şübhə götürmüşdü.  “-Sənə sürpriz hazırlamışam,” -deyirdi.
Görən bu sürpriz nə idi. Teymur qonaqların çoxusunu tanıyırdı. Bu
adamlarla bacısının qurduğu ziyafətlərdə dönə - dönə qarşılaşmışdı.

Nərgizin ziyafətləri XX əsr zadəganlarının
ziyafətinə bənzəyirdi. Teymur kresloda əyləşib siqaret çəkə- çəkə Raufla
söhbət edən Aliyəni indi gördü. Teymurun ona rəğbəti vardı. Aliyə baş
həkim, gözəl cərrah, həm də ağıllı qadın idi. Teymur yaxşı bilirdi ki,
bacısının Aliyə ilə bir elə arası yoxdur. Ancaq Nərgiz bunu üzdə
göstərmirdi. Rəqabət daxildə gedirdi. Teymur Aliyənin onu çağırdığını
görüb Raufla yerini dəyişdirdi. Aliyə zahirən də suyuşirin idi. Ərindən
ayrılmışdı. Uşagı olmurdu.

Qadın əyilib məhrəm adam kimi Teymurun üzündən
öpdü:

- Heç dəyişmirsən, Teymur, əvvəlki kimi adamın ağlını
alırsan, - deyib alışıb- yanan sifətini onun üzünə dayadı.

Aliyənin cəsarəti həmişə Teymuru məftun edirdi. O,
ətrafdakıların özü barəsində nə fikirləşəcəyinə əhəmiyyət vermirdi.
Riyakarlıq, ikiüzlülük, rola girmə ona yad idi. Düşündüyünü, hiss
etdiyini çəkinmədən dik üzə deyən idi. Buna görə o, həmişə Teymurun
diqqətini cəlb edir, özü barəsində xoş rəy yaradırdı.
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Nərgizin də gücü çatmadığı adam vardısa, o Aliyə idi.
Aliyə Nərgizə düzlüyü və hiyləsizliyi ilə qalib gəlirdi. Bir dəfə Nərgiz
Teymura Aliyə barəsində danışmağa başladı: “ Mənə deyir ki,
qardaşından xoşum gəlir. Doğrudan o sənin qardaşındır, yoxsa atan
hardansa çırpışdırıb, heç sənə oxşamır”. - Bacısı bu sözləri Teymura
eşitdirməklə Aliyəni onun gözündən salmağa çalışırdı. Teymur bacısına:
“ Aliyədə işin olmasın. Sizin xəstəxanada, içində sən də olmaqla, ondan
bilikli həkim yoxdur,” – dedi.

İndi də Aliyəni görməklə Teymurun kefi duruldu. O,
Aliyə ilə az – az görüşsə də onunla söhbət etməyi xoşlayırdı və yaxşı
bilirdi ki, Mədinə əhvalatı Aliyəyə də çatıb.

- İstəyirsən deyim, nə haqqında fikirləşirsən, – Aliyə
gözlərini onun üzünə dikib siqaretə bir qullab vurdu. Üzü yorğun idi.
Nərgiz onu sevməsə də klinikada Aliyənin çox işlədiyini etiraf edirdi.
Adamlar onun qəbuluna daha çox can atırdılar. Nərgiz həm də deyirdi ki,
Aliyə bir işdən, bir də kitablardan zövq alır.

- Bilirsən də...  Ad günüylə, toyla aram yoxdur. Bura ona görə
gəlmişəm ki, Nərgiz çox xahiş eləyib. – İstəyir səni dilə tutam.

- Hə... Deyir, mənim üçün nəsə sürpriz hazırlayıb.
- Bu professor Vaqifin qızı Rufiyyədir. Nərgiz deyir guya bir

vaxtlar sən onu sevirmişsən.
- Nə?!
- Hə, istəyir, onunla evlənəsən. Düzdür, mən şəxsi məsələlərdə

məsləhətçi olmaq istəməzdim, amma Nərgiz əl çəkmədi. Bura ona görə
yox, sənə görə gəlmişəm, Teymur.

Ürəyinin səsinə qulaq as. Heç kəsə həyatına qarışmağa icazə
vermə. Özün bilirsən mən sənin xatirini çox istəyirəm.

- Sağol. Bu qarşılıqlıdır.
- Sən də sağol. Daha gecdir, getsəm yaxşıdır.

Aliyə qonaqlarla xudahafizləşib çıxdı. -Teymuru
heyrətləndirən Nərgiz idi. Ondan nə əcəb birdən Rufiyyə yadına
düşmüşdü. Yox, son zamanlarda bacısı bir neçə dəfə ona Rufiyyədən
danışmaq istəmişdi. Teymurun fikri yayınıq olduğundan bacısının nə
sayıqladığına əhəmiyyət verməmişdi.

Qonaqların hamısı ilə salamlaşmışdı. Amma Rufiyyə
gözünə dəyməmişdi. O, Rufiyyəni on ildən çox olardı görmürdü.
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Nərgizdən öz atasının baş cərrah olduğu xəstəxanada şöbə müdiri
işlədiyini eşitmişdi.

- Teymur, bir nəfər səndən şikayətlənir, deyir qocalmısan,
yaddaşın xarab olub,- bacısı artıq durub getmək istəyən Rufiyyənin
qoluna girib Teymurun yanına gətirdi.

Teymur nəzakətlə gülümsündü. O, bu qadını görmüşdü. Raufun
anasının yanında oturmuşdu. Teymur onun uzaq qohumlardan olduğunu
zənn etmişdi. Həqiqətən, onu tanımamışdı. Qızın gözləri nəmli idi.
Əsəbi, həyəcanlı təsir bağışlayırdı. Elə bil indicə ağlayacaqdı. Amma
yox, nə yaxşı ki, yox! Rufiyyə zorla da olsa gülümsündü. Yaxşı ki,
gülümsündü. Başqa cür Teymur onu dindirə bilməzdi.

Rufiyyə də Teymuru çoxdandır görmürdü. Bir də görüşə
bilməyəcəklərindən onu unatmağa çalışırdı. Ancaq Teymur qəlbindən
çıxmamışdı. Rufiyyə hələ ilk gənclik illərində olduğu kimi onu necə
həsrətlə gözlədiyini bu gecə daha dərindən anladı. Nərgiz evlərinə gəlib
qardaşını unudub-unutmadığını soruşanda  ona elə gəldi ki, bu elə
səadətin özüdür. “İlahi, doğrudanmı belə olur? Heç inanmağı gəlmirdi.

Teymur onun həyatına məktəb illərindən daxil olmuşdu.
Rufiyyənin Nərgizi görməyə gözü olmasa da Nərgizgilə elə Teymura
görə gəlib-gedirdi. Teymur universitetin birinci kursunda oxuyurdu.
Həyat necə gözəl idi. -Nərgiz onların çənəsinin altını kəsdirəndə Teymur
bacısını məharətlə aldadıb  otaqdan çıxarırdı. Qaşla-göz arasında
Rufiyyəyə görüş təyin edirdi. Nərgizin heç xəbəri də olmurdu. Teymur
belə şeylərdə son dərəcə usta idi.

Onlar bir neçə dəfə kinoya getmişdilər, şəhərə gəzməyə
çıxmışdılar. Öz sirrinin üstünü Rufiyyə özü açmışdı. Teymurla
görüşdüyünü Nərgizin yanında ağzından qaçırmışdı. Nərgiz də qısqanıb
Rufiyyədən küsərək onu evlərindən qovmuşdu. Beləcə Teymurla onun
əlaqəsi kəsilmişdi. Nədənsə Teymur da onu daha arayıb axtarmamışdı.

O vaxt Teymurun xoşuna gəldiyini Rufiyyə gözəl bilirdi. Teymur
onu bir dəfə öpmüşdü də. O vaxtdan Rufiyyə heç kəslə görüşməmiş, heç
kəslə addım atmamışdı. Özünü xəyalların qoynuna atıb Teymurla
yaşamışdı. Budur, elə bil bu illərin əvəzi olaraq səadət özü onun qapısını
döymüşdü. İndi Nərgizin də qısqanclığı keçib getmişdi. O, özü
Rufiyyəyə elçi düşmüş, qardaşına ərə getməsini xahiş etmişdi.

Bu günü o, uzun illərdir gözləyirdi. Bu gün taleyinin üzünə
güləcəyini düşünürdü. Teymura ən incə, zərif sözlər hazırlamışdı. Bu
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illər ərzində yalnız onun olduğunu, yalnız onun həsrətilə yaşadığını
deməyə hazırlaşırdı.

O, yanılmışdı. Teymur onu soyuq təzimlə salamlamışdı, vəssalam.
Onun tərəfə sonra heç baxmamışdı da. İndi Teymurun onu heyrətlə
süzdüyünü görən Rufiyyə başa düşürdü ki, bu adamla onun arasında
daha heç nəyi bərpa etmək mümkün olmayacaq. Onlar bir-birilərindən
çox aralanmışlar. Teymur onu tamam unutmuşdur.

Rufiyyəyə görə Teymur dəyişməmişdi. Onda əvvəlki təki şuxluq və
gənclik duyulurdu. Yenə adamı çağırırdı. Lakin bura gəldiyi üçün qızın
özünə acığı tuturdu. Rufiyyə başa düşürdü ki, Teymurun haradasa,
kimisə vardır və bu adam Nərgizin ürəyincə olmadığı üçün Rufiyyə indi
buradadır. Nərgiz onu Teymurun istəyi ilə çağırmayıb. Teymurun Aliyə
ilə söhbətinə göz qoyan Rufiyyə Aliyə kimi onunla dost ola bilməməsinə
də heyfslənirdi.

Düzdür, Teymur xoşbəxt görünmürdü. Üzü qəmli idi. Ancaq bu
məhzunluqda da nə isə cazibədar bir şey vardı. Nərgiz Teymurun uşaqlı
bir qadına vurulduğunu Rufiyyəyə eşitdirmişdi. Rufiyyə bunu ciddi
qəbul etməyib, subay kişi üçün ötəri əyləncə olduğunu düşünmüşdü.
“Uşaqlı qadın hara, Rufiyyə hara! Onun 28 yaşı var. Elçiləri başından
aşır.” -Amma nə qədər yanlış fikirlərmiş bu. Qardaşla bacının soyuq
münasibəti ilk baxışdan nəzərə çarpmasa da, Rufiyyə anlayırdı ki, onlar
o illərdəki kimi indi  də uzaqdırlar və bir-birilərini eşitmək belə
istəmirlər Rufiyyə qardaşla bacının arası olmadığına indi özünün faciəsi
təki baxırdı. Bəlkə də bir vaxt Nərgiz mane olmasaydı, o, Teymuru
özünkü edə bilərdi. - İndi isə mümkünsüz idi.

“İlahi, axı, o, bu evə nə üçün gəlib. Niyə özünü belə yüngül tutub
?! Bacı, ata-ana onu gəlin kimi əzizləyir, Teymursa heç tanımırdı. Bura
gəlməsi mənasızmış. Hələ özünü ələ ala bilirkən ağlını itirməmiş bu
evdən tez getsə yaxşıdır.”

Nərgizə bax! Onu baştutmaz sevdaya sövq etmək. Belə qeyri-
ciddilik olar?! Yoxsa, Rufiyyəni ələ salmaq istəyib. Axı, nə üçün bu
tələyə düşüb? Yəqin bəsirəti də bəxti təki bağlanıb?!”

Nərgizə Teymur da qəzəblənirdi. Bacısı çox pis, bağışlanılmaz iş
tutmuşdu. Rufiyyənin üzü sanki şişib əyilmişdi. Qız ləngər vururdu.
Teymur onun paltosunu tutdu. Rufiyyənin  özünü itirdiyi aydın sezilirdi.

- Sağ olun.- O, oturanlarla xudahafizləşib tez qapıdan çıxmağa
tələsirdi.



47

Teymur da onun dalınca çıxdı. O, bacısının tutduğu bu işin necə
ağır olduğunu dərk edir, Nərgizin yerinə xəcalət çəkirdi. Pilləkənləri
düşərkən Rufiyyə ondan qabağa keçdi. Ancaq qız addım ata bilmirdi.
Teymur onun qolundan yapışdı.

- Maşına otur, səni evə özüm aparacağam. – Teymur, nəhayət
dilləndi və onu blokun ön qapısının qarşında duran maşına sarı çəkdi.

Rufiyyə arxa oturacağa keçdi. Bir addımlığında olan Teymurun
qətiyyətli hərəkəti, ciddi üzü Rufiyyəni yenidən valeh edirdi. Ancaq
onda özünə qarşı eləcə nəzakət görürdü. Heç bir isti münasibət
duyulmurdu.

Teymur da keçib əyləşdi. Arxaya baxmadan alnını ovuşdurdu.
Danışmağa tələsmirdi. Əyləci basdı.

- Bu mənim maşının deyil, - Nərgizindir, - dedi.- Ümumiyyətlə
mənim maşınım yoxdur. Lazım olanda Nərgizdən, atamdan götürürəm.
Qızın fikrini dağıtmaq üçün dostyana danışmağa başladı.

Rufiyyədən səs çıxmadı. Maşın şəhəin gah işıqlı, gah qaranlıq
küçələrini keçir, irəliyə şütüyürdü. Rufiyyə dalğın-dalğn yola baxırdı.

Teymur hıçqırıq eşitdi. - Rufiyyə ağlayırdı. O, maşını saxladı,
arxaya çevrildi. Qız əli ilə üzünü tutmuşdu. Barmaqlarında, qulaqlarında
zinət əşyaları parıldayırdı. İri, paxlava brilliant üzük, gül üzüklər, göz
qamaşdıran sırğalar. Birdən Mədinənin qulaqlarını, barmaqlarını
xatırladı. Üzüksüz, sırğasız. - Mədinə ziynətdən istifadə etmirdi.

Rufiyyə Teymurun üzündə dolaşan baxışlarını sezib ciddiləşdi.
Daha ağlamırdı. İri sırğalar saçının içində görünməz oldu.

- Nə əcəb, Nərgiz səni ad gününə dəvət edib? - Bir vaxtlar, axı,
səninlə arası yox idi, - yenidən dostyana soruşdu.

Teymur Rufiyyənin onu indi də sevdiyini ağlına gətirmirdi. Bir vaxt
onunla görüşməsinin uşaqlıq marağı olduğunun, elə Rufiyyənin də bu
cür anlamasına tam əmin idi.

Rufiyyə yola baxır, susurdu. “Budur, təkdilər. Həmişə arzu edərdi
ki, Teymurla tək qalsınlar, o da hissləri barəsində Teymura danışsın. İndi
belə fürsət ona verilmişdi”.

Teymurun gecənin kölgəsində mis rənginə çalan üzü, qəmli
baxışları ciddi, məzmunluydu. - Rufiyyəni çəkir, dilini açırdı. Amma
davranışı soyuq, vədsiz idi.  “Yox, yox, sussa yaxşıdır. Qoy Teymur heç
nə başa düşməsin.” Ağlamasına da acığı tuturdu. “Niyə ağlayırdı.
Ağlamaqla nəyi dəyişdirə biləcəkdi, axı?” Deyəsən bu özündən asılı
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deyildi. Nərgizin dediyinə görə Teymur Rufiyyədən on yaş böyük qadını
sevirdi. Çox təəccüblü idi.- Uşaqlı qadını sevirdi. Onusa heç xatırlamırdı.
Teymurda özünə qarşı sevgiyə oxşar heç nə tapmırdı.

- Mən çatdım, - deyib Rufiyyə maşından düşdü. Sağollaşdı.
Şux yeriməyə çalışsa da alınmırdı. Bu ağır gecəni unutmaq, özünü tam
ələ almaq üçün ona vaxt lazım idi.

Xeyli müddət Teymur maşını yerindən tərpədə bilmədi. Sanki
ağırlaşmışdı. Nərgiz onun hisslərini bilə-bilə qəsdən belə eləmişdi. Bu
onun digər əməlləri ilə qarışıb günah, ağırlıq təki Teymuru əzirdi.

Rufiyyəgilin işığı sönməmişdi. - Birdən səs eşitdi. Nəsə maşının
üstünə düşdü. Teymur qapını açıb baxdı. Bu onun uzun illər bundan
qabaq Rufiyyəyə bağışladığı “çeburaşka” idi.

O, yuxarı boylandı. İşıq yanmırdı. Rufiyyənin ağlaması yadından
çıxmırdı. Gah Mədinə, gah da onun barəsində fikirləşirdi. Biri, elə bil
varlığına hava təki dolur, onu qanadlandırır, digəri isə qurğuşuna çevrilib
damarlarını sıxırdı.

“Mədinə olmasaydı o, Rufiyyə ilə evlənərdi. Sevməsəydi də
evlənərdi.”

***

Qonaqlar dağılışandan sonra atası Nərgizi səslədi:
- De görüm, Teymur Rufiyyə ilə getdimi? – soruşdu. Sən

girişdiyin iş mütləq baş tutar,- atası qızına ümüd etmək istəyirdi.
Ancaq Nərgiz artıq özü buna inanmırdı. Qardaşını yola gətirə

bilməyəcəyini anlayırdı. “O ilanı, yaşıl gözlü ilanı, yanıbalalı dişi pələngi
qardaşının yolundan rədd etməyincə heç nə alınmayacaqdı.” Bir vaxt
qardaşı Rufiyyəni də xoşlayırdı. Nərgiz olmasaydı bəlkə indi özləri
boyda uşaqları olardı. Amma qardaşı bu gün Rufiyyəni heç tanımamışdı.
Necə laqeyd olub!

Nərgiz qardaşını özü bildiyi kimi sevirdi. O, ata-anasından başqa
qardaşını hamıya, hətta əri Raufa da qısqanırdı. Raufla Teymurun
münasibəti elə idi ki, sanki Nərgiz yox, Rauf Teymurun qardaşı idi. “Bəs
Aliyə?! - Qardaşı bu qadına Nərgizdən çox hörmət edirdi.”

Nərgiz Teymurun kiminsə uşağının dalınca düşməsinə, kiminsə
artığının xiffətini eləməsinə artıq tab gətirə bilmirdi.
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“ Nərgiz Aliyəyə nə tapşırmışdı, o, özünü necə aparırdı!  Hər
kişini bəyənməyən bu “erkək” Aliyə Teymuru görəndə özünə necə sığal
çəkirdi. Elə canlanırdı, elə bil, nəsə tərpənirdi içində. Bu laqeyd qadın
dönüb olurdu nazənin bir dilruba.” - Bu gecə o, nə çox şey kəşf etdi! O,
Aliyənin Teymura biganə olmadığını bir neçə il bundan qabaq
görmüşdü. Onda Aliyə ərindən təzə boşanmışdı. Gözü düşmüşdü
Teymura. Aliyə də Mədinədən heç geri qalmırdı. Yaxşı ki, Teymur ona
bir elə məhəl qoymadı. Yoxsa keçirəcəkdi onu caynağına.

Nərgizin ürəyi partlayırdı. “İlahi, gör doğma qardaşına necə həsrət
qalıb!” Onu doyunca görə bilmir, üz-üzə oturub danışa bilmir, bölüşə
bilmir. Bəxtəvər o qızlardır ki, qardaşları onların dediyi ilə durub-oturur.
Nərgiz Teymurun mülayimliyini, həlimliyini, qəlbən saflığını,
təmizliyini gözəl bilirdi. Elə buna görə qadınlar ondan qopmurdular.
Teymura görə nə qədər rəfiqəsi ilə gediş – gəlişi kəsmişdi. Nərgizin bu
qızlara ona görə acığı tuturdu ki, onlar evin astanasına ayaq basan kimi
Nərgizdən çox onun qardaşına valeh olur, bu evin gəlini, Teymurun
sevgilisi olmaq üçün daha nə hoqqalardan çıxmırdılar. Elə buna görə də
Nərgizi qəzəbləndirirdilər.

O, gözünü açandan qardaşını yanında görməyə adət etmişdi.
Qardaşı həmişə ona məxsus olmuşdu. Teymuru görməyəndə Nərgiz
darıxırdı. Teymur onun üçün “qoruyucu mələk” idi. Yadına gəlir,
valideynləri onu ilk dəfə məktəbə birinci sinfə aparmaq istəyənda onlara:
“ Siz yox, qoy Teymur aparsın,” -demişdi. Bir dəfə qonşunun  ovçarka iti
ilə blokda üz-üzə çıxanda qışqırtısına həyətdə uşaqlarla oynayan Teymur
birinci özünü çatdırmışdı.

Bağda, dənizdə Teymur onu heç vaxt tək buraxmırdı. Özündə
bacısına qarşı böyük məsuliyyət duyurdu. Dənizdə üzüb uzaqlara
gedəndə Nərgiz onu haraylardı. Qayıtmadığını görəndə özünü suya
atardı, üzüb ona çatmağa çalışırdı. Teymur “Nərgiz batar”,- deyə tez
geri dönüb onun xatirinə sahildən uzaqlaşmazdı. Ona hər yerdə
“Teymurun bacısı” kimi hörmət edirdilər. Onun bütün şıltaqlıqlarına
dözən Rauf da bəlkə elə qardaşının xatirinə Nərgizin könlünə dəymirdi.
Raufa da ona görə ərə getmişdi ki, bunu ondan Teymur xahiş etmişdi.

Teymur onun dərslərini yoxlayırdı. Cəbri, həndəsəni, kimyanı,
fizikanı hövsələ ilə başa salardı. O, Nərgizə ad günündə, bayramlarda
hədiyyələr alırdı. Nərgiz ata – anasından çox Teymurun hədiyyələrinə
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sevinərdi. Qardaşının gözəl zövqü vardı. Onun aldığı  geyimlər Nərgizə
hamınkından çox yaraşırdı.

Gəlin getdiyi gün, Teymurla münasibətləri o uzaq uşaqlıq
illərindəki təki olmasa da o, ağ paltarda qardaşına yaxınlaşmış, onun
rəyini soruşmuşdu: “Əgər sənin xoşuna gəlirsə demək hamının xoşuna
gələcək,” - demişdi. Teymur onun alnından öpmüşdü. Onun gözlərinin
yaşardığına Nərgiz o vaxt əhəmiyyət verməsə də indi qardaşının bu
zərifliyindən kövrəlirdi. Amma budur, gör onlar bir-birilərindən necə
aralanmışlar. Qardaşı daha onu sevmir, onun arzuları ilə maraqlanmır,
ondan qaçır, ona hörmət etmir. “Nə üçün, kimin üstündə?! Yanında
küçüyü olan kiminsə artığının üstündə”. Aman Allah, bir qandan, bir
candan olasan belə yadlaşasan.

O, ağlayırdı. Gözü yaş görməyən Nərgiz qardaşının ağılsızlığına
ağlayırdı. “Qürursuz”.  Belə gözəl olasan, amma qürurun olmaya.
Əlbəttə cadu eləyiblər. Elə Mədinə eləyib. Onun yaşıl gözlərindən
cadugərlik yağır. Bağlayıb Teymurun əl – qolunu, bəxtini, fikirlərini!
Doğma bacısını düşmən görür, doğma atasını düşmən görür.

Rufiyyəyə bax! Əlinə gözəl, ağıllı kişi verirəm, saxla da. Çək öz
tərəfinə. Könlü balıq istəyən quyruğu suda gərək. İndi ki görürsən o sənə
yan olmur, sən ona yan al. Deyirəm məsələ necə qurtardı, ağlayır.
Deyirəm ay qız, bu hər şey demək deyil, Teymurun ürəyi yuxadır, bir az
bərk yapışsan, hara getdi qabağına çıxsan, tez-tez zəng etsən, əllərini
boynuna dolasan... Nə olub, yaşa dolub ağırlaşmısan?! Bir vaxt ondan
qopmurdun”. Yenə yadına məktəb illəri düşdü. Doqquzuncu sinifdə
oxuyurdular. Rufiyyə bir gün ona yaxınlaşıb Teymuru soruşdu. Nərgiz
qəzəbindən ağız – dodağını dişlədi: “Sənin tayındır Teymur. O, tələbədir,
universitetdə oxuyur”. “Biz onunla görüşürük”,- Rufiyyə utanmadn
bildirmişdi. Hər gün kinoya gedirik. O, mənə şokoladlı dondurma,
pirojna alır”. Onda Nərgizin az qala ürəyi partlayacaqdı. Evə gəlib o
qədər ağladı ki! “İstəmirəm, istəmirəm, - qışqırırdı. Teymurun Rufiyyə
ilə kinoya getməsini istəmirəm”. Teymur da, ata-anası da ona təəccüblə
baxırdılar.

İndi də Nərgiz Rufiyyəgilə getməzdi, əgər Teymur ağlını itirib
Mədinə ilə evlənmək istədiyini deməsəydi. Rufiyyə kökəlmişdi,
eybəcərləşmişdi. Üzünün cizgiləri  kobudlaşmışdı. Teymursa şux,
təravətliydi. Eyni ilə Mədinə kimi. Nərgiz Mədinəyə nifrət etsə də, bu
izdivacı ağlına belə gətirməsə də Mədinəni bəyənirdi.
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Qardaşının kimin toruna düşdüyünü bilmək istədiyindən o hamıdan
gizli Mədinə işlədiyi binaya getmiş, qadın işdən çıxanda ona kənardan
baxmışdı. Ürəyi o dəqiqə sancmışdı! Lap kora da bəlli idi ki, Teymuru
ondan qopartmaq mümkün olmayacaqdı. Mədinənin adamlarla ədəbli
davranışı, ağır təbiəti, fikirli siması Nərgizə də xoş gəlirdi. Ona-buna
ağız büzən, hərədə bir eyb tapan Nərgiz Mədinənin gözəlliyinə,
şuxluğuna, mədəniyyətinə istər-istəməz valeh olmuşdu. Hardasa o, elə
Teymurun özünə oxşayırdı. Onun kimi əsmər, möhkəm bədən, şux idi.
Modellərə xas bişilmiş qamət, parlaq şabalıdı saçlar, qaynar, alovlu yaşıl
gözlər, tuşsuz, sürməsiz sıx qatlaq kipriklər. Həm də ağır, təmkinli,
ehtiyyatlı, dedikcə qürurlu, adamı əsir edən zahiri ilə uyuşmayan
ciddilik. O kişilərin üzündə gəzən baxışlarına məhəl qoymadan
soyuqqanlılıqla yeriyirdi.

Nərgiz imkan tapan kimi Mədinəni qarabaqara izləyirdi. Səhərlər
işə onu atası köhnə “Jiquli”də gətirirdi. İşdən çıxanda isə atası
olmayanda o, trolleybusla gedirdi. İstirahət günlərində heç yana
çıxmırdı. Hətta kinoya, teatra, kiməsə qonaq belə getmirdi. Mədinənin
qardaşı yox idi. Bacıları vardı. Nərgiz izə düşəndə axırıncı qız da ərə
getmişdi. Mədinə yalnız məzuniyyət vaxtı idarədən başqa şəhərlərə
putyovka alır, ya da elə Bilgəhdəki istirahət evində dincəlirdi.

Nərgiz tənbəllik etmədən Bilgəhə gedir, Mədinəyə lap yaxından
göz qoyurdu. Qadın çimərlik kostyumunun üstündən xalat geyinir,
azyaşlı gözəl qızcığazın əlindən tutub sahilə enirdi. Ləpədöyəndəki
skamyada oturur, jurnal, kitab oxuyurdı.

Adi çit xalatda da o gözəl görünürdü. Üzməyi bacarmırdı. Bəlkə
buna görə suya çox girmirdi. Onun nə fikirləşdiyini Nərgiz bilmirdi.
Ancaq üzü ehtirassız və qəmli idi. Uşaq da ürəkli deyildi. Tez-tez gəlib
anasının böyrünə sığınırdı.

Nərgiz Mədinə ilə danışmaq istəsə də bunu bacarmırdı. Qadının
ölçülüb-biçilmiş hərəkətləri, oturuşu, duruşu, o qədər ağayana idi ki,
Nərgizin boğazı quruyurdu. O bu qadının qarşısında özünün dünya
görünüşününmü, savadınınmı, mədəniyyətininmi, - nəyininsə naqisliyini
duyurdu.

“Yox, mən onu yox, o məni cadu edib. Yoxsa məni də hökmlü
duruşu, iradəsi ilə ovsunlayır?! Tülküdür, hiyləgərdir. İştahına bax!
Özündən kiçik subay oğlana ərə getmək istəyir. Özünü elə aparır ki,
güya onun heç belə fikri yoxdur”.
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Nərgiz həkim-ginekoloq kimi çox qadınlar görmüşdü. Ona elə
gəlirdi ki, qadınların dilini ondan yaxşı bilən yoxdur. Ancaq Mədinəyə
yan ala bilmirdi. Onu görəndə sıxılırdı. Danışmağa söz tapmırdı. Sanki
dilini bilmədiyi əcnəbi ilə üz-üzəydi.

Uzaqdan məsum görünən bu ana-bala əslində Nərgizgilin ailəsinə
bəla gəlmişdilər. Zahirən kədərli, zərif olmalarına baxmayaraq Nərgiz
onları xoşlamırdı. Əksinə, hər ikisinə qatı nifrət edirdi. Xüsusi ilə onun
yanına müalicəyə gələn tanış qadının söhbətindən sonra Nərgiz
qardaşının yolunda “tələ” olan bu qadını canavar təki parçalamağa,
qanını içməyə hazır idi.

“Tetmuru evləndirmisiz?”–qadın maraqlanmışdı.“Maşallah, “ nə
gözəl qızı var. Yəqin anası da belə qəşəngdir. Düzdür, anasını yox, qızla
Teymuru məktəbin həyətində maşına minən gördüm”.

Nərgizi od götürmüşdü. Demək qardaşı onların ailəsini biabır
etməklə məşğuldur. Teymur ondan maşını Mədinənin bu küçüyünü
gəzdirmək üçün alırmış. Bütün bunlardan bərk narahat olan Nərgiz
Mədinənin keçmiş ərini soraqlayıb tapmaq qərarına gəlmişdi “Yaxşı
qadını uşaqla atmırlar,” – ürəyində onun qarasınca deyinirdi. “Üz-
gözündən” görünür başına fırlananlar az olmayıb. Yəqin yolunu azmisan.
İndi özünü mələk kimi göstərsən də bizim gicbəsərdən fərqli olaraq mən
bilirəm ki sən maskadasan. Elə bilirsən rola girdiyini görmürəm. Sən
ancaq Teymuru başdan eləyə bilərsən, məni yox!”

Mədinənin əri institutların birində kiçik elmi işçi işləyirdi. Mövzu
götürsə də işləyə bilməyib yarıda atmış, içkiyə qurşanmışdı. O, Mədinə
ilə yaşıd olardı. Suyuşirin kişiydi. Ancaq qətiyyətsiz, xaraktersiz,
xoşagəlməz təsir bağışlayırdı. İşdə onu “məsuliyyətsiz, vecsiz” adam,-
sayırdılar. İnstitutda hörməti yox idi.

Nərgiz onu yolu keçərkən saxladı. “Sizə sözüm var,” -dedi.
Ürəyində Mədinəni lənətlədi: “Gör məni nələrə vadar edir. Bu alkaşla
danışmağa məcbur olmuşam. Özümü küçə qadınları kimi aparıram.”

Kişi dəblə geyinmiş bu yaraşıqlı qadına narazılıqla baxsa da sözünü
yerə salmayıb ayaq saxladı. Nərgiz də onunla çox danışmaq istəməyib
birdəfəlik mətləbə keçdi:
- Məni arvadınızla nə üstündə ayrılmağınız maraqlandırır.

Kişi qaş-qabağını sallayıb it kimi mırıldadı.
- Siz kimsiz axı! – heç dəxli var?
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- Dəxli var ki, soruşuram,- Nərgiz qəzəblə bildirdi.- Uşağını
atmısan, özü də qız uşağını. Heç maraqlanmısan o, necə yaşayır. Adını
da kişi qoymusan.

Mədinənin əri ona təəccüblə baxır, bu qadının haradan peyda
olmasını, görünür, özündə götür-qoy etməyə çalışırdı.

- Onun  da başı səninki kimi çatmırdı, amma sən ondan daha
səfehsən,–deyib geri baxmadan yoluna davam etdi.

Hər yerdən əli üzülən Nərgiz yazdırdığı caduları evə gətirib
Teymurun yeməyinə qatır, Mədinəninkini də qapılarının ağzına tökür,
cəftəyə sürtürdü. Deyəsən, təsiri olurdu. Teymur xoşbəxt görünmürdü.
Rauf deyirdi ki, Mədinə Teymuru yaxın buraxmır, Kəmaləni məktəbdən
götürməyi də qadağan edib.

Ancaq, Nərgiz Teymur evlənməyincə rahat nəfəs ala
bilməyəcəklərini düşünürdü. Ona görə də tələsik Rufiyyəni axtarıb
tapmışdı. Hər halda hər iki ailə bir birini tanıyırdı. Amma, Teymur onları
pərt edib, pis vəziyyətə salmışdı.

Nərgiz Mədinə ilə üz-üzə danışmağı bacarmadığından telefona
üstünlük verdi. Axşam idi, Mədinə evdəydi.

- Mədinə xanım, -Nərgiz salam verdi.- Mən Teymurun
bacısıyam, – dedi. Sizin barənizdə bilirəm. Yoldaşım Rauf da yaxşı insan
olduğunuzu deyir. Amma, bilirsiz Teymurun nişanlısı var, həkimdir.
Uşaqlıqdan adaxlıdırlar. İndi, deyəsən, kimsə Teymuru başdan eləmək
istəyir, amma bu mənasızdır, heç nə alınmayacaq.

- Mən nə etməliyəm ki?! – Telefonun o başından Mədinənin
səsi eşidildi.

- Onu başa salmalısan.
- Mən niyə?- Mədinənin səbirsiz səsi həm də acıqlı idi. –

“Guya bilmirsən, aferistka”, - Nərgiz düşündü. Ancaq özünü ələ aldı:
- Sizə ümid edir, elə bilir ona “hə” deyəcəksiz.
- Mən sözümü demişəm. - Xoşbəxt olsunlar, - Mədinə

danışmaq istəməyib dəstəyi qoydu.
“Yalansa ciyərin yansın. Gör necə amiranə danışır. Guya qardaşımı

tovlayan bu deyil”.
Nərgiz sonra Rufiyyənin telefonunu yığdı. Mədinənin telefonunu

ona verib Mədinə ilə əməlli-başlı haqq-hesab çəkməsini tapşırdı.
- Mən bunu eləyə bilmərəm,- Rufiyyə boyun qaçırtdı.
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Amma o Nərgizə yalan deyirdi. Sinif yoldaşı dəstəyi qoyan təki
Mədinəyə zəng edib, Teymurun nişanlısı olduğunu, Teymurun onu  lap
məktəb illərindən sevdiyini bildirdi. O, bununla qadının əl-qolunu
bağlamaq, ümidlərini puç etmək, həm də öz intiqamını almaq  istəyirdi.

***

Qadınlardan olan zənglər Mədinəni təbdən çıxarırdı. O, özünü
alçaldılmış hiss edirdi. Teymur onunla görüşə bilməsə də, görünür,
ondan gizli Kəmaləni məktəbdən evə aparırdı. Qadınlar da, şübhəsiz,
buna işarə vurur, “onun yaxşı ana olmadığını,”- diqqətinə çatdırırdılar.

Mədinə ən birinci ata və anası ilə danışmaq qərarına gəldi:
- Əgər siz öz nəvənizi məktəbdən gətirmək istəmirsizsə, mən onun

üçün dayə tutmağa hazıram, – dedi. - Siz niyə məni başqalarının
qabağında yerə vurur, pərt edirsiz. Görmürsüz bu oğlan tək deyil, onun
valideynləri, bacısı bu gün məlum oldu ki, nişanlısı da var.

- Axı, onun ürəyi səndədir, – anası günahkar-günahkar dilləndi.
O, bu barədə mənimlə, atanla dönə-dönə danışıb. Çox məsuliyyətli,
ədəbli, tərbiyəlidir. Özü də şirin, sənə yaraşandır. Atana, mənə, uşağa o
qədər qayğı göstərir. Çox gözəl kefiyyətləri var. Sən onunla xoşbəxt
olardın.

- Onunkular mənim barəmdə eşitmək istəmirlər,- bu məgər
azdır?! - Siz nəvənizi onun öhdəsinə atmayın. Bu ailə ilə Teymur bizim
həyatımıza daxil ola bilməyəcək. Uşağı ona öyrəşməyə qoymayın.
Onunkular heç vaxt onu öz istəyilə azad buraxmayacaqlar. Elə mən
özüm də onun ailəsi ilə düşmən qalmasını istəmirəm. Tədricən başa
düşüb bizdən uzaqlaşar. Belə daha yaxşı olar.

Bu həmin günlər idi ki, Teymur daha Kəmaləyə yaxın düşə
bilmirdi. Valideynləri Mədinənin tapşırığını yerinə yetirir, nəvələrini
məktəbdən özləri gətirirdilər. Teymurla da üz-üzə gəlməməyə çalışırdılar.

Düzdür, qızcığaz əvvəllər çox ağlayırdı. Heç kəslə danışmaq
istəmirdi. Amma Mədinə Teymurun onların heç nəyi olmadığını
Kəmaləyə başa sala bilmişdi. O, balaca olsa da ağıllı idi. Daha
qaraqışqırıq salmır, dinməz durur, özünə qapılırdı. Uşağın bu davranışı
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Mədinənin ürəyini parçalasa da o, uşağa dözümlü olmağı tərbiyyə
etməyə çalışırdı.

Teymur Mədinənin ətrafında vurnuxsa da heç bir görüşə nail ola
bilmirdi. Mədinə yalnız özünün istirahət ayında ondan qaça bilmirdi.
Hara gedirdisə Teymur orada olurdu. Teymur Mədinənin məzuniyyət
günlərinin vaxtını Raufdan öyrənirdi. Teymurun onu sevdiyini,
evlənmək istədiyini Mədinə valideynlərindən əvvəl Raufdan eşitmişdi.
Mədinənin ehtiyyatlı olduğunu, suyu üfürə- üfürə içdiyini bilən Rauf hər
gün dostunun ona münasibətindən, qərarında ciddiliyindən və
qətiliyindən danışırdı. Bütün bunlara baxmayaraq Mədinə ehtiyyatı əldən
buraxmamaqda davam edirdi.

Teymur onun həyatına sərt soyuqlardan sonra ilıq bahar təki daxil
olmuşdu. Bu qeyri-adi, gözlənilməz idi. Elə bil yaşıl düzənlikdə səhər
mehinin siğalladığı tər lalələr zəmisinə düşmüşdü. Bu al qırmızı çiçəkləri
qucaqlamaq, bağrına basmaq istəyirdi. Amma onları qopartmaq
mənasızdı. Bu zərif çiçəklər tez solur, yalnız öz buyrulan məkanlarında
parıltılı qalıb gözəl görünürdülər. Mədinəyə ağıllı olmaq qalırdı.

Bilgəhdəki istirahət evi onun ən sevimli  məkanıydı. Orada giriş
kənar adamların üzünə bağlı olduğundan Mədinəyə dəyib – dolaşan
olmurdu. Əvvəllər putyovkanı ona ya mövsümün başlanğıcında, ya da
sonunda verirdilər. Bu vaxtlar hava kifayət qədər isti olmadığından
dənizin qırağında da adamlar təkəm seyrək olurdu. Şənbə-bazar günlərini
çıxmaqla həftənin digər günlərində sahildə başqa şəhərlərdən gəlmə bir
neçə qadından və uşaqlardan savayı, demək olar ki, heç kəs olmurdu.
Külək qalxanda dəlisovlaşan, sakitləşəndə lal duran dəniz onun
tərpənməz həyatına ümid bəxş edir, qəm – qüssəsini dağıdırdı.

Uşaqlıqdan dənizə yaxın olmağı arzulayırdı. Amma dəniz həmişə
uzaq, əlçatmaz olmuşdu. Mərdəkanda bağları olsa da atası qızları dənizə
qoymurdu. Yalnız anası dönə-dönə xahiş edəndən sonra atası onları
yarım saatdan çox suda qalmamaq şərtilə dənizə aparırdı. Suya
girməklərilə çıxmaqları bir olurdu. Beş bacı idilər. Mədinə ortancıl idi.
İki qız ondan böyük, ikisi də balacaydı. Atası onları çətinliklə böyüdürdü.
Hamısı da rus məktəbində oxumuşdular.

Xoşbəxt yeniyetməlik, tələbəlik illəri bir göz qırpımında arxada
qaldı. Universitetin Filologiya fakültəsinin rus bölməsini bitirdi. Amma
iş qəhət oldu. Böyük bacıları ailə qurub köçsələr də Mədinə və digər
qızlar yaşlanmış kişinin öhdəsində qalırdılar. Atasının məvacibi bəs
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etmirdi. Mədinə atasına kömək etmək haqqında fikirləşsə də, münasib iş
tapmırdı. Atası dost – tanışa ağız açmaqdan yorulmuşdu.

Ərə gedəndə iyirmi altı yaşı vardı. “İşsiz oturmaqdansa, ailə
qurmaq da bir yoldur,” – bunu böyük bacısı məsləhət bildi. Bəlkə elə ona
görə qapıya elçi gələndə “bu adamı tanımıram, sevmirəm” demədi.
Kəmalə də boynuna tez düşdü. Əri qısqanc, özündən tez çıxan, ərköyün
idi. Mədinəni ev dustağı eləmişdi. Ər evində də vəziyyət çətin idi.
Qayınatası təqaüddə, qayınanası evdar qadın, az məvacib alan subay
baldız və qaynı da onlarla üç otaqlı bir mənzildə, bir damın altında
yaşayırdılar. Subaylar pullarını özlərinə xərcləyirdilər. İşləmək üçün
Mədinə hər gün ərinə yalvarırdı. Faiq kobudluqla; “İşləmək sözünü
yadından çıxar,”- deyirdi. Süfrəyə əlini uzatmağa utanırdı. Çox vaxt
boşqabında bir qırıq ət belə tapmırdı. İşi süfrə salmaq, qab – qacağı
yumaq, evin toz-torpağını almaq idi.

Faiq namizədlik dissertasiyası götürmüşdü. Amma bir cümlə də
yaza bilmirdi. Mədinə cəld ona kömək etməyə başladı. Deyəsən nəsə
alınırdı. Amma  Faiq onun özündən bacarıqlı olması ilə də barışmaq
istəmirdi. Bu onun izzəti-nəfsinə toxunduğundan müdafiə işini bir kənara
atmışdı.

Yaxşı ki, kitablar vardı! Ev işlərini qurtaranda kitablara cumurdu.
Çox az hallarda ona yarım saatlığa baş çəkməyə gələn, bir stəkan çay
belə verə bilmədiyi bacıları kitablarını təzələyirdilər. Evdə havasızlıqdan
boğulsa da səsini çıxartmırdı. Faiq az-az hallarda onu özü ilə harasa
aparırdı. Onda da pərt qayıdırdılar. Faiq qışqırır, onu sillələməkdən
özünü zorla saxlayırdı :

- De görüm, toydakı səninlə üzbəüz oturan kişi niyə gözünü
səndən çəkmirdi? Haradan onu tanıyırsan, boynuna al!

- Mən onu birinci dəfədir görürəm, haradan tanıya bilərəm. Bu,
axı, sənin qohumlarındandır, – Mədinə göz yaşlarını zorla saxlayırdı.
Yaxud:

- Bilmirəm, bu küçədən keçənlər niyə çevrilib dalınca baxırlar,
yoxsa nə vaxtsa onlarla görüşə- filana getmisən?

Ərinin şübhələrindən, kinayələrindən, qarayaxmalarından təngə
gəlirdi. Yaxşısı heç yana getməmək idi. Hava udmaq üçün balkona
çıxırdı. Onda da, qayınanası deyinirdi: “Balkonda dayanmaq nə
xasiyyətdi səndə. Qonşu binalardan baxanlar nə deyər”: “bu
pəncərələrdən görəsən kimi axtarır?!”
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Atası evinə baş çəkməyə icazəsi yox idi.Telefonla danışanda da
hamılıqla qulaqlarını şəkləyirdilər. Dözürdü, itaətkarcasına. müticəsinə
dözürdü. Bətnindəki uşağın xatirinə dözürdü. Vaxta lap az qalırdı. Ona
alınmış bir-iki paltardan başqa əyin-başı yox idi. Bir də hara çıxırdı ki!
Həm də elə arıqlamışdı ki, paltarlar əyninə dar gəlmirdi. Ən heyrətlisi bu
idi ki, Faiq ona : “Ancaq oğlan doğmalısan”, – deyirdi. “Qız olsa gərək
doğum evindən qayıtmayasan”.

Mədinə diksinsə də inanmağı gəlmirdi. “Yəqin sözgəlişi deyir, belə
qəti danışmaq olar,” -düşünürdü. “Uşağın qız, yaxud oğlan doğulması
məgər ondan asılıdır?!”

Mədinə özü də oğlan istəyirdi. Atasının oğlu yox idi. Anası
oğulsuzluğunu dərd eləyirdi. “Görünür, oğlan uşaqları valideynlərinə
daha yaxşı dayaq olurlar,” – ürəyindən keçirirdi. “Kaş oğlan olaydı.”
Həm də onu dəqiq bilir di ki, oğlanlar üçün yaşamaq qızlara nisbətən
asandır. Qızların  dərdi çox olur.

Bətnindəki böyüdükcə həkimə getmək zərurət olurdu. Amma pulu
olmadığına görə getmirdi. Qayınanası deyirdi: “Keçmişdə qadınlar
həkimsiz doğurdular. Yoxsa indikilər kimi. Hər həftə həkimə gedirlər.
Onlar da pula görə cürbəcür xəstəliklər eşələyib axtarırlar”.

Bacılarının təkidinə baxmayaraq, o, da yalnız ağrısı tutanda həkimə
getdi. “Qızdır” deyəndə, elə bil, başına qaynar su tökdülər. “İlahi, indi
Faiq onu danlayacaqdı”.Evə getməyə, onunla üz –üzə dayanmağa
qorxurdu.

“Doğum” evində qaldığı müddətdə yanına ər evindən heç kəs
gəlmədi. Mədinə bundan daha çox təşvişə düşdü. Bilmirdi nə etsin. Bir
yandan da ər evindəki münasibəti ağartmaq, ata-anasına, bacılarına
danışmaq, ürəklərini al-qan etmək istəmirdi. Çaşmışdı. Ata-anası,
bacıları xəstaxanada xeyli pul xərcləmişdilər. Buna görə onlardan
utanırdı. Faiq yəqin xəstəxanadan çıxan günü gələcəkdi. O gün gəldi.
Amma ər evindən qapıda heç kəsi görmədi. Atası, bacıları gül-çiçəklə
gəlmişdilər. Gözü atasında idi. Onu ər evinəmi aparacaqdı? Ora getmək
istəməməsini dilinə gətirməyə xəcalət çəkirdi. Amma maşın tanış
küçələrlə gedirdi. Atası onu öz evinə, Bayıla aparırdı.

Atası ilə Faiq arasındakı xoşagəlməz söhbəti evdə anasından eşitdi.
Atası onlara: “Bir də mənim qızımı görməzsiz,” -deyib.

Atası tələbkar kişi idi. Sərt görünsə də həssas və diqqətliydi.
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- Bu mənim səhvim idi, qızım.  Gərək səni onlara verməyəydim.
Neynək, keçənə güzəşt deyərlər. Beş qızım var, bu da olar altıncı.

Anası isə Faiqgildən ümidini üzməmişdi. Onlardan kiminsə
gəlməsini gözləyirdi. Anasına görə heç olmasa baba, nənə, bibi, əmi
gəlməliydi. - Amma gəlmədilər. Anası deyirdi: “Allah verən paya da
adamın acığı tutar?! - Bunlar nə qəlbsiz adamlarmış”.

Beləcə aylar il oldu. Telefonla da danışıb maraqlanmadılar.
Mədinə boşanmaq üçün ərizə yazdı. Faiq məhkəməyə də gəlmədi. Uşağa
aliment kəsdilər. Faiqin məvacibi az olduğu üçün aliment qəpik-quruş idi.
Atası acığından bundan da imtina etdi.

Mədinə fəhlə işi olsa da getməyə razı idi. Ancaq atası onu belə işə
qıymırdı. Kiçik bacıları ailə qurub köçdülər. Yaxşı ki, onların taleyi
Mədinənkinə oxşamadı.

Müdriklər deyir: “Bir yandan bağlayan Allah bir yandan açır”. Elə
də oldu. Atasının tanışlarından kimsə vəd verdiyi işin düzəldiyini bildirdi.
Bu çox mühüm, ciddi təşkilat idi. Bayıl qəsəbəsindən elə də uzaqda
deyildi. Şəhərin mərkəzində, dənizə yaxın. Evlərindən ora trolleybuslar
gedirdi.

Sevinci yerə-göyə sığmırdı. Bu işi özünə tanrının hədiyyəsi hesab
edirdi. Başı elə qarışırdı ki, bir də görürdü axşamdır. Tez evə,
valideynlərinin yanında qoyduğu bir yaşı təzə tamam olan körpəsinin
yanına qaçırdı. Əməkhaqqı da yaxşı idi. Hərbi idarə olduğu üçün bu
digər yerlərlə müqayisədə yüksək məvacib sayılırdı. Atasından heç nə
görməyən körpəsini də indi öz pulu ilə böyüdəcəkdi. Bu puldan
valideyinlərinə- onların dəva- dərmanlarına da ayıra bilirdi. Balacalıqdan
geyim-geçim həvəskarı olmasa da indi zəruri olan bir neçə paltara pulu
çatırdı.

Möhtac, asılı olmamaq nə gözəl idi! Ər həyatı yaddaşında acı,
sıxıntılı, heç bir sevinci olmayan günlər təki qalmışdı. Cəmi doqquz ay
ata evini tərk etsə də bu aylar ona uzun illər təki görünmüşdü. Başlıcası
bu idi ki, bu işdə əməksevərliyini, bacarığını qiymətləndirirdilər. Amma
bir tərəfdən rahatlanmışdısa da, digər tərəfdən yeni xoşagəlməzliklər
başlayırdı.

İşə gedib-gəlmək əzaba çevrilirdi. Yolda, nəqliyyatda tanış olmağa
can atan kişilər cürbəcür bəhanələrlə onunla danışmağa çalışırdılar.
Telefon istəyən, harada yaşadığını soruşan, eləcə dalınca düşüb işə- evə
qədər gedənlər də olurdu. Onu subay bilib ailə qurmağı təklif edənlər də
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vardı. Trolleybusda əlini tutacağa qaldıra bilmirdi, Kimsə gizli-gizli
barmaqlarından yapışırdı. Oturanda çalışırdı kişilərin yanına düşməsin,
bilərəkdən ayaqlarını taptalayırdılar. Güya ədəbli görünən birisi düşəndə
onun yanından keçir, “yaman gözəlsən,” deyib qulağına nələr
pıçıldamırdı. Əti ürpəşirdi. Qaş-qabağını sallasa da, heç kəsə baxmaz
olsa da hər dəfə ovqatına zəhər qatan bir yaramaz tapılırdı. Çox vaxt evə
də, işə də qanıqara gedirdi. Ərinin onu dustaq saxlamasının səbəbini indi
başa düşürdü.

Atası hərdən onu maşınla aparıb gətirirdi. Belə günlərdə Mədinə
özünü suda balıq təki hiss edirdi. Ancaq atası iki dəfə infarkt keçirtmişdi.
Çox vaxt xəstə olurdu. Onu özünün sürücüsü edə bilməzdi. Maşın
sürmək də əlindən gəlmirdi.

İş onu yavaş-yavaş bərkidir, özünə inamı artırırdı. Bir dəfə
bacısıyla alış-verişə çıxmışdılar. Dayanacaqda trolleybus gözləyirdilər.
Hardansa çox hündür, sarısaç, səliqəli geyimli rus dilində aksentlə
danışan bir kişi çıxdı. Onlara yaxınlaşdı. Pribaltikadan gəldiyini, rejissor
olduğunu dedi.

- Sizi kinoya çəkmək istərdim, – Mədinəyə üz tutdu.
Qarabənizliyinizi nəzərə almasaq, yaşıl gözləriniz, boy – buxununuz bizə
oxşayır. Siz gözəlsiz. Deyərdim ki, ekran üçün yaranmısız- Blaknot
çıxarıb ondan ev telefonunu soruşdu. Həm də axşam restoranda onunla
şam etmək istədiyini bildirdi.

- Siz yaxşı qazanarsız. Baş rollara qonorar çox verirlər.
Mədinə də öz növbəsində gülümsündü:
- Yox, yox, o, belə şeylər üçün yaramır.
- Siz məşhurlaşarsız, xarici ölkələrə dəvətlər alarsız. Rus

dilində əla danışırsız, heç bir maneə yoxdur,- kişi əl çəkməyərək üyüdüb
tökürdü.

- Yox, yox, sağ olun, - Mədinə yaxasını qurtarmağa çalışırdı.
Təklifə görə çox sağ olun, ancaq mən aktrisalıqdan uzaq adamam.

- Budur, trolleybusumuz da gəldi. Bir daha təşəkkür edirəm. -
Mədinə bacısı ilə trolleybusa minməyə tələsdi. - Kişi təəssüflə onların
arxasınca baxa-baxa qaldı.

- Elə bilirdim ancaq bizimkilər mənə ilişir, demə kişi tayfasının,
ümumiyyətlə, milliyyəti yoxmuş.

Mədinə gözəgəlimliyinə sevinmir, əksinə kədərlənirdi. “ Kaş bəxti
gözəl olaydı”, - düşünürdü. Bəxt isə elə şey idi ki, onun əlində deyildi.
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Get- gedə hər şeyə alışırdı. Ona göz yetirənləri kormuş kimi
görmürdü, qulağına mızıldayanları karmış kimi eşitmirdi, daha bunları
ürəyinə salıb dərd etmirdi.

Amma işlər ürəkaçan deyildi. Rahat nəfəs alacağını zənn etdiyi bu
işdə bir nəfər ona göz verib işıq vermirdi. Hər gün gözlənilmədən
müxtəlif vaxtlarda dəvətsiz, filansız tək oturduğu otağa girir, icazə
almadan stul çəkib əyləşir, əttökən sözlər danışırdı. Mədinə ondan yaxa
qurtarmaq üçün qapısını qıfıllı saxlamağa başladı. Amma, görünür, bu
adam özü rəhbərliyə idarədə iş vaxtı bəzi qapıların qıfıllı saxlanıldığını
bildirib məhz elə Mədinədən şikayət etmişdi. Bunu Mədinənin diqqətinə
çatdırmışdılar. O, qapını bağlamaqla mübarizə aparmağın
mümkünsüzlüyünü hiss etdi. Nəsə başqa üsul tapmalıydı. Çağrılmayan
adam yenə özünü içəri dürtür, həyasız-həyasız : “Səndən xoşum gəlir”, -
deyirdi. O, evli olduğunu bildirir, Mədinəyə gizli görüşmək variantını
təklif edirdi:

- Sənə ayrıca mənzil alaram, pul verərəm, ürəyin nə istəyir mən
hazır, – deyirdi.

Mədinənin əti ürpəşirdi. Ödü ağzına gəlirdi. Ömründə belə
qəzəblənməmişdi:

- Rədd olun, çıxın otağımdan, -qışqırdı. – Mən ailəliyəm,
uşağım da var.

- Yaxşı xəbərim var ailəli olmağından, - həmin adam irişərək
Mədinəni çaşğınlıqda qoydu:

- Sən boşanmış qadınsan. Normal ailə qurmaq sənin üzünə
bağlanıb. Uşaqla sənə yiyə duran olmayacaq. Çıxış yolun yoxdur. “hə”
deməlisən. Əks halda bu işlə vidalaşmalı olacaqsan. Mənim əlim
uzundur.

Ağardılmalı sözlər deyildi bunlar. Mədinənin gözləri dolurdu.
“Budur, burada da onu rahat buraxmırlar. Hər yoldan ötən onu buyruq
qulu etmək istəyir. Elə bilirdi nəyisə həyatında dəyişdirə biləcək. Amma
onu işdən çıxarmaqla hədələyirlər”.

Kişi hər gün otağına soxulur, heç nə olmamış təki təriflər söyləyir,
gözlədiyini deyirdi. Mədinə bilmirdi dərdini kimə desin, hara getsin.
Amma qəribə dünyanın qəribə işləri olurmuş. Demə dünya təkcə
bədxahların, iyrənclərin, mənfur və idbarların yığnağı deyilmiş, burada
nəcib, anlaqlı adamlar da çox idi. Xeyirlə şərin, tikanla gülün, acı ilə
şirinin, çürüklə safın qoşa yarandığı təki. Çağrılmamış adam bir gün
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qapısından girəndə Mədinə onun arxasınca gələn Raufu gördü. Rauf
Mədinənin şöbə rəisi idi,  komitədə çoxdan işləyirdi. Heç vaxt
Mədinənin otağına gəlmirdi. Bəzi sənədləri götürüb oxumaq, digər
şöbələrə çatdırmaq üçün Mədinə özü onun kabinetinə girirdi. İndi
Raufun otağına gəlişinə heyrətləndiyi qədər də nə üçünsə sevinirdi.

Rauf kişini çox şən salamladı. Hal-əhval tutdu:
- Zənnimcə, biz ayrı – ayrı xidmətlərdə işləyirik, xeyir ola

buralarda nə azmısan? – soruşdu. – Yoxsa, hamı kimi sən də Mədinəyə
vurulmusam? – Guya ki, zarafat edirdi, amma səsində kinayə, rişxənd
vardı. Bilərəkdən hədəfə vurduğu bəlli idi. – Nə etmək olar, evliliyimiz
çox şeyə imkan vermir.

- Nə danışırsan, - həmin adam çaşdı, tutuldu.- Mədinəyə çatası
sənəd vardi, onu gətirmişəm.

- Belə de! Məgər sənin kuryerin yoxdur, yoxsa rəislikdən
kuryerliyə keçmisən.

Kişi quyruğu qapı arasında qalmış təki pərt oldu. Amma işin
içindən çıxıb tez zarafata keçdi.

- Eşitməmisən, gözələ baxmaq savabdır, – deyirlər.
- Yox aaa! Amma Mədinə bura bəzilərinin zənn etdiyi kimi

gözəlliyi ilə əyləndirməyə deyil, işləməyə gəlib.  Onun məsuliyyətli
tapşırıqları var. Bura modalar evi deyil, Mədinə də model deyil. O, elmli
adamdır. Bu şöbəyə də onu xarici gözəlliyinə görə yox, savadına
müvafiq götürüblər. – Bir də unutma biz hara, Mədinə hara?! Mədinə
subaydır, azaddır, gözəl şeylərə layiqdir. Biz evlilərsə ona ancaq və
ancaq uzaqdan baxa bilərik.

Kişi suyu süzülə-süzülə getdi. Mədinə hiss etdi ki, elə Raufdan
çəkindiyi üçün o, bir də bu qapıdan girməyəcək. Şöbə rəisinə acta səslə :

- Çox sağ ol, - dedi.
Rauf da öz növbəsində onun ağarmış bənizinin özünə qayıtdığını

sezib sevindi. Qapıdan çıxanda geri döndü:
- Gözəllik başa bəladır, bilirəm, - dedi. Amma bu səfeh

qadınlar üçün qorxuludur. Sənin ağlın gözəlliyinin sərhəddini aşır. Bu
diqqətə tez çarpır. Kişilərin də zəhləsi elə ağıllı qadınlardan gedir.

Raufla dostluğu belə başladı. Sonralar Mədinə özü şöbə rəisi oldu.
Amma Raufun yaxşılığını heç vaxt unutmurdu. Düzdür, Mədinə heç
kəslə bölüşmürdü. O, dərd – sərini açıb ağardan, paylaşanlardan deyildi.
Raufla asan idi. O qəlbə girməyə çalışmır, sorğu – sual etmir, bəzi
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adamlar kimi məsləhət vermirdi. Həmişə də lazımi anda Mədinənin
yanında olur, təmənnasız, filansız köməyinə çatırdı.

***

İş əla idi. Onu onsuz da həll edə bilmədiyi sonu görünməyən
üzüntülü fikirlərdən yaxşı qoparırdı. Necə yorulurdusa, gecələr başını
yastığa atan təki yuxulayırdı. Arzusu elmlə məşğul olmaq olsa da tale
ona bilik və bacarığını bu idarədə işlətməyi məsləhət bilmişdi. Bura
düşməsinə ancaq sevinməliydi. Bu qapalı idarə elə onun yeri idi. Heç
kəslə ünsiyyət saxlamağa vaxtı qalmırdı. İşin çoxluğundan bəzən evə
zəng etməyi də unudurdu. Məvacibi də ki, şükürlər olsun, valideynlərini
saxlamağa, qəzet, jurnal və kitablara abunə yazılmağa, hətta
məzuniyyətdə başqa şəhərlərə getməyə də bəs edirdi. Belə demək olsa,
bu işdə onunku gətirirdi. Burada öz qiymətinə Bakıda tapılmayan xarici
mebelə yazılmışdı. “Gənclik” metrosunun yanında  havayı ikiotaqlı
mənzil almışdı. Hətta ürəyigenişlik edərək təzə mənzilini əri ilə kirayədə
yaşayan kiçik bacısına özlərinə mənzil alanadək müvəqqəti bağışlamışdı
da. Özü isə valideynləri ilə qalmağı üstün tutmuşdu.

Mədinə valideynlərini tanrının ona bəxş etdiyi böyük sərvət bilirdi.
Özlərini bütünlüklə övladlarına sərf etmiş bu adamlar Mədinə üçün
əvəzsiz, qiymətsiz idilər. Mədinə valideynlik hissinin böyük,
məsuliyyətli olduğunu güman edirdi. Demə, bunu hamıya şamil etmək
olmazmış. Demə, bioloji qohumluq bağlılıq deyilmiş. Eləcə zənciri, ipi,
sapı olmayan əlaqəymiş. Mədinə uşağının üzünə baxmaq istəməyən ərini,
onun yaxın adamlarını düşünəndə bu qənaətə gəlirdi. Göründüyü kimi
bioloji qohumluq doğmalıq hissindən məhrum, qeyri – ciddi, etibarsız,
rəhimsiz ola bilirdi. O cümlədən bioloji qohumluqda doğmalığın
zəncirini axtarmaq da əbəs idi. Bağlılıq, doğmalıq, bioloji yox, ruhla,
idrakla, şüurla bəndlənirdi. Bu düşünməyi, anlamağı, dərk etməyi,
sevməyi bacaran mükəmməl, kamil adamlarda olurdu. Bunlar ilahinin
nemətləri sırasından sayılırdı, hamıya eyni verilmirdi, hamıda da bir
olmurdu.

Əlbəttə, bunlar Mədinənin kəşfləri deyildi. Mədinə çox gəzməsə də,
çox oxumuşdu. Dünya ədəbiyyatında, kitablarda, bu barədə çox
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yazmışdılar. Məgər təkcə onun əri öz övladını görmək istəmirdi?!
Belələri saysız-hesabsız, minlərləydi. Övladlarını körpəykən atan,
onlardan oğurluq edən, onlara qəsd edən o qədər valideynlər və ya əksinə,
valideynlərinə bütün bunları qəddarcasına tətbiq edən o qədər övladlar
vardı ki! Millətindən asılı olmayaraq qızlarına tamah salanlar, hətta
oların bakirəliyinə toxunanlar olub, uşaqlarını küçəyə atan qadınlardan
da az yazılmayıb. Bəli, bioloji qohumluğun ali ilahi hisslərlə, insani
duyğularla heç bir əlaqəsi yox idi. Bununla yalnız barışmaq qalırdı ki,
Mədinə də bacarmırdı. O, adi günləri istirahət, bayram günlərindən çox
sevirdi. İstirahət-bayram günlərində kitablar da ona kömək etmirdi.
Zəhərli fikirlər qanını qaraldır, ürəyini parçalayırdı. “Dünən özü uşaq idi.
Bu gün budur, bir balacanı da dalınca çəkməlidir.” Məzuniyyət aylarında
evdə oturmaqdan qorxduğu üçün işdən hara gəldi putyovka götürməyə
hazır idi. Təki fikrini dağıda bilmək üçün yer olsun. Təyyarə vağzalına
da atası aparırdı. Bilgəhdəki istirahət evinə də atası onu yola salırdı.
Onun qəmini dağıtmaq üçün kişi şən səslə : “Bax, səyahətdən gözəl şey
yoxdur, qızım, sənə də yaxşı yol”, - deyirdi. Bilgəh  yaxın olduğu üçün
bacıları, anası ilə atası yanına tez-tez gələrdilər. “Bəh-bəh cənnətdir ki,
bura”, - deyirdilər. Atası onun yerinə sevinirdi. “Putyovka 24 günlükdür
də, deyirsən, qızım. Əcəb yaxşıdır, qiyamətdir, otağın da əla, rahat, - sən
buna layiqsən.”

Evdən uzaqda, uşaqla tək qalacağı halda atası ona daha qızlıq
dövrlərindəki təki göstərişlər, nəsihətlər vermirdi. Kişi indi ona hər şeyi
özünün daha yaxşı bildiyi böyük, məsuliyyətli, cavabdeh adam kimi
baxırdı.

***

Meşəni xatırladan uca sərv ağaclarının, üstündə dələlər oynaşan
sənubərlərin, eldar şamlarının göz oxşayan yaşıl rəngi, bir neçə
metrlikdəki dənizin zümrüd sinəsi, səmanın mavi aydınlığı- o qədər
füsünkar, gözəl, cazibədar idi ki, hətta qəmli adamın da ürəyini açır,
vəcdə gətirirdi. Uca ağacların yarpaqları arasından yol edib keçən
günəşin oynaq şüaları süzülüb güzgülənir, adama “gəl-gəl” deyirdi.

Ləpədöyəndəki tənha skamya da Mədinə üçün lap göydəndüşmə
idi. Səhər yeməyindən sonra kitabxanaya girir, kitabla, jurnalla torbasını
doldurub pilləkənlərlə sahilə düşürdü. Moskva, Leninqrad və digər
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şəhərlərdən gəlmə uşaqlı qadılar da bu vaxtlar dənizin qırağında lövbər
salırdılar. Kişilər isə çox az hallarda gözə dəyirdi. Bu qadınlar hər il
buraya istirahətə gəldiklərindən Mədinə onların bəzilərini şəxsən
tanıyırdı. Amma tənhalığı sevdiyindən bir qırağa çəkilib mütaliə ilə
başını qatırdı. Kəmalə də gah yanında oturur, gah da vedrəsini su ilə,
qum ilə doldurur, evciklər qururdu.

Şəhərin tünlük çimərliklərindən fərqli olaraq burada adamları
barmaqla saymaq olurdu. Belə ki, geniş sahilin, göy suların tək sənə
məxsus olması adama ləzzət edirdi. Dəniz, elə bil, tək sənin həmdəmin
idi. Həm də necə böyük təsəlliydi. Dərdinə iradsız şərik olur,
ovundururdu.

Gözlərini qırçın ləpələrə, cilovsuz dalğalara, əlçatmaz uzaqlara,
üfüqlərə qovuşan maviliklərə dikirdi. Bu istirahər evində təbiətin hər cür
üzünü görmüşdü. Çiskin yağışları, dənizin qabaran sularını, adamı sərxoş
edən küləyini. Bura çox səfalı idi. Dünyanın ən gözəl, ən dilbər
güşələrindən idi.

Görünməz uzaq sahillərdən biri-birinin dalınca düzülüb qatar-qatar
gələn yorğun dalğalar sanki məcrasından çıxmağa, azad olmağa ümid
edir, yer axtarır, tapmayanda özlərini qəzəblə, coşğunluqla sahildəki iri
daşlara çırpırdılar. Beləcə mənasız yol gəlmələrinə bəlkə də təəssüflənir,
kədərlənirdilər. Onların ümman göz yaşları dilsiz daşlarda muncuq-
muncuq sıralanırdı.

Oxumaqdan yorulanda kitabı qatlayır, suya girirdi. Qum ayaqları
altında ovulur, ləpələr ləpirlərini öpürdü. Özünü şor, cod suyun ixtiyarına
verirdi. Sular həsrətindəymiş təki onu bağrına basır, ləpələr ağuşuna alıb
belinə sarılır, öpür, sığallayır, əzizləyirdi. Coşğun küləklərin zümzümə
ilə ağuşuna alıb dənizin içərilərindən gətirdiyi bihuşedici, saf havanı
təşnələr kimi acgözlüklə sinəsinə çəkir, qeyb təki bu görünməz
təravətdən, möcüzədən doymurdu.

Dalğalar da, elə bil, küləyin təmasından sərxoş olur, coşub- daşır,
diyirlənir, ağnayır, köpüklənirdilər. Sanki kimsə onları sabunlayıb
çimdirirdi. Ağ paltarlı, oynaq, çılğın, cilvəli köpüklər, elə bil, öz gəlin
libaslarının qırçın ətəklərini sərirdilər. Lap insan dodaqları kimi
ağuşundakını məstli öpüşlərə qərq edir, bədənində muncuq – muncuq
izlər qoyurdu. Mədinənin gözləri, duyğuları sehrlənirdi. Özünü təravətli
köpüklərin ixtiyarına verir, dincəlir, məst olurdu. Dəniz onu qayğısız
dövrlərə, ülvi arzularla yaşadığı illərə - əvvəllərə qaytarırdı.
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“Görən bu iş universiteti qurtaran ili niyə ona qismət olmadı?!
Onda həyatı bam-başqa, bu azad köpüklər təki  maraqlı, şən olardı. Tez
ərə getməsəydi... - Atasına yük olmamaqdan ötrü, işsizlikdən,
əlacsızlıqdan bu addımı atmışdı. Yoxsa, heç bir vəchlə sevgisiz ailə
qurmazdı. Budur, özünə həyatda gün ağlamamış bir balacanı da dalınca
çəkməlidir.

Əlvida, bu coşğun köpüklər təki sevimli, ağ arzular! Mədinə
sevmədən ana olub. Özü də qız anası. Nə qədər böyük məsuliyyət var
üstündə. Bu uşağa təhsil verməlidir, öz gününə düşməsin deyə onu asılı
olmadan tərbiyə etməlidir. Özgə yol yoxdur. Bu yükü heç bir kəsə həvalə
edə bilməz. Bu yalnız və yalnız onun yüküdür”.

Hərdən az qalırdı dəli olsun. Ürəyi partlamağa gəlirdi. Axı, belə
qəlbsiz bir adama o, necə ərə gedə bilmişdi? Doğrudanmı uşağının dil
açması, yeriməsi, gəzməsi bir ata kimi onun üçün maraqlı deyildi?!
Arzularında gələcək həyatını məgər beləmi təsəvvür edirdi?! Taleyin
istehzasına bax! Uğursuz ərə getməklə sanki özünü uçurumdan atmışdı.
Gözümü kor, qulağımı kar olmuşdu. Necə qıymışdı bunu özünə! Bəxtimi,
kor idi? Amma qəribəsi bu idi ki, ərini sevmədiyi kimi ona heç nifrət də
etmirdi. Əksinə ondan canını qurtarmasına sevinirdi. Şükür Allaha ki,
atası ona yiyə durdu, belə ucuz, murdar adamın əlindən çəkib çıxartdı.

Amma indiki vəziyyəti də ürəkaçan deyildi. Sevməkdən, yenidən
ailə qurmaqdan söz gedə bilməzdi. Özünə daha heç nəyi icazə verməyə
cəsarəti çatmırdı. Qızını özgə ataya etibar edə bilməzdi. Bu asan məsələ,
onun bacardığı iş deyildi. Bu barədə düşünmək belə istəmirdi. Öz
atasından yarımayan uşaq, özgəsindən yarıya bilərdimi?! Düzdür,
dünyada sürprizlər də az olmur. Amma çətin belə xoşbəxtlik onun
bəxtinə düşsün. Bəxtdən, xoşbəxtlikdən kasad olsa da dözümü, iradəsi
bol-bol idı, aşıb-daşırdı. İndi  iradə və dözümündən başqa söykənməyə
heç nəyi yox idi.

Kəmalə böyüdükcə çox şeyi anlamağa başlayırdı. Axşamlar onun
böyrünə sığınıb: “Mənim atam yoxdur,- soruşurdu. “-Həyətdə hamının
var. Ritanın, Azanın, Solmazın. Özü də cavan. Ataları onları gəzməyə,
karuselə aparır. Mənim atam hanı bəs?!”

Mədinə bilmirdi nə desin:
- Bizdə də bublik var, nənə var. Onlar da səni karuselə,

gəzməyə aparırlar.
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- Bubliklə nənə qocadırlar. Mən onlardan danışmıram. Cavan
atadan danışıram.

Uşağın suallarından tutulurdu. Belə davam edə bilməzdi. O nəsə
ağlabatan bir şey deməliydi. Bir gün Kəmalə yenə bu söhbətə qayıdanda
Mədinə ona: “ Sənin atan ölub,”- dedi.

Kəmalə “ölüb” nə deməkdir bilirdi. Həyətdə pişiklərdən biri
ölmüşdü. Odurki, daha bu barədə suallar vermirdi.

Bacıları ərləri ilə qonaq gələndə Kəmalə xala ərlərinə göz qoyur,
ancaq onlara yaxın getmirdi. Xala ərləri mehriban olsalar da Kəmalə nə
üçünsə onlara yovuşmurdu. Bir dəfə axşam yatmağa gedəndə gözlərində
yaş oyuncaqlarını yığıb onun yanına gətirdi. Nədənsə, “ana” demədi, adı
ilə müraciət etdi:

-Mədinə, apar bu oyuncaqları sat, onları istəmirəm, pulun çatmasa
qoy bublik də versin. Ancaq sən hamının atası kimi mənə cavan ata al.
Məni çox istəsin, gəzməyə aparsın. Ağladı. Sabah alacaqsan de,
alacaqsan?!

O vaxt hələ Teymurla rastlaşmamışdılar. Uşaqdakı dəyişikliyi o, ilk
dəfə Odessada müşahidə etdi. Kəmalənin adamlardan, xüsusilə
kişilərdən qorxduğunu bilirdi. Amma Kəmalə Teymurdan qorxmadı.
Özü onun qabağına qaçdı, əlindən tutmağa qoydu.

İlk günlər Teymurun Kəmaləyə münasibəti uzaqdan böyük qardaş,
əmi, dayı münasibətindən seçilmirdi. Onun Kəmaləylə oynamağa
hövsələsi çatırdı. Mədinə uzaqdan onlara göz qoyurdu. Teymur Kəmalə
ilə top-top oynayır, kəpənək tutur, qayıqda gəzdirirdi. Uşağını hamıdan
çəkindirən Mədinə, nədənsə, onu Teymurdan çəkindirə bilmirdi. Hər
şeyə şübhə ilə baxan Mədinə də özünü tanıya bilmirdi. O, Teymurdan
şübhələnmirdi.  Onun ədəbli davranışı, dənizin kənarında uşağın yanında
geyimli gəzməsi, uşaqla nəzakətli rəftarı onu sakitləşdirirdi.

Qocaları, xüsusilə körpəlikdən qızlarını yad kişilərdən gen gəzməyi
tövsiyyə edən atası da Teymuru bəyənmişdi. Ona o dərəcədə etibar
edirdi ki, hətta demə Kəmaləni bəzən məktəbdən götürüb gətirməsinə,
gəzməyə aparmasına da icazə verirmiş.

Bütün bunların üstü sonralar açıldı. Mədinənin Teymurla tanışlığı
da Kəmalə ilə əlaqədar başladı. Amma Teymurun onu, nə də özünün
Teymuru sevəcəyini o vaxt Mədinə ağlına gətirmirdi.

Teymur qadınlarla tanışlığa meylli olmasa da xaricən xoşagələn
olduğundan onların diqqətindən yayınmaya bilmirdi. Boyu hündür idi.
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Mədinə onun məktəbli ikən idman cəmiyyətində basketbol oynadığını,
Rusiyaya, hətta xarici ölkələrə yarışlara getdiyini sonralar bildi. Ağayana,
təmkinli təsir bağışlasa da təkəbbürlü deyildi. Müxtəlif millətlərdən olan
əks cinsin nümayəndələri özləri ona yaxınlaşır, cürbəcür bəhanələrlə
danışmağa can atırdılar. Göründüyü kimi diqqət mərkəzində olmasına
öyrəncəli idi. Amma bu onu ərköyün, özündən razı etmirdi. Onda forma
ilə məzmun vəhdəti qırılmaz idi. Onunla danışmaq istəyən qadınlarla
quru, həvəssiz, nəzakətlə salamlaşır, üz verməyərək yanlarından biganə,
soyuq ötürdü.

Mədinə onu birinci dəfə ekskursiyaya getmək üçün əyləşdiyi
avtobusun pəncərəsindən gördü. Səhər yeməyindən sonra avtobuslarla
şəhərə gəzməyə çıxırdılar. Bu dəfə avtobusun ön şüşəsinə
“Литературная и музыкальная Одесса” yazılmışdı. Bu ekskursiyalar
Mədinənin çox xoşuna gəlirdi. Kitablardan Odessa haqqında məlumatlı
olsa da şəhəri qarış – qarış gəzmək, baxmaq bir özgə aləm idi. Evlərin
fasadlarından, balkonlardan yaşıl yarpaqlar, al - əlvan çiçəklər sallanırdı.
Bir birinin qucağındaymış təki yol boyu baş-başa verən akasiyalar,
salxım söyüdlər, yasəmənlər, mimozalar adamı valeh edirdi. Yaşıllıq göz
oxşayırdı. Elə bil parklara, bağlara yaşıl xalı sərmişdilər. Kiyevli bir
qadın deyirdi ki, Sovetlər məkanında Kiyevi o vaxt ən yaşıl şəhər hesab
etsələr də, Odessa onu ötürdü. Şəhərin başlıca nəqliyyat vasitəsi olan bir
başından o biri başına, lap dənizin sahilinə qədər gedən yaraşıqlı
tramvaylar nə qədər rahat idi. Dənizkənarı bulvar Bakı bulvarını
xatırlatsa da məşhur “Potyomkin pillələri”, şirə, su, dondurma köşkləri,
buradakı yüksək xidmətlər, salxım söyüdlərin sərinliklərindəki rahat
skamyalar, su tramvaylarının, irili – xırdalı, yelkənli - yelkənsiz
qayıqların lövbər saldığı dəniz adamı valeh edirdi.

Xəzərlə, Qara dənizdə Mədinə elə də fərq görmürdü. Sadəcə
Xəzərin suyu daha duzluydu. Qara dənizdə isə meduzalar üzürdü,
bənövşəyi, ağ rənglərdə. Belə ki, suda hər an qabağına çıxa bilirdi.
Mədinə onlardan çimçəşir, Kəmalə isə qorxurdu. Mədinə onları əli ilə
itələyib yan keçirdi.

Qara dəniz daha böyük, daha dərin idi. Dənizin içərisindən görünən
ucsuz-bucaqsız yaşıl sahillər, mixəyi qayalıqlar bir vaxt Puşkinin vəsf
etdiyi sevimli mənzərələr olmuşdu. Şəhərin kənarındakı katakombalar da
maraqlı idi. Yerin altındakı havası az bu qaranlıq dəhlizlərdə adamı
vahimə basırdı. Bu katakombalar ikinci dünya müharibəsinin şahidi
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olmuşdu. Amma heç nə əbədi qalmırdı. Hər şey axır, dəyişirdi.
Ekskursiya rəhbərinin də üzü beləydi. Müharibədən danışanda kədərli,
gözəl şeylərdən danışanda gülürdü.

Mədinə şəhərdə bir neçə dəfə teatra da getmişdi. Teatrın binası da
diqqəti cəlb edirdi. Öz memarlıq üslubuna görə onu Fransadakı teatrlarla
müqayisə edirdilər. Teatrın fasadı, o cümlədən içərisindəki model
naxışlar, fiqurlu yapmalar, möhtəşəm çılçıraqlar, güzgülər, qızıl suyu ilə
işlənmiş amfiteatr və lojalar həqiqətən maraq doğururdu.

İki gün qabaq isə Odessa kinostudiyasında olmuşdular. Mədinə bu
kinostudiyanın istehsal etdiyi çox filmə baxdığından onun yerləşdiyi
ərazini də seyr etməyi qərara almışdı.

İndi də qabaq sırada uşaqla əyləşmişdi. Digər gedənlərin avtobusa
əyləşməsini gözləyirdilər. Çox istiqanlı litovlu ər- arvad da ona yaxın
ikinci sırada oturmuşdular. Qızları Virqanı gözləyirdilər. Uzun, gur saçlı,
mütənasib qamətli, günəşdən yanıb şokolad rəngi alan şirin təbəssümlü,
füsünkar Virqa isə avtobusa minməyə tələsmirdi. O, cavan, yaraşıqlı
kişidən qopmurdu. Onun qolundan elə yapışmışdı ki, sanki kiminsə
çəkib aparacağından qorxurdu. Zövqlə qısa vurulmuş açıq şabalıdı
saçları olan, qısaqol mavi köynək, cins şalvar geymiş atletik görünüşlü
bu adamın milliyyətini təyin etmək çətin idi. Mis rəngli üzü cənublu
olduğunu deyirdi. Açıq qolları da günəşdən yanmışdı. Çox təravətli
görünürdü. Amma Mədinəyə bütün bunlar yox, onun adamda özünə
qarşı ehtiram doğuran mənalı üzü, təbəssümü, ağıllı, düşüncəli gözləri
xoş gəlirdi. Virqa ilə yaraşırdılar. Uyğun, gözəl, ahəngdar görünürdülər.

- Virqa gəlməyəcək, - anası Mədinəyə sarı çevrildi.
- Hə, mən çoxdandır onu bizim ekskursiyalarda görmürəm, -

Mədinə dedi.
- Bu oğlana vurulub. Bütün gününü onunla keçirir. Gündüz

gəzirlər, axşamlar da restorana, konsertə, teatra gedirlər. – Virqa
böyüyüb, biz nə edə bilərik, - anası bir qədər nigaranlıqla qeyd etdi.

- Hə, onlar bir-birilərinə çox yaraşırlar, - Mədinə də öz
növbəsində bildirdi.

- Yaraşırlar azdır. Bu oğlan ər-arvad bizi də valeh edib.
Hüquqşunas olsa da, deyəsən, qəzetdə işləyir. Dediyinə görə subaydır. -
Elə bunu soruşmaq istəyirdim. Axı, o, Bakıdandır, azərbaycanlıdır. - Sən
onu tanımırsan? – Sizin Bakıda necə maraqlı kişilər var! - Litovlu qadın
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qızının yerinə sevincək olmuşdu. -Teymurun istirahət evindəki çoxsaylı
qızların içərisindən onun qızını seçməsindən çox məmnun idi.

- Bakıdandır, deyirsiz, - bizdə işləmirsə tanımaram- Mədinə
bildirdi.

- Amma ərim səninlə onda uyğun bir şey görür. Deyir sizdə
nəsə bir oxşarlıq var.

Mədinə çiynlərini çəkdi. Amma ürəyində fikirləşdi ki, bu
“xoşbəxt”, “işıq saçan” oğlanla onun arasında litovlu kişinin gördüyü
oxşarlıq görəsən nədədir?! Sonralar Mədinə özü də Teymurun yüksək
davranış tərzinə, mənəvi zənginliyinə, əxlaqi saflığına valeh oldu. Bütün
bu müqayisələr ərinin miskin, eybəcər kefiyyətlərini daha çox qabardırdı.
Özündən razı, ərköyün əri ali təhsilli olsa da çox qaba insan idi. Onda
humanizm, ədalət, incə qavrama qabiliyyəti çatmırdı. Teymurdakı
kamillik, hərarət onda yox idi. Mədinəyə həmişə onun şəxsiyyətini əzən,
qəlbini sındıran suallar verirdi :

- Məktəbdə hansı oğlanla otururdun? - Yəqin hərdən səni
qucaqlayırmış. Yaxud:
- Gizlətmə, boynuna al, de görüm blokda qonşu oğlanların hansı ilə

öpüşürdün? – Özünü mələk kimi aparsan da, kim bilir, yəqin belə
işlərin də az olmayıb. – Sonra onu dümsükləyir, zorla boynuna
qoyurdu. Onda Mədinə onun parıldayan şit gözlərindən  iyrənirdi.
Sadəlövhcəsinə and-aman eləyirdi ki, onunla belə şeylər baş verməyib.
Buna görə indi özünə acığı tuturdu.

Ərinin onu belə təhqir etməsinə görəsən niyə dözürdü. -Yoxsa
ondan qorxurdu?! – Əlbəttə qorxurdu. Təkcə ərindən yox, onu doqquz
ayda bir dəfə də olsun ata evinə, bacılarıgilə qoymayan qaynanasından,
baldızından, elə hamısından qorxurdu. Evdəheç kəs onunla şirin
danışmırdı. Elə bil nəsə qəbahəti vardı. Sanki əl-ayağa dolaşan lüzumsuz,
artıq bir əşya idi. Amma bütün bunları qabartmır, ədəbə sığınır, başını
salıb ona həvalə olunan işləri görürdü. Bir sözlə, pərdəni aradan
götürmək istəmirdi.

İlahi nə yaxşı atası, böyüyü vardı. Mədinəni onların caynağından
birdəfəlik qopartdı. Atası olmasaydı, kim bilir, indi bu qız uşağı ilə onu o
evdə nələr gözləyirdi. Atasının qətiyyətinə sevinirdi. Ər evindən
valideynlərinə heç bir şikayət etməsə də atası, elə bil, onun
qəlbindəkilərini oxuyurdu. “Daha o evə ayağın dəyməyəcək, onlarla
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qurtardıq”, - deyəndə Mədinənin gözlərindən yaş sel təki ixtiyarsız axırdı.
Atası, elə bil, onu təzədən həyata qaytardı. Yaşamaq sevinci, ümid verdi.

İstirahət evində Teymurun ona diqqət yetirməsini Mədinə adi
nəzakət hesab edirdi. Aralarında yaş fərqi də vardı. Mədinə soyuq
davrandığı üçün Teymur Kəmaləyə daha çox üstünlük verirdi. Uşaq onu
görəndə sevinir, qabağına qaçırdı. Bu sevinc elə böyük idi ki, onun yaşıl
gözlərində sanki lampalar yanırdı. Amma Mədinə şitini çıxartmaq
istəmirdi. Teymur Raufun qohumu olsa da onun Mədinənin uşağını
əyləndirməyə borcu yox idi.

Teymurla görüşməsin deyə Mədinə səhər yeməyindən sonra tez
uşağı götürüb istirahət evindən çıxır, tramvaya oturur, mağazaları gəzirdi.
Günortadan sonra “şikəstlər”ə aid çimərliyə gedirdi. Amma qəribəsi bu
idi ki, gəldiyi iki həftə ərzində görmədiyi, harada gəzdiyi bəlli olmayan
Teymur indi hər yerdə özü onun qabağına çıxırdı. Bunu istirahət evində
sezənlər az deyildi.

“Mədinə hara, bu xoşbəxt oğlan hara”, -Mədinə düşünürdü. Litovlu
ər-arvad da, deyəsən, ona birtəhər baxmağa başlamışdılar. “ Belə olmaz,
onlar yanlış şeylər fikirləşirlər, - təəssüf”,- Mədinə ürəyindən keçirirdi.

Amma şübhələr Teymurun qəfildən yoxa çıxması ilə dağıldı. Hamı
Virqadan və ondan Teymurun niyə belə tez getdiyini soruşsa da Mədinə
ancaq çiyinlərini çəkirdi. Çox rahat, şad idi. Teymur əslində onu mənasız,
xoşagəlməz artıq söz-söhbətdən xilas etmişdi.

Bakıda isə onu yeni sürprizlər gözləyirdi. Teymur onun telefonunu
Raufdan almışdı və Mədinəyə zəng etməyə başlamışdı. Əvvəllər
danışmağa söz tapmasalar da, Teymur üçün mövzu qəhət deyildi.
Gündəlik hadisələrdən, redaksiyaya gəlib-gedənlərdən, adamlardan,
siyasətdən, kitablardan danışırdı. Kəmaləni soruşurdu. Zənglər gündəlik
olmağa başlayırdı. Kəmalə də onu soruşurdu və hər gecə Teymurdan
danışırdı. Mədinə bir gün bu barədə özündən asılı olmadan Teymura söz
açdı: “Mənim telefonumu ona ver, qoy evə, işə zəng etsin. Mən sənin
kimi hərbi işdə deyiləm. Boş vaxtlarım çox olur”, - Teymur dedi. “  Yox,
zəhləni tökər”, - Mədinə utandı. “O, zəhlətökən deyil, ağıllı qızdır” -
Teymur öz növbəsində bildiridi. İndi Mədinədə Teymurun həm ev, həm
də iş telefonu vardı. Amma o, özü bu nömrələrə heç vaxt zəng edə
bilməyəcəyini qəti bilirdi. Anası ilə Kəmalə isə dinc durmurdular,
Teymurla danışırdılar. Kəmalə axşamlar Mədinəyə təzə, maraqlı qısa
nağıllar danışırdı. Deyirdi ki, Teymur öyrədib. Vaxt ötdükcə Mədinə
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özünə heyrət edirdi. Teymurun ona bir gündə bir neçə dəfə zəng
etməsinə elə alışmışdı  ki, o, ezamiyyətlərdə olanda darıxırdı. Amma
Teymur ezamiyyətlərdə də zəng edirdi.

Biri-birilərini yalnız Bilgəh istirahət evində doyunca görürdülər.
Mədinənin istirahətə getməsini Teymur Raufdan öyrənirdi. Mədinə özü
ona bu barədə məlumat vermirdi. Teymur ora hər gün axşamüstü gəlirdi.
Amma tək yox, Rauf və arvadı da gəlirdi. Teymur yalnız bacısı
olmayanda Mədinəyə və Kəmaləyə yaxınlaşırdı. Nərgiz olmayanda əl-
qolu açılırdı. Kəmaləyə münasibəti əvvəlki təki səmimi idi. Bu aydın
görünürdü. Qızcığaz öz növbəsində bunu hiss edir, sevinir, canlanırdı.
İstirahət evində hər axşam maraqlı filmlər nümayiş olunurdu. Teymur
onları yay klubuna ötürür, sonra sağollaşaraq yoxa çıxırdı.

***
Ona məftun olmamaq mümkün deyildi. Teymurun təkcə zahiri yox,

savad və görüş dairəsi də Mədinəyə maraqlı gəlirdi. Vurnuxmaq, artıq-
əskik bir şeyə yol vermək ona xas deyildi. Hərəkətləri həmişə ölçülüb-
biçilmiş olurdu. Bu alicənab oğlan tədricən ürəyinə yol tapsa da, Mədinə
qorxurdu. Teymur barəsində fikirləşmək istəmirdi. “Olmaz, qətiyyən
olmaz, uşaqlı qadının buna haqqı çatmır, mən hara, o hara, bu ağlabatan
deyil,”- düşünürdü. Teymurun görüşmək təkliflərini rədd edirdi.

İştə anlaya bilmədiklərini istirahət evində daha aydın görür, daha
yaxşı götür-qoy edirdi. Bura gəlib- gedən çox idi. Qəribəsi də bu idi ki,
Teymurun istirahət evinə gəlməsi ilə hardansa özünə güvənən, inanan
qızlar da birdən-birə göbələk təki çoxalır və sanki onun üçün
marıtlayırdılar. Mədinə Teymurla maraqlananların Bakıda da az
olmadığını görür və buna təbii baxırdı. Əlbəttə, Teymur diqqət
mərkəzində olan adamlardan idi. Bir yandan da ki, subay. Hansı qadın
ona ərə getmək istəməzdi?! Mədinə də məhz bundan ehtiyyat edirdi.
Əliuşaqlı Mədinəylə müqayisədə bu qızlar daha şanslı, daha inamlı idilər.
Mədinəyə geri çəkilmək qalırdı. O, bu qadınların istehzasına çevrilmək
istəmirdi. Doğrudur, Rauf Mədinəyə Teymurun öz seçimində qətiyyətli,
israrlı olmasından danışırdı. Mədinənin buna şübhəsi yox idi. Rauf
deməsəydi də Mədinə Teymurun münasibətinə əmin idi. Amma sevinə
bilmirdi. Kim onun yerinə olsaydı fərəhindən qanad açardı. Mədinəninsə
qanadları sınmışdı. Ona yalnız və yalnız ağıllı olmaq, geri çəkilmək
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qalırdı. Sevgi onu gözləmədiyi yerdə yaxalasa da, bu yüksək duyğulara
təslim ola bilməzdi. Kim bilir, bəlkə bu sevgi elə əlçatmaz olduğu üçün
ona şirin gəlirdi. Dalğalar təki dənizin arzulanan uzaq sahillərindən, elə
bil, onu durmadan səsləyirdi. Mədinəyə onu qəlbində əzizləmək qalırdı.

Teymur hər gün elçi göndərəcəyindən danışırdı. Elə görünürdü ki,
xoşbəxtlik lap bir addımlıqdadır. Amma şübhələr də əl çəkmirdi, içini
gəmirirdi. Sonunu görmədiyi bu yoldan uzaq durmağa səsləyirdi. Bu
intuisiya idimi, nə idimi bilmirdi. Amma çox güclü idi. Xoşbəxtlik
duyğusunu bir anda dağıdıb yox edirdi.

“Çox qiymətli şeylərə əl dəyməsən yaxşıdır. Onların dəyəri bəlkə
bunda, toxunmaq istməyindədir. Qiymətli şeylər uzaqdan daha füsünkar,
daha möhtəşəm görünür. Teymurla da beləydi”.

Artıq Teymur da əvvəlki deyildi. O “xoşbəxt”, “parıltılı adam”dan
əsər yox idi. Üzü, təbəssümü solmuşdu. Mədinə onun kədərli səsindən
nələrinsə baş verdiyini anlayırdı.
- Bəlkə bu gün bir yerdə görüşək, Mədinə,

danışmalıyıq, telefonla yox, üz-üzə, - Teymur deyirdi.
- Olmaz, - Mədinə də etiraz edirdi. Səninlə görüşmək, “cangüdənlərin”,

“qarolçuların” nəzarəti altında. – Artıq-əskik danışdığını başa düşsə
də, bunları Teymura eşitdirməkdən razı idi. Mədinə özü də pərt
olmuşdu. Yanaqları alışıb yanırdı. Yaxşı ki, Teymur onu görmürdü.

- Hə, düzdür, - Teymurun da səsi zəiflədi. Ancaq onların bizə dəxli
yoxdur. Biz özümüz bir fikrə gəlməliyik. Mən çıxış yolu tapmışam.
Onu sənə demək istəyirdim. – Yaxşı ayrı vaxta qalsın.

Amma Teymur başqa vaxt da heç nə deyə bilmədi. Görünür,
danışmaq onun üçün də asan deyildi. Yenə köməyə Rauf gəldi:
- O, valideynlərini razı sala bilmir, - dedi. Sənin valideynlərinin razılığı

ilə səninlə nigaha girmək istəyir.
Qulaqları bir anda səssizliyə qərq oldu. Sonra, elə bil, çəkiclə

gicgahlarını döyürdülər. Deyəsən, təzyiqi dəyişirdi. Belə olacağını o,
bilirdi. Bəs halı niyə dəyişirdi?! Yoxsa “xoşbəxt”liyə azacıq ümüdi
qəlbindən duman təki hələ silinib çəkilməmişdi?!

“Yox, o, Teymurun ailəsinin razılığı olmadan onunla nigaha
getməyəcəkdi.” Gözləri qarşısındakı vərəqlərdə nə yazıldığını seçmirdi.
Gicgahları danqıldayırdı. Başından qopan ağrıdan ürəyi qalxırdı. Heç
vaxt bülleten almasa da indi onsuz olmayacaqdı. Uzanmaq, ağrıdan
partlayan başını dəsmalla sıxmaq istəyirdi.



73

Ata-anası da onun evə tez gəldiyini görüb heyrətləndilər:
- Nə əcəb, səndən, yoxsa təzə xəbər var, -anası üstüörtülü olsa da

Teymurla danışmış olduğunu etiraf edirdi:
- Nə təzə xəbər! Deyəsən, ağrıdan səsinin tonunu qaldırmışdı. –

Özündən asılı olmadan anası ilə qəzəblə danışırdı: - Bəs Kəmalənin
dalınca getməmisiz?

- Kəmaləni Teymur gətirəcək, - atası yataq otağından bildirdi.
- Bu nə biabırçılıqdır, - indi də atasına acığı tutdu, - mən səni tanıya

bilmirəm, ata. Dəfələrlə sizə deməmişəm ki, qızı məktəbdən özünüz
gətirin. Bu nə saymamazlıqdır, yoxsa sözümü qulaqardına vurursuz, -
tərs-tərs onunla üz-üzə dayanan atasına baxdı.

Kişi özünə xas olmayan günahkar görkəm almışdı, çox aciz
görünürdü.
- Teymur özü belə istəyir, qızım. Dedi bu yaxınlarda nigah

bağlayacaqsız. Kəmaləni qızlığa götürəcək. Artıq bir ailə olacaqsız.
- Ata, sən nə danışırsan?! – Nə nigah, nə ailə. Sən məndən soruşmadan

buna necə qərar vermisən?
- Qorxma, qızım, yaşımız az deyil, adamlardan başımız çıxır. -O, gözəl

insandır, nəcibdir, əlindən xəta çıxmaz.
Anası da dilləndi:

- Ailə qur, qızım. Bu adamdan qaçma. O, bizim ürəyimizə yatır. Evinə
apara bilmirsə, mənzil kirayə edin, lap bizimlə yaşayın. Teymur bizə o
qədər əziz olub ki!

- İlahi, mən nələr eşidirəm. Buna deyirlər oğlan evinin xəbəri yox, qız
evində toydur. Ana, sən görmürsən ki, Teymur mənim tayım deyil.

- Kim deyir, sən ondan yaşlı görünürsən.? Elə onun da saçlarına dən
düşüb. Uşağı istəyir, bizə hörmət edir. Kişiyə nə qədər bahalı
dərmanlar tapıb. Xəstəxanaya atanın yanına bizdən çox o gedirdi.
Belə qismət hər adama nəsib olmur.

- Ayıbdır, ana. Bu barədə danışmağı sizə qadağan edirəm. Onun
valideynləri görmürsüz qapımıza gəlmirlər. Bu nə deməkdir, bilirsiz?!
– yəni bizim barəmizdə bilmək istəmirlər. - Gedirəm  uzanmağa.
Başım partlayır. Uşağı gətirəndə Teymuru evə buraxmayın. Mənim
tez gəldiyimi bilməsin. – Eşitdiz, səsini qaldırdı, yoxsa bir də təkrar
edim.

Kəmalə ilə danışmaq Mədinə üçün ata-anasından da çətin oldu:
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- Kəmalə, o, uşağın başını sığallayır, nədən, necə başlayacağını bilmirdi.
Sənə vacib söz demək istəyirəm. Bax aa, ancaq bir dəfə deyəcəyəm,
təkrar etməyəcəyəm. Bu, çox mühümdür. Sən bunu başa düşməlisən.
– Teymur gözəl insandır. Amma onun nişanlısı var, tezliklə toyları
olacaq, uşağı olacaq. Yəni onun öz həyatı olacaq, o, bizə aid
olmayacaq. Sən daha ona zəng etmə. Bunu səndən çox xahiş edirəm.
O zəng edəndə dəstəyi as, danışma. Məktəbə gələndə yanına getmə.
Eşitdin?! Daha bu barədə heç vaxt danışmayacağıq.

Anasını belə görməyən Kəmalə bərk qorxdu. O, nə isə ciddi
hadisənin baş verdiyini hiss etdi. Anasının gözləri qızarmışdı. Elə bil
ağlamışdı.

Kəmalə də yorğan-döşəyə düşdü. Bir həftə qızdırma içində
sayaqladı. “Məktəbdə hamı Teymurun onun atası olduğunu bilirdi.
Teymur özü demişdi. Məktəbdən çıxanda hamı onun qabağına gələn
atasına baxırdı. Teymur onlariın sinfində oxuyan oğlanların hamısının
xoşuna gəlirdi. Onlar Teymura görə Kəmaləyə çox hörmət edir, ona
“ atana çox oxşayırsan”, - deyirdilər. İndi hamı yenidən onun atasının
olmadığını başa düşəcəkdi”.

Bu söhbətdən sonra Kəmalə bir ay yataqdan qalxmadı. Mədinə çox
narahat olsa da dözümlü olmağa çalışırdı. Sonralar Mədinə Kəmalənin
məktəbini də dəyişdirməli oldu.

Artıq hər şey Mədinə üçün mənasını itirmişdi. Teymur indi
Mədinəyə Bakıdan birdəfəlik başqa şəhərə getməyi təklif edirdi.

Mədinəni Teymurun bacısından çox, Rufiyyə qəzəbləndirirdi.
Mədinə onun yalan danışdığını bilsə də ona baş qoşmaq istəmirdi. Belə
şeylər onun xasiyyətində deyildi. O, Teymura görə bu qadınlarla
“müharibə etmək” fikrindən uzaq idi. Teymurun bacısının da,
Rufiyyənin də məğlub olması aydın idi. Ancaq Mədinə bunu qələbə
hesab etmirdi.

Evdə də işlər yaxşı getmirdi. Atasını ikinci infarktla xəstəxanaya
aparmalı oldular. Kəmalə onunla danışmırdı. Uşaq özünə qapılmışdı.
Gözünün altında kölgələr əmələ gəlmişdi. Anası acığından Mədinəni hər
gün danlayırdı:
- Bu nə xasiyyətdi səndə, – atanı da, məni də, uşağı da xəstə elədin.

Teymura necə qıyırsan. Zəng edirəm, heç kefi yoxdur. Kişinin yanına
hər gün sən olmayanda gəlir. Soruşuram: “ A bala, nə üçün belə
oldu?” “Mənlik heç nə yoxdur. Əsas Mədinədir, onu yola gətirmək
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lazımdır”, - deyir. Kişini də yorğan -döşəyə sən saldın. Teymura
“oğul” gözü ilə baxırdı. Arzularımızı gözümüzdə qoydun. Uşağa da
rəhm eləmirsən. Teymursuz biz daıxırıq, onda qalmış atasız uşaq ola!

- Teymur sizin nəyinizdir, darıxırsız?! Uşağın əsl atası, telefonla belə,
bir kərə onu axtarmır. Sizsə Teymurdan umursuz. Əgər bu yad adamı
belə tez bəyənib sevdizsə, görün onunkular nə çəkir! Teymur mənə
görə evdən çıxıb. Onlar da onun üçün darıxırlar. Günahkar kimi
bilirlər, - məni! -Gör nə qarğışlar yağdırırlar. Nə isə. Mən bəxtsiz
adamam. Teymurun ailəsinə də bədbəxtlik gətirdim. Amma bilirəm ki,
düz edirəm. Teymur gözləyib-gözləyib yorulacaq. Yenə onların
yanına qayıdacaq. Bunu çox istəyirəm. Qoy mənə görə doğmaları ilə
üz-göz olmasın. Mən belə şeyi qəbul eləmirəm. Onu valideynlərindən
ayırmaq mənə xoşbəxtlik gətirməz.

Anasına möhkəm durmağı tövsiyyə etsə də Mədinə valideynlərini
başa düşürdü. Onlar Teymura bağlanmışdılar. Teymur özünü sevdirə
bilmişdi, onlara kəc baxmamışdı, onlarla səmimi olmuşdu.

Rauf da gözünə yaxşı dəymirdi. Məyus, kefsiz gəzirdi. O da
valideynləri kimi Mədinəni danlayırdı:
- Düz eləmirsən, - deyirdi. Sən razılığını ver. Valideynlərini onun

öhdəsinə at. “Razıdırlar”, “deyillər” bunu Teymur bilər. Axırı
barışacaqlar. Onlar ürəyiyumşaq adamdırlar. Gec-tez təslim olacaqlar.

Mədinə də “kaş belə olaydı”, - fikirləşirdi. Amma “hə” deməyə dili
gəlmirdi. Özü də Teymur üçün darıxırdı. Onun sevimli üzü, incə
hərəkətləri gözündən getmirdi. Mədinə boğulurdu. Teymursuz havası
çatmırdı. Teymursuz həyatın ləzzəti yox idi. Amma Teymurun
zənglərinə cavab vermirdi. Qarşısında görəndə üz çevirib gedirdi. Öz
uğursuzluğunun yükünü özü çəkmək istəyirdi.

Rauf deyirdi ki, Teymurun atası da xəstəxanadadır. Onun da təzyiqi,
şəkəri qalxmışdı. Ancaq Raufun Teymurdan başqa heç kəsə halı
yanmırdı. Mədinəni Teymurun xatirinə dilə tutmağa, yola gətirməyə
çalışırdı :
- Teymur həmişəlik Fransaya getməyə hazırlaşır. Onu saxlaya bilərsən.

Bir kəlmə sözün bəsdir. İndi Moskvadadır. Bu onun Moskvadakı
nömrəsidir.

Mədinə bilmirdi nə fikirləşsin. Hər gün əlindəki nömrəyə baxırdı.
Onları əzbərləmişdi. Barmaqları yığırdı, amma axırıncı həmişə qalırdı.
“ Yox, ona sevgidən başını itirmək yaraşmaz. Subay oğlanın həyatına
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müdaxilə etməyə haqqı çatmır. Səbrli olmaq, hər şeyi zamanın öhtəsinə
atmaq lazımdır. Vaxt həll edər, kifayətdir, vəssəlam”

***

Parisə Teymurun yanına Raufla Rüfət gəlirdilər. O, bacısı üçün
viza göndərmirdi. Amma Patrisiya Teymursuz bir neçə dəfə uşaqlarla
Bakıda olmuşdu. O, dili bilmədiyindən Nərgizlə danışa bilmirdi.
Köməyə uşaqlar gəlirdi. Yaşları az olsa da Etibarla Cəmilə azərbaycanca
bilirdilər. Bu Teymurun səyi idi. Sanki Parisdə doğulmamışdılar. Nərgiz
onları bağrına basır, Teymurun ətrini alır, gözlərindən yaş sellənirdi.

“Nərgizin istədiyi qadınların, elə bu Patrisiyanın nəyi Mədinədən
yaxşı idi?!” - O, təəssüflə özündən soruşurdu. Mədinə həqiqətən
başqaydı. Nərgiz bunu indi etiraf edirdi. Amma gec idi. Özünü bağışlaya
bilmirdi. “ Bu mənə azdır”, - fikirləşirdi. Qardaşı uşaqlarının körpəliyini,
necə böyüdüklərini görməsə də onların “bibi” deyib üzünə
gülümsəmələrindən doymurdu.

Anasının ilindən sonra uzun müddət Bakıya gəlməyən qardaşını
yenidən görmək necə xoş idi. Həsrət onu bezdirmişdi. Elə bil, qarşısında
atası dayanmışdı. Gözlərinin rəngini çıxmaqla Teymurun səsi, boy-
buxunu, üzünün cizgiləri, seyrəlmiş saçları, xırdaca qırışlarınacan eyni
ilə atasınkı idi. Bu adam ona necə əziz idi. Onun yenidən gedəcəyini
fikirləşəndə Nərgizin qanı qaralırdı.

Teymur da gəlişindən razı idi. Bu toy yerinə düşmüşdü. Nə yaxşı ki,
məzuniyyət götürmüşdü, yoxsa Bakıdan doymayacaqdı. Bir ay bir gün
təki keçsə də qohum- əqrəba, digər yaxınlar, tanışlar, dostlar, Rüfətin toy
mərasimi də daxil olmaqla Azərbaycanın çoxdan həsrətdə olduğu
yerlərinə səyahət onda unudulmaz təəssüratlar qoymuşdu.

Qubada, Qusarda, Lənkəranda, Gəncədə, Qazaxda, Tovuzda, hər
yerdə bir gün gecələsə də Şamaxıda bir həftəyəcən qaldı. Ata babası
şamaxılı olduğundan bu yerlər ona son dərəcə əziz idi. Məktəbli ikən
Şamaxının kəndlərini çox gəzmişdi. Baba dağa getmişdi. Dədə Günəş,
Məlhəm, Sis, Pirqulu, Avaxlı, Dəmirçi kəndlərinə isə gözüyumulu bələd
idi.
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Şamaxı ərazisi onu həmişə valeh edirdi. Buranın iqlimi dəyişkən
olsa da xoş idi. Qəribəsi bu idi ki, qışda bir yerdə qar dizdən olurdu,
sürüşkəndir deyə, yola çıxmağa qorxurdun, amma maşınla bir saat fərq
olan digər ərazidə isə uşaqlar köynəkdə qaçırdılar. Duman dağları,
dərələri, düzləri bürüyür göz-gözü görmürdü. Çox valehedici mənzərəyə
düşürdün. Göylərin təravəti ruhuna işləyirdi. Dumanlı dərələrdən quşlar
dəstəylə qalxırdılar.  Bir anda görünüb, bir anda da itirdilər.

Bildirçin kababı, dağ göbələkləri onun şərəfinə kəsilən hinduşka,
quzu ətindən ləzzətdə heç də geri qalmırdı. Hələ çobanların qatığı,
bulaması, qaymağı, sac quran arvadların razyanalı-yağlı lavaşlarının dadı
damağından getmirdi. Bu, dünyanın heç bir yerində olmayan bir özgə
dad idi.

Amma təəssüf doğuran şeylər də vardı. İyirmi il bundan qabaq
gördüyü meşələrdən indi  yalnız  ağaclıqlar qalmışdı. Meşə seyrəlmiş,
yox olmuşdu. Yerində imarətlər ucalırdı. Elə bil, meşəyə yox, təzəcə
salınmış şəhərə girirdin.

Pirqulu dağının sağ tərəfindəki Dəmirçi kəndinə gedən yolda,
dərədə onun bir vaxt meyvəsini ləzzətlə yediyi zoğal, yemişan, əzgil,
alça ağacları vardı. Onların yerini lap gözübağlı gəlsəydi də tapardı.
Uşaq vaxtı buralarda çox əylənərdi. Elə də uzaqda olmayan çayın şırıltısı
sakitlikdə ruhunu oxşardı.

İndi də Raufla ağacları asanlıqla tapdılar. Amma birdən qəribə
qoxu hiss etdilər. Meşənin içində, yolun qırağında belə qoxu ola
bilməzdi. -Kanalizasiya borusunu gördülər. Yaxınlıqdakı istirahət evinə
məxsus olan bu xətt tamamlanmamışdı. Buranı xəlvət bilib eləcə
atmışdılar. Bu iyrənc su onun sevimli ağaclarının dibinə axırdı. Daha bu
zoğalları dərmək olmazdı. Teymur başını yelləyir, qəzəbindən
dodaqlarını gəmirirdi. Yolun sağ, sol tərəflərindəki meşələrdən əsər-
əlamət yox idi. Elə bil, buraları biçmişdilər. Çəpərlər gözə girirdi. Hərə
bir sahə götürüb çəpərləmişdi. Halbuki bu yerlər əvvəllər qoruq sahələri
idi.

***

Bakıya dönərkən gah yamaca qalxan, gah yoxuşa enən əyri- üyri
yolların genişləndirilməsi, yaxşı asfalt örtüyü qəlbinə fərəh verirdi. Lap
nağıllarda da yolların abadlaşdırılması mədəniyyətin mühüm atributu
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hesab olunurdu. Yol birincidir. Şəhərin siması yoldan başlayır.
Rayonlara, kəndlərə, şəhərə gedən yolların beləcə rahat olması yolçuya
ləzzət verməklə, vaxta da qənaət edirdi.

Parisə qayıtmaq vaxtı yaxınlaşdıqca bacısının qəmli üzü gözündən
qaçmırdı. Bacısı ilə danışanda gözləmədiyi, özündən asılı olmayan
kövrək, həzin duyğular ona hakim kəsilirdi. Bacısının səsindəki ağrı,
yumşaqlıq, həyəcan qəlbindəki biganəliyi sıxışdırırdı. Bu səs ona anasını
xatırladırdı. Yoxsa anası Nərgizlə Teymurun arasındakı soyuqluğu yox
etmək üçün səsini Nərgizə bağışlamışdı? Elə bil, özü də onun çöhrəsinə
köçmüşdü. Bu kimin sürəti idi? – Bir vaxt geriyə dönmədən qoyub
getdiyi həsrətli anasınınmı, yoxsa illərlə üzünü görmək istəmədiyi
bacısınınmı?!

Zaman hər şeyi həll etmişdi. Teymur özü artıq gücsüz, həvəssiz,
yorğun düşmüşdü. Hiddət çoxdan onu tərk etmişdi. Bacısının əf diləyən
günahkar baxışları Teymurun ürəyinə işləyirdi.
- Teymur, orada qalmaq lazım deyil, - çıx gəl, - bacısı acizanə,

müticəsinə xahiş edirdi. Bir də səni kim bilir nə vaxt görəcəyəm?!
- Darıxma, çatan kimi sənin üçün viza göndərəcəyəm. Lap uzun

müddətə. Gəlib Parisi gəzərsən. – O, bacısını uşaqlıqda olduğu kimi
bağrına basdı. – Fransızca indi yaxşı danışıram. Sənə tərcüməçilik
eləyərəm, - Nərgizin doluxsunduğunu görüb ağlamaması üçün
zarafata keçdi.

***

Rüfətin idarə etdiyi “Cip” onları gəldiyi yollarla hava limanına
aparırdı. Gələrkən maşında hamı dil-dil ötsə də indi ürəksıxıcı sükut
hökm sürürdü. Ayrılığın gətirdiyi kədəri qovmaq üçün, yəqin, Rauf
ortaya ayrı söhbət saldı:
- Yadına gəlir, Zoya. - Anası məktəbdə yeməkxanada işləyən, - dedi.

Məktəb yoldaşlarının hamısı Teymurun yadında qalmışdı. Amma
Zoya Butuzova, xüsusilə, qalmışdı. – Nə gözəl idi, nə də yaxşı oxuyurdu.
Əksinə kifir idi, üçdən yuxarı qiymət almırdı. Onlar səkkizdə oxuyanda
sinifdə xəbər yayıldı ki, Zoya anasının yanına gələn kişilərdən hamilə
qalıb. Onu məktəbdən çıxartdılar. Sonra Zoya bicbala doğdu. Adını İqor
qoydular. Amma Zoya buna görə Teymurun yadında qalmamışdı. O, bu
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məsələdə sinif  yoldaşlarından fərqli olaraq Zoyanı qınamırdı. Müqəssir
onun valideynlərini bilirdi. Qızlarının taleyində günahkar onlar idilər.
Atası Boris daima sərxoş olurdu. Onu evlərinə sürüyə-sürüyə aparırdılar.
Anası Marqo maşınlarda gəzirdi. Dodaq boyası, uzun dırnaqları,
siqaretdən saralmış aralı, əyri dişləri adamda ikrah doğururdu. Amma
Zoya yenə də buna görə Teymurun yadında qalmamışdı.

Bir dəfə tənəffüsdə lövhənin qabağında sinif yoldaşları Nazımlə
Albertin yumruq davasına çıxdığını gördülər. Mübahisə Stepanakert və
Xankəndi sözünün üstündə düşmüşdü. Nazimin babası Şuşadan olduğu
üçün o, Stepanakert adının sonradan qoyulduğunu deyirdi. Albert də
onun ağzını əyirdi: “Xankəndi, yox bir nə kəndi. Qarabağda belə ad
yoxdur. Mənim orada çoxlu qohumlarım var. Belə ad eşitməyiblər.”

Nazimə deyirdi: “Get  SSRİ tarixini yaxşı-yaxşı oxu, onu
bilmirsən”. Nazim də yumruğunu onun burnunun üstünə ilişdirdi:
“ Mənə SSRİ tarixi lazım deyil, - dedi. Mən öz tariximi, kəndlərimizin
adını çox yaxşı bilirəm”

Birdən hardansa Zoya çıxdı. Özünü onların arasına atıb : “ Kəsin”,
- dedi. “Xankəndi” və ya “Stepanakert”, - biz ruslar üçün bunun fərqi
yoxdur. – Divara vurulmuş böyük xəritəni göstərdi “ Bax, hamınız
Rusiyanın tərkibindəsiz, onun ərazisi sayılırsız. Moskva necə istəyir, elə
də ad qoyur. Siz ruslara tabesiz. İnqilabı biz etmişik. Adları da biz
deyirik”.

Zoyanın bu sözlərinə hamı, o cümlədən, Teymur da mat qaldı.
Balaca, arıq, cılız vücudundan belə çıxış gözləmirdilər. Zoya rəhbər kimi
danışırdı. Amma bütün bunlar keçmişdə olduğu üçün Teymur fikirlərini
bərkdən demək istəmədi.
- Məni soraqlayıb işimə gəlmişdi, - Rauf söhbətini davam etdirdi. –

Rusiyaya getmək üçün pul istəyirdi. Bakıdakı evini satmışdı. Anası da
pulları götürüb qaçmışdı. Deyirdi ki, evsiz qalıb. Atası da içkidən
ölmüşdü. Bakıda, əsgər getməsin deyə oğlunu qeydiyyatdan çıxarıb
Rusiyaya ata nənəsinin yanına yola salıbmış. Deyirdi: “kaş
göndərməyədim, İqor orada əsgərlikdə elə öz ruslarım öldürdülər”.

- Çox yazıq gündə idi. Ürəyim yandı. Təkcə yolpulu yox, bir aylıq cib
xərci də verdim. – Görəydin əllərimi necə öpürdü.

- Mənsə Paris restoranlarının birində ailəvi şam edərkən Emma
Qukasyanı görmüşəm, - Teymur bildirdi.
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- Emmanı... – Oxumaq üçün mənə “Samvel” kitabını gətirən o erməni
qızını! – O yaman bic idi! – Rauf başını yellədi: -Bir də gördüm
partamın üstünə qalın bir kitab atdılar. Baxdım, gördüm müəllif tanış
gəlmir. “Bu nədir?” – soruşdum. “- Rauf sən bunu oxumalısan. Apar
evdə oxu. Bir neçə günlüyə verirəm. – Gör sizin türklər bizim
ermənilərə nə divan tutublar”. “Bunu kim deyir”-mən də səsimi
qaldırdım: “Götür apar, mən belə kitabları oxumuram”, - dedim. –
Əslində elə çaşmışdım, heç bilmirdim ona nə cavab verim.

- Onlar elə o vaxt bizim əleyhimizə həm daxildə, həm də xaricdə iş
görürdülər. Bizsə sadəlövh idik, başa düşmürdük, - Teymur bildirdi. -
Onaların beynində, ürəyində nə olduğundan xəbərsiz idik.

- O, Bakıda tibb institutunun cərrahlıq şöbəsini qurtardı, - Rauf dedi.
İnstituta girmək üçün birinci il Ermənistana getdi. Amma girə
bilməyib qayıtdı. Mən onu küçədə gördüm. Dedi ki, Yerevanda ondan
pul istəyiblər. Bakıda isə pulsuz daxil olmuşdu.

- Ata, üzr istəyirəm, qarışdığım üçün, - görürəm, siz o vaxtlar bu
adamlara tutarlı cavablar verə bilməmisiz, - Rüfət dözməyib bildirdi.

- O vaxt belə problemləri ağartmaq mümkün deyildi, - Raufun yerinə
Teymur cavab verdi. Biz xalqların qardaşlığını, dostluğunu mühüm
hesab edirdik. İçimizdə xainlik yox idi. Sovetlər birliyinə inanırdıq.
Ermənilərin ərazilərimizə göz dikmələri ağlımıza gəlmirdi. Bu xalqın
saflığından, böyüklüyündən irəli gəlirdi.

- Amma onlar həmişə sizə kələk gəliblər, dayı.
- Hə, bu belədir.
- Emma ilə nə danışdız? – Rauf maraqlandı.
- “Burada nə edirsən, Teymur?” – soruşdu. “ Yaşayıram”, - dedim.

“Sən nə edirsən?” – Elə-belə soruşdum. – Nədənsə, elə mənim də
sənin dediyin o “Samvel” kitabı yadıma düşdü. Özümdən asılı
olmadan yarı zarafat, yarı ciddi: “Yoxsa Zori Balayanın kitabını
Parisdə paylamağa gətirmisəm,” – dedim. – O, bunu gözləmirdi.
Boyalı gözlərini süzdürə-süzdürə yaxınlıqdakı stolda oturan kişinin
yanına keçdi. Patrisiya da rus dilini bilmədiyi üçün sual dolu nəzərlə
mənə baxırdı ki, “ bu kimdir?” Mən də qəsdən bərkdən fransızca:”Sən
Azərbaycanı, Bakını görmüsən də, Patrisiya”, - dedim.

“ Ora çox gözəldir, çox gözəldir, yeməkləri də dadlıdır”, - uşaqlar
ucadan hay-küylə qışqırdılar. “Bax, gözəl olduğu üçün də bu iki nəfər
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kimi çoxlu xainlər, Emma ilə kişini göstərdim, torpaqlarımızı almaq
istəyirlər”, - dedim.

Mənə ləzzət edən bu oldu ki, Etibarla Cəmilə: “Yoox! Vermərik,
vermərik! Olmaz!” – sözlərini, nə üçünsə, azərbaycanca hündürdən
dedilər.

Emma da, kişi də çevrildi. Əmin idim ki, onlar bu sözləri eşitdilər.
Kişini deyə bilmərəm, Emma azərbaycanca bilirdi. Çox pərt görünürdü.
Etibarla Cəmiləyə elə heyrətlə baxırdı ki!
- Gör aaa ! Gedib Parisə çıxıb, - Nərgiz eyhamla dilləndi.
- Onlar hara istəyirsən gedib çıxırlar, özü də qondarma göz yaşlarıyla,

bizdən şikayət edə-edə, - Rüfət dilləndi. -Buna deyirlər, qara məni
basınca mən qaranı basım.

Təyyarəyə minik başlamışdı. Birdən-birə Teymura elə gəldi ki, o,
heç Bakıdan çıxmayıb. Həmişə burada yaşayıb. – Xatirələr o qədər canlı
idi ki!

Söhbətin bu məcraya yönəlməsi bacısının üzündəki kədəri də
silmişdi. Bu yaxşı hal idi. Bir azdan trapa qalxacaqdı.
- Arxayın ol, dayı, - torpaqlarımızı alacağıq, onda bilinəcək Qarabağın

əsl yiyəsi kimdir! – Rüfət onunla bu sözlərlə sağollaşdı.
Çox- çox keçmişdə olduğu kimi yenə üllüminatordan doğma

təyyarə limanını seyr edirdi. Amma indi o, ayrı Bakıdan havaya qalxırdı.
Müstəqil Azərbaycandan. Çox qədim, möhtəşəm bir şəhərdən uçurdu...

Bakı, 2012



1

Dubay qadını
(hekayə)

- Yenə badımcan yeyəcəyik?
Divanda uzanılı halda mürgüləyən Gülər ərinin səsini eşidib gözlərini açdı. Yayın

sonuncu ayı idi, yer-göy sanki yanırdı. Səksəkəli yatan Gülər gündüzlər bu divana uzanıb
olub-qalan yuxusunu alırdı. İki həftədən sonra yenə işə çıxacaqdı. Bu yayda elə keçən il
kimi mənasız qorxu və təşvişin içində keçirdi. Şəhərə çıxa bilmirdi. Hər yanda şəhid
çadırları…Pulsuzluqda bir yandan qanını qaraldırdı. Nə dəniz kənarına gedə bilirdilər, nə
rayona qohum-əqrəba evinə. Belə yaşamaqdan zəhləsi tökülmüşdü.

- Sən deyəsən badımcan qızartmaqdan başqa heç nə bacarmırsan? – əri Əvəz
deyinirdi.

Gülər dinmirdi. Günortanın istisi onu elə karıxdırmışdı ki, danışmağa heyi yox idi.
Həm də nə deməliydi, axı! Deyəcəyi sözü əri ondan çox eşitmişdi. Bir də yazıq əri aldığı
məvacibi son qəpiyinədək evə gətirirdi. Ancaq məvacib məvacib idi ki?!

Əvəz əvvəl istədi heç nə yemədən öz otağına keçsin. Çünki badımcandan ürəyi
qalxırdı. Amma elə səhər də evdən ac çıxmışdı. Stolun üstündə həmişə olduğu kimi bir
şirin çay idi, bir də şit yağ. Yağın da adı şit idi. Tərkibinə nə qatmışdılarsa yağ tamı
vermirdi. Bu yağdan da Əvəzin ürəyi bulanırdı. Pendir də od qiymətinə olduğu üçün
arvadı hərdənbir alırdı. Bu yaşda kişinin yeməkdən şikayətlənməsi gülünc idi.

Çox danışsa, arvadı onu borclu çıxaracaqdı. Deyəcəkdi adını alim qoymusan,
cibində siçanlar oynayır. Aldığın pul siqaretinə, yola ancaq bəs edir. Camaatın kişiləri
ofis açır, üç otağını beş edir. Arvadları qulluqçu saxlayır. Sənsə işə getməyinlə evə
qayıtmağın bir olur. Gəlib uzanırsan divana. Kalonkun işləmir, kranları pas atıb.
Oboyların yerə gəlir. Evi bir az səliqəli göstərən mənim gəlin gələndə gətirdiyim cer-
cehizdir. Əvvəllər heç olmasa üzün gülürdü, ümidlə yaşayırdın. Dostların gəlirdi, sən
onlara gedirdin. Fikrinizi bölüşürdünüz, mübahisə edirdiniz. İndi boğulmuş adama
oxşayırsan. Həvəsin qalmayıb. Əlvida, elm. Deyirsən ədəbiyyatçı deyiləm kitablardan,
məxəzlərdən nəsə yazım. Kimya alimiyəm. İşləmək üçün mənə laboratoriya, müxtəlif
aparatlar, avadanlıqlar lazımdır. Dünya alimləri ilə görüşlər, elmi söhbətlər lazımdır.
Mən buradan Buzovnaya gedə bilmirəm, onda qalmış xarici ölkə olsun.

Amma Gülərdən səs çıxmadı. Əvəz deyəsən bundan çox xoşlandı.
- Ət aldın? – Gülər soruşdu. Əvəz indi xatırladı ki, səhər arvadı evdən çıxanda pul

qoyub demişdi ət al, pomidor, bibər dolması bişirəcəyəm.
Gülər bir də soruşdu. Əvəz:
- Yox, - mızıldadı.
- Necə yəni yox, - durub mətbəxə gəldi. İndi axşam nə yeyəcəksiniz?
- Budur ey, xiyar, pomidor salatı. Ayranın yaman dadlıdır, - Əvəz fincandakı üstünə

göyərti doğranmış ayranı başına çəkib arvadını başından eləmək üçün dil-ağız eləmək
istədi.

- Mən bilirdim sən evə əliboş dönəcəksən. Özün deyirsən ki, institutda iş yoxdur.
Elə sənin kimi avara alimlər gedib qol çəkib gəlirsiniz. Nə bilim qalıb şahmat
oynayırsınız. Səhər doqquzda getmisən, günorta ikidir artıq evdəsən. Divanda uzanıb
pişik kimi yatacaqsan. Hələ narazısan da ki, hökümət sənə az pul verir. İşləməyən adama
bunu verir, böyük şeydi.

- Yaxşı pulu bəri ver, düşüb aşağıdan özüm alaram.
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- Pul yoxdur. Əvəz çəngəllə qaldırdığı badımcanı ağzına apardı.
- Zarafatı qurtar, ayın axırına çox az pulumuz qalıb. Bunu borc eləmişəm.
- Zarafat-zad eləmirəm, - pulu verdim Orxana. Dostları ilə dənizə getmək istəyirdi.

Elə yol pulu, dondurma pulu ancaq eləyər.
Gülər istədi desin bu nə oyundu ata-bala çıxarırsınız. Sabah yeməyə heç nə

tapmayanda deyərəm sizə. Dərdinizi çəkməkdən çərləmişəm. Sən başı dolu, cibi boş
alimsən, o da instituta girə bilməyən avara. Payızda tutub əsgər aparacaqlar. Əsgər deyən
kimi yadına yas çadırları düşdü. Ürəyi sıxıldı. İlahi, bir oğlu var, gözünün ağı-qarası, onu
cəbhəyə, odun-alovun içinə yola salmalıdır.

- Evdə oturmaqdan dilxordur. Qoy bir az eyni açılsın. Dustaq-zad deyil ki, dörd
divar arasında saxlayaraq, - oğlunun tərəfini saxlayan Əvəz salatı qabağına çəkdi. Gülərin
deyinməsindən yaxa qurtarmaqdan ötrü badımcanları elə iştahla ötürürdü ki, deyərdin.
Ən arzuladığı yeməklərdəndir. Fağırlıq yağan üzü adamda mərhəmət doğururdu.

- İndi ki, belə oldu onda axşama kartof soyutmasından başqa heç nəyimiz
olmayacaq. – Gülər bildirdi, otağa keçib divana uzandı.

Əslində kişini danlamaqdan nə çıxacaqdı. O gün qəzetdə oxumuşdu ki, hansı elmlər
namizədisə intihar edib. Allah eləməmiş birdən Əvəz də bu fikrə düşər. İyirmi beş yaşı
yoxdu ki, həyata təzədən atılsın, yaşayışının dövrün tələblərinə uyğun qursun.

Gecələr kabinetində oxumaqla özünü məşğul göstərsə də Gülər ərinin xiffət
elədiyini bilirdi. Elmi axtarışları yarımçıq qalmışdı. Ciddi bir iş görmək üçün də pul
lazım idi. Onun kimi nə qədər alim acınacaqlı vəziyyətə düşmüşdü. Gülər qonşulardan
eşidirdi ki, Əvəz iş axtarır. Kişi lap fəhləliyə razı idi. Oğlu da bu gündəydi. Tibb
institutuna girə bilməmişdi. Başqa fakültəni də istəmirdi. Karına gələr deyə məktəb
proqramından əlavə ingilis dilini ona öyrətmişdi. Bunun da ailəyə çox xeyri dəymişdi.
Yaşının az olması da Orxanın əlindən tuturdu. O ucuz tərcüməçi axtaran xariciləri
şəhərdə gəzdirərək gidlik edirdi. Aldığı yaşıl pulları bizimkinə çevirəndə xeyli olurdu ki,
oğlu bunu özünə yox, ata-anasına xərcləyirdi. Atasının əyninə dar olan, rəngi solmuş
kostyumunu çıxartdırıb təzəsini almışdı. Anasının dərisi partlamış, dabanı getmiş tuflisini
də atdırmışdı. Oğlunun böyük qəlb yiyəsi olduğunu düşünən Gülər fəxr etmək əvəzinə
kədərlənirdi. Bu ürəklə, bu qəlblə o, çox iş görə bilər! Amma onun qəlbini, ürəyini görən
tapılacaqdımı?! İsti ana qucağından çıxıb soyuq səngərə düşəcək balası kim bilir hansı
ürəksiz komandirin əmrlərini icra etməli olacaqdı. Qonşu Mahirənin oğlu Asifin
cəbhədən evə yazdığı yeganə məktub oradakı anlaşılmaz mövqelərdən idi. Heç kəsdən
şikayətlənməyən Asifin məktubunda komandirlərdən sətiraltı narazılıq hiss olunurdu.
Asif: «Burada intizam biz zənn etdiyimiz təki deyil» - yazmışdı. Nə demək istəyirdi
bilinmirdi. Amma heç beş ay vuruşmadı meyidi gəldi. Allah, uzaq elə!

Orxanın cəbhəyə gedəcəyini düşünəndə belə-belə hadisələri yada salan Gülər özünə
yer tapmırdı.

- Samir qəzetləri gətirib? – Əvəz soruşdu.
- Yox, bizə borcu yoxdu ki?
- Köhnələri gətirir də. Deyir Əvəz əmi, bilirəm qəzet oxuyansan. Qəzet ə pul vermə!

Bizim şirkətə o qədər gəlir, heç oxuyan yoxdu. Qalıb toz basır.
Əvvəllər kişinin stolunun üstündə xarici jurnallar, qəzetlər, məcmuələr əskik

olmurdu. İngilis dilindən maraqlandığı elmi məqalələri Gülər özü ona tərcümə edərdi.
Əvəz mətbuatı institutun kitabxanasından alır, təcili oxuyub qaytarırdı. İndi ora da heç
bir qəzet gəlmirdi. Elmdəki kəşfləri, yenilikləri bilmədən, axı necə keçinə bilərdi?!

Qapını yumruqla döyəcləyirdilər. Həyasızlığa bax. – Gülər mızıldadı, ancaq
yerindən tərpənmədi.
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- Kimdir bu? – Əvəz qapıya getdi.
- Qadam alım bu uşağa əl tut, atasızdır, bir nəzir ver. – Qadın səsiydi.
- Sağ ol, cibin dolu olsun.
Gülər başa düşdü ki, Əvəz arvada nəsə verdi. Nə verdi görəsən? Yəqin yol pulusunu

verib. Mənə nə. – Gülər hirslənsə də əhəmiyyət vermək istəmədi. – Özü bilər, işə piyada
gedər.

Təzəcə mürgüləmişdi ki, yenə qapını döyəclədilər. Yenə qapını Əvəz açmalı oldu.
- Dayı, nəzir yığıram.
- Nəziriniz var? – Əvəz üzünü evə tutub soruşdu.
- Denən yoxumuzdur, vəssalam. – Gülər hirslənərək bərkdən, qapıda duranın

eşidəcəyi səslə dedi. Belə görürəm bir azdan bütün şəhər nəzir yığacaq.
Əvəzin səsi gəlmədi, ancaq bağlandı. Şəhərdə nə qədər dilənçi, nə qədər nəzir yığan

olar, allah!. Bir gündə qapı on dəfə döyülür. Köhnə pal-paltar da istəmirlər. Adamın
üzünə dimdik, qıpqırmızı dayanıb «pul ver» deyirlər.

Əvəz kabinetinə keçdi. Gülər hamamxanaya girib suyu yoxladı. Gur gəlməsə də, hər
halda damcı-damcı tökülürdü. Belə ki, kranın altına qoyduğu boş vedrəni doldurmuşdu.
Gülər qətfəni götürüb, Əvəz xəbər tutub işlətməmiş bu su ilə yaxalanmaq, sərinlənmək
istədi.

İndi də zəngi basırdılar. Gülərdən hay çıxmadığını görən Əvəz qapını açmalı oldu.
- Ay qardaş, qurbanın olum axırıncı qatığım qalıb. Sən allah, bunu al, mən də çıxıb

gedim evimə, balonunu çox ucuz satıram.
Nə qətiyyətsiz kişidir, - Gülər sabunlana-sabunlana düşünürdü. Belə də yuxaürək

adam olar. İndi deyəcək Gülər, gəl, bu qatığı al.
- Yox bacı, lazım deyil, arvad səhər alıb. – qapını bağladı.
«Bax, belə yavaş-yavaş ağıllanırsan» - soyuq sudan bədənində təravət duyan Gülər

mətbəxə keçib bir iş görmək istədi.
Yenə zəng basıldı. Gülər bir qədər gözlədi. Əvəz qapıya çıxmadı. Özü açdı:
- Bacı, xlor, mebel yağı, tarakan dərmanı satıram, - cavan bir oğlan idi.
- Lazım deyil.
-Bacı, bəlkə alasan, xlor nədir, işlədəcəksən gedəcək.
Oğlandan xlor iyi gəlirdi. Saralmış zənbilində dib-dibə qoyulmuş bidonlar dolu idi.

Günün istisində İtin itliyi ilə kölgə axtaran vaxtında bunların alınıb alınmayacağını
bilmədən həyətləri gəzmək, bu blokdan o bloka keçib pilləkənlərlə yuxarı mərtəbələrə
çıxmağın özü cəhənnəm əzabıydı.

Oğlanın qan sağılmış gözlərindən, tüklü üzündən, pırtlaşıq saçlarından tər
tökülürdü. Əllərinin, barmaqlarının dərisi xlordan yanıb saralmışdı.

Gülərin heç nə almayacağını görüb qonşunun zəngini basdı. Həyətdən qazan,
klyonka, nəlbəki, süpürgə, yumurta satanların səsi gəlirdi.

İlahi, bu nə yaşamaqdır! Bu adamlar üçün iş qəhət olub. Ailəni dolandırmaq
cəhənnəm əzabına çevrilib. Adamın ürəyi parçalanır.

Qapıda qonşunun oğlu Samir göründü:
- Gülər xanım, Əvəz müəllimin qəzetlərini gətirmişəm.
- Çox sağ ol, elə bir az var soruşurdu, - Əvəzi səslədi.
Səs-səmir gəlmədi. Deyəsən kişini yuxu aparmışdı. Qəzetləri özü götürdü. Onuncu

qəzet idi gözdən keçirirdi, hələ ciddi yazıya rast gəlməmişdi. Dedi-qodu, qeybət, yalan
vədlər, gərəksiz şəkillər. Hamı siyasətçi, hamı millət qəhrəmanı, əttökən elanlar, ürək
bulandıran kriminal hadisələr. Kimi cins it satır, kimi siyam pişiyi. Pulu olan hər bir



4

adam kitab müəllifi olur, özü haqqında tərifli məqalələr yazdırır. On altı yaşında qız ər
axtarır, iyirmi bir yaşında oğlan vaxt keçirmək üçün qırx beş yaşında qadın.

Dayaz, məhdud düşüncəli mügənnilər ucuz, duzsuz müsahibələr verir, hansı yeməyi
sevirlər, saçlarını nə rəngdə boyayırlar, neçə dəfə evlənib boşanıblar, ərə gedib çıxıblar.

Sonra da deyirlər gənc nəslin tərbiyəsinə xüsusi fikir vermək lazımdır. Uşaqlara
vətənpərvərlik hissi aşılanmalıdır. Asif yadına düşdü. Bu iyirmi üç yaşlı oğlan böyük
arzularla yaşayırdı. Axırıncı dəfə onu küçədə anası ilə görəndə Asif demişdi: «Gülər
müəllimə, biz ölməmişik ki, torpaqlarımız erməni tapdağında qalsın. Gedirəm cəbhəyə».

Yazıq ana, indi bu itkiyə necə dözsün. Dost-tanış dözə bilmir, onda qalmış ana
olsun. Müharibə ölüm-itim deməkdir. Ona görə hamı müharibədən qorxur. Torpağı xilas
etmək balaca məsələ deyil. Ölən də olacaq, qalan da. Məsələ düşmənin qabağında
cəsurcasına durmaq, onun zəhrini yarmaqdır. İgid əliboş geri çəkilməz. Amma mərdləri
qovub namərd eləyirlər. Torpaqlar qaytarılmaq əvəzinə igidlərin sayı gündən-günə
azalır. Düşünəndə adamın başından tüstü çıxır.

Bu nə sual idi, Orxan o gün atasına verirdi: - «Ata, özümüzkülər özümüzküləri qıra
bilər?!» - Əvəz də deyəsən dedi ki, yox belə ola bilməz. Kimsə orduya böhtan atır. –
Axı, kim atır. Olmayan əhvalatı kim uydurur. Niyə uydurur. Bu kimin üçün sərfəlidir.
Niyə bu sözlərə mərd kişilərimizi bədnam edirlər. Hər şey nə qədər anlaşılmaz,
qaranlıqdı.

Xəstəxanalar doludur. Kimi yarasından yatır, kimi keyfiyyətsiz yeməklərdən,
iylənmiş sular içməkdən. Uşaqları əsgərlikdə bir qarın ac, bir qarın tox saxlayırlar.
Aylarla çimmədiklərindən onları bit-sirkə, qoturluq basır. Qarın yatalağı, vərəm,
cürbəcür xəstəliklərə tutulurlar. Kim istəyər uşağını sağlam verib xəstə alsın. Sonra da
deyirlər bizim əsgərlər pis vuruşur. Ac, xəstə əsgər necə döyüşə bilər, axı?

Telefonun zəngi elə səsləndi ki, dik atıldı. Danışanın səsini eşidəndə Gülərin elə bil
çiçəyi çırtladı.

- Xoş gəlmisən, çox sağ ol… Nə dedin, rojdenin bu axşam, - səsi öləzidi. Baxaram.
Bir az tez desəydin. Kişi ilə gəlim. – Söz vermirəm, kişinin gedəsi yeri var. Mən tək, yox,
oğlan evdə yoxdur.

- Səsin götürüb evi başına. – Əvəz kabinetindən dilləndi. Kimdir bu, belə sevincək
oldun?

- Martda yanıma ingilis dili öyrənməyə gələn qazax qızıdı. Neçə aydı yoxa çıxmışdı.
Deyirdi Dubaya gedəcəyəm. – Əri ərəbdir. İndi qayıdıb. Bu gün ad günüdür, məni də
çağırır. Hədiyyəyə görə birtəhərəm, yoxsa gedərdim.

Əvəzin gözləri qəzetləri almışdı, çətin ki, arvadına qulaq asaydı. Gülər bərk
həyəcanlanmışdı. Görən bu fikir niyə indiyə qədər ağlına gəlməyib… Qarabağda
müharibə, ölkə xarici investorlardan asılı vəziyyətdə. Oturub nə gözləyirlər. Qaçqınlar,
köçkünlər əlindən şəhərdə addım atmaq olmur. İş qəhət, ingilis dilini bilməsəydi indi
yeməyə badımcan da tapmazdılar. Daha ölkədə yaşamaq olmur. İmkanlıların çoxu elə
onun üçün xaricə qaçır. Qəzetləri oxuyanda adamı qorxu basır. Bilmirsən kimə inanasan.
Bu onun ayağını dartır, o bunun, hamısı əliəyri, rüşvətxor. Hərə bir yolla özünə ad
qazandırır. Yoxsulluq da bir yandan məzlum təbəqəni xəstəlik kimi boğazlayıb. Oturub
nəyə ümid edəsən?

Bu qazax qızı necə diribaşdı. Almaatada doğulasan, az yaşında gedib Moskvaya
çıxasan, xariciyə ərə gedəsən. İndi də gah Bakıda lövbər salır, gah Dubayda. Dövrün
dilini necə gözəl bilir. Biz avtobusa minməyə pul tapmırıq, o, xarici markalı maşında
gəzir. Şoferi var. Hələ martda Bakıda sauna, aerobika zalı tikdirmək istəyirdi. Yəqin ərəb
əri əl tutur. Adam var belə tanışlar axtarır. Xaricə getmək üçün əl yeri edir. Gülər nə
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gözləyir, bəlkə bu da bir təsadüfdü, allah özü qabağına çıxarıb. Ərinin Dubayda əlaqələri
olmamış olmaz.

- Əvəz, Əvəz, - səninləyəm. – İstədi əri ilə bu barədə məsləhətləşsin. Ancaq
Əvəzdən hay çıxmadı. Qulaq verdi… Kişi xoruldayırdı. Qəzet oxumağın axırı həmişə
xoruldamaqla nəticələnərdi.

Yenə qapının zəngi çalındı. Deyəsən Əvəz də xorultusunu kəsdi yəqin ayıldı. Amma
kabinetdən ayaq səsi gəlmədi.

Özü durdu. Gözlükdən baxdı. Tanımadığı dümağ saçlı, yaşlı kişiydi. Açmadan
soruşdu.:

- Nə lazımdır, əmi?
- Gülər sizsiniz?
- Bəli mənəm, - heyrətlənərək qorxdu, təşviş içində qapını açdı.
- Qorxmayın, bacı mən taksi şoferiyəm, - kişi nəzakətlə dilləndi.
Ürəyi qırılıb düşdü…Orxan…dəniz…Yox, üzməyi bilir. Batmaz. Yer ayağının

altından qaçdı.
- Qızım, ağappaq ağarmısınız. Mən bəd xəbər yox, şad xəbər gətirmişəm.
- Həə…Sən allah, üzməyin məni, deyin.
- Məni sizin dalınızca Sveta göndərib. Haqqımı da verib. Sizi restorana

aparmalıyam. – Aşağıda maşında gözləyirəm, hazırlaşın. – Kişi cavab gözləmədən düşüb
getdi.

Quruyub qalmışdı. Ərinin qulağı da deyəsən qapıdaydı.
- Sveta kimdir? - narazı soruşdu.
- Bayaq zəng edən qazax qızı.
- Mən elə bilirdim o, rusdilli azərbaycanlıdır?
- Yox.
- Necə yəni yox, özüm pasportuna baxmışam. Pasportu yadından çıxıb bizdə

qalmamışdı?
- Yadıma gəlmir. – Bunun məsələyə nə dəxli var?
- Hə, hə, yadıma düşdü, - dedi – Bu pasportu iki il var alıb. Birincini itirib. Təzəsini

Bakıda veriblər. Üzdən qazaxa oxşamadığı üçün səhvən azərbaycanlı yazıblar.
- Səhvə bax a! bunun üstündə adama cinayət işi açarlar.
- Əşi, bizə nə?! O qədər erməni tanıyıram Bakıda qalmaq üçün özünü pula

azərbaycanlı yazdırıb, qazaxın azərbaycanlı olması onun yanında nə böyük qəbahətdi ki!
- O da düzdür. – İndi bu qadın səni zorla ad gününə aparmaq istəyir. Elə əvvəldən

gözüm ondan su içmirdi.
- Neyləyib sənə. Mənim ondan yaxşı tələbəm olmayıb. Həmişə pulu qabaqcadan

verib, özü də artıqlaması ilə. Bəzilərində olduğu kimi dilimlə istəməmişəm.
- Nəsə od-alovdu sənin o qazaxlı qızın. Hərdən adama elə baxırdı, bilmirdin nə

istəyir.
- Qoy görək, qızın yaşındadı. Sən də lap ağ elədin. – Gülər dilləndi.
- Qızıma bax aaa!...
- Hə nədi, iyirmi üç yaşı var.
- Yox bir on beş. Mən ona qırxdan az verməzdim.
- Bəlkə yaşını azaldır. İndi belələri çoxdur.- Bu bizim nəyimizə lazımdır. Qırx,

iyirmi üç…Əsas budur zəmanə adamıdır. Əntiqə geyinir, qol-boynu qızıl, nadir qaş-daşla
doludur. Mərkəzdə də çoxotaqlı ev alıb. Deyirdi bir təmiri nəyə desən dəyər.

- Bəs deyirdin heç yerdə işləmir, ali savadı yoxdur, adi tibb bacısıdır. – Haradan bu
qədər pul onda?
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- Əri xaricidi, varlıdı.
- İndi taksi səni aşağıda gözləyir?
- Hə, heç bilmirəm neyniyim. Şofer soruşmadı, getmək fikriniz var, ya yox. Düşdü

aşağı.
- Demirdin axşama kartof soyutması yeyəcəyik. İndi ki, restorana çağırırlar,

soyutmanı saxla.
- Əliboş olmaz axı?
- Əliboş niyə, gül alarıq.
- Elə bilirsən gül ucuzdur?

Taksini gül dükanlarının birinin yanında saxlatdılar. Gülər gül almaq üçün Əvəzin
ovcuna pul qoydu. Əri pula necə baxdısa, Gülərin ona rəhmi gəldi. Açıq-aydın görünürdü
ki, kişinin bu pulu gülə verməyinə heyfi gəlir. Çox çəkmədi bahalı bir buketlə qayıtdı.

Sürücü şəhərin mərkəzində yerləşən xudmani bir restoranın qabağında maşını
saxladı. Təşəkkür edib içəri girdilər. Bir-birindən müəyyən məsafədə yerləşən on iki
stolun yalnız yeddisi tutulmuşdu. Qalanlar hələ boş idi.

Sveta onların qarşısına çıxdı. Gül dəstəsini alıb o birilərinin yanına atdı. Sinəsi açıq,
kürəyi belə yarıq, uzun, ağ rəngli dar don geyinmişdi. Saman çöpü rəngində boyalı
saçlarını çiyinlərinə səpələmişdi.

Əlində mikrofon tutmuşdu.
- Xarici dillər institutunun ingilis dili müəllimi Gülər xanım, kimya alimi filankəs, -

deyəndə oturanların laqeyd baxışlarında elə bil soyuq, qərəzli nəsə tərpəndi.
Kondisionerləri yaxşı işləyən banket zalı sərin idi. Küçənin boğanaqlı havasından

gələnə ləzzət edirdi. Stolların üstündə iri vazda qırmızı güllər göz oxşayırdı. Onlar təklif
olunan yerdə oturub məclisə göz gəzdirməyə başladılar.

Ləziz qəlyanaltıların dövrələrinə zövqlə düzülmüş yüksək markalı spirtli içkilər,
müxtəlif şirə və mineral sular adamı iştaha gətirirdi. Orkestr astadan çalırdı… Çoxdan
idi, belə məclislərə getmirdilər. Hər gün cəbhələrindən qara tabutlar gələn şəhər
matəmdən silkinib çıxa bilmirdi. Yas yasa qarışmışdı. Adamlar sevinməyi, şadlanmağı
yadırğamışdılar.

Gülər indi fikir verirdi. Otuza yaxın kişinin içində Gülər və Sveta ilə birlikdə cəmi
beş qadın vardı. Sol sırada Svetanın stolunda oturan elə onun özü kimi geyinən iki qadını
əvvəlcə rəqqasə bilmişdi. Yəqin onun üçün ki, musiqi çalınanda ortaya düşür kişilərin
boynundan asılıb rəqs edirdilər. Oturanda da siqareti siqaretə calayır, sağlıq deyilən kimi
araq doldurulmuş badələrini başlarına çəkirdilər. Sveta onları öz rəfiqələri kimi təqdim
etdi. Sağ sırada oturan digər qadın Gülərgilin stoluna düşmüşdü. Daha doğrusu, onlar
Gülərgildən qabaq gəlmişdilər. Cavan kişiylə oturmuşdu. Sonra bilindi ki, ər-arvaddılar.
Üzlərindən təkəbbür yağırdı. Sanki kiməsə acıqları tutmuşdu və elə bil, bura gələnlərin
hamısından narazıydılar. Nə əri, nə də özü yeməyə əl vurmurdular. Eləcə ittihamedici
baxışlarla oturanları süzürdülər.

Bu qadında məclisə qarşı nəsə ikrahlı bir şey vardı. Əri də belə təsir bağışlayırdı.
Onlar sanki Gülərin də əl-qolunu bağlamışdılar, ürəyi yemək istəsə də hələ qabına heç nə
qoymamışdı. Əvəzsə heç kəsə fikir vermədən yemək-içməyindəydi və üzündən
görünürdü ki, gəlməyindən razıdır.

Gülərin gözü xariciləri axtardı. Ancaq deyəsən burada əcnəbi yox idi. Şıx geyinən
kişilər balaca vəzifəli çevik adamlara oxşayırdı. Stolların birində, görünür, hamı bir-birini
tanıyırdı. Ad günü sahibini unudaraq hay-küylə yemək içməklərindəydilər. Qalan
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stoldakılar isə onların qonşuları kimi darıxdırıcı təsir bağışlayırdı. Elə bil canlarını
dişlərinə tutub oturmuşdular. Və yedikləri də ləzzətsiz, dadsız. Tamsız idi.

Orkestrdə ən fəal görünən, milliyyətcə rus olan alçaqboy müğənni oğlan, görünür,
muzdla tutulmuşdu. Svetanın iyirmi üç yaşını təmtəraqlı sözlərlə təbrik edir, şəninə
mahnılar oxuyurdular. Məclis video ilə çəkilirdi. Bəzi stollar video çəkəni polis kimi
barmaqla hədələyir, «bura bax, bizi çəkmə» deyirdilər.

Video çəkən indi də Gülərgilin stoluna yaxınlaşdı. Əri ilə oturan qadın qaş-qabaq
sallayıb «Bu tərəfi yox» - dedi. Elə indicə bir şeyi kəşf etdi ki, nəsə bura gələnlərin
baxışlarında bir həqarət oxunur. Adamlar sanki əskik iş tutubmuşlar kimi bir-birlərinin
üzünə dik baxmaq istəmirdilər. Hamı nəzərini qaçırırdı. Elə bil nəsə hamının qəbahətli işi
vardı.

Və heç kəs heç kəsin diqqətini çəkmək istəmirdi.
Məclisə həm də tamadalıq edən müğənni Svetanın şir bürcündən olmasını xüsusi

vurğulayır, bu bürcün səciyyəvi keyfiyyətlərini sadalayırdı.
- Bunun əri hansıdı, - nəhayət Gülər dözə bilməyib yanaşı oturan qadından soruşdu.
_ Əri?! – Qadın dodaqaltı kinayə ilə mızıldadı. – Onun əri var? Ərli arvad belə qələt

eləyər. Sonra təəccüb edirmiş kimi: - Siz məgər onu tanımırsınız? – soruşdu.
Gülər «yox» deməyə utandı. Odur ki, dinmədi. Yenə gələnlər vardı. Yavaş-yavaş

boş stollar dolurdu. Hamısı da kişi idi. Və iyirmiyə yaxın mundirli adam gəldi.
Gül dəstələrinin sayı artsa da çiçəklərə baxan yox idi. Və bu gözəl güllər səhərəcən

stolun üstündə tərpənməyəcəklərini sanki bildiklərindən rəngi qaçmışdı.
Burada hamını ev adamı kimi tanıyan deyəsən Svetaydı. Bir-bir stollara yaxınlaşır,

hamı ilə öpüşür, gah bu, gah da o biri kişinin yanında əyləşərək boş qədəhlərdən birinə
özü üçün araq tökür, bir əlində tüstülənən siqaret, bir əlində piyalə onları arxadan
qucaqlayaraq qulaqlarına nəsə pıçıldayıb qəhqəhə çəkirdi.

- Mən belə başa düşürəm, siz, deyəsən bu ad gününə gəldiyiniz qadının kim
olduğunu bilmirsiniz.

- Yanındakı qadın Gülərə mülayimcəsinə üz tutdu və soruşmaq yox, anlatmaq istədi.
Gülər hiss etdi ki, üzü, boynu-boğazı qızarır. Sveta onun cəmi üç ay tələbəsi

olmuşdu. Vaxtında gəlib-gedirdi. Dili də babat öyrənirdi. Dərs vaxtı söhbət etmirdilər.
Vaxt qurtaran kimi də sağollaşıb gedirdi.

- Bu kazaçka, azərbaycanlı adı ilə Dubay mehmanxanalarında vaxt keçirənlərdəndir.
- Nə? – Gülər başa düşmədiyindən təkrar soruşdu. Sveta qadının Gülərə sarı

əyildiyini sezmişdi. Özünü elə göstərsə də ki, guya qucaqladığı növbəti kişinin qulağına
nəsə vacib söz deyir, amma içdiyi qədəhlərə baxmayaraq qaz təki ayıq təsir bağışlayırdı
və əlindən düşməyən siqaretini boyalı dodaqları arasında sıxaraq onlara baxırdı, elə bil nə
danışdıqlarını eşidirdi.

Gülər həyəcanını gizlətməyə çalışsa da pərtliyi üzünə vurmuşdu. Səhərdən Sveta ilə
əri, özü barədə necə danışacağını götür-qoy edirdi. Bir onları Dubay institutlarından
birinə düzəltdirə bilsəydi..

Bu qadın nə danışır…Belə çıxır ki, Gülər lap uşaq kimi sadəlövhdü. Bu nə
biabırçılıqdı. Hələ Əvəzi də dartıb gətirib.

Məclisdəki kişilərin çoxunun ciddi üzü vardı. Təkliklə bu qadınla əylənənə
oxşamırdılar. Amma ad gününə gəlmişdilər. Maraqlı idi, onları bu qadına nə bağlayırdı.

Sveta indi də onlara sarı gəlirdi. Boş stul tapıb Əvəzlə onun arasında oturdu.
- Bu kişilərin bəzisi gömrük işçisidir, bəzisi Qarabağ döyüşçüləridir, burda polis,

başqa vəzifəli adamlar da var, - dedi. – Bir əli ilə Əvəzi, bir əli ilə də Güləri arxadan
qucaqladı.
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- Darıxmırsınız? – soruşdu. Azərbaycanca bir-iki söz bilirdi, - ancaq danışmaq üçün
bu bəs etmirdi. Onun üçün də tez rus dilinə keçdi. Əvəzin qədəhinə araq tökdü. Gülərin
boş nimçəsinə paştet qoydu. – Yeyin, - dedi. – Bu nədir, siz heç nəyə əl vurmamısınız. –
Gülər xanım, çox şadam ki, sizin kimi mədəni adamlar mənim təklifimi qəbul etmisiniz,
ərinizə də, özünüzə də minnətdaram.

Şitliyindən də qalmırdı. Əlini Əvəzin əlinin üstünə qoydu: - Məni rəqsə dəvət
etsəniz, lap qiyamət olardı.

Əvəz əmin-arxayın yemək-içməyindəydi. Qonşu stoldakıların istehzalı baxışları da
onun eyninə deyildi. Stolun üstündə bir qəlyanaltı yox idi ki, dadmasın. Əlini Svetanın
əlinin altından çəkərək ədəblə:

- Yox, xanım, mən oynamaqla yoxam, - dedi. – Ayrı adam axtarın. Əminəm ki,
burda oturan cavanlar sizin sözünüzü yerə salmazlar.

Sveta özünü sındırmayıb Gülərə üz tutdu:- Mən bir xeyli Bakıda olacağam, Yenə dil
öyrənmək üçün yanınıza gələcəyəm.

- Elə bilirdim ərin də ad günündə iştirak edəcək. Ancaq bu adamların arasında
gözümə ərəb dəymir.

- Gülər fürsətdən istifadə edib soruşdu.
- Ər yoxdur, - barmaqları arasında saxladığı siqaretdən qullab vurdu.
- Bunu söndür, - Gülər əli ilə tüstünü qovdu. - Mən xoşlamıram.
Sveta siqareti söndürmək üçün külqabını qabağına çəkdi. Başa düşdü ki, Gülərə

əməlli-başlı izahat verməlidir.
- Bu ad gününü mən özüm qeyd edirəm. Mən özüm Xeyli pul edir, düzdür,

haradandır? Dubaya gedirəm. – Sərxoşluğu hiss olunurdu. – Yollarda durub şəxsi
maşınlara əl edirəm. – Orada kişilər buna çox pul verirlər, - yaşıllarla.

Əvəz deyəndə ki, ondan gözüm su içmir, Gülər az qalmışdı kişini «öldürsün». Necə
də hiss eləyib. Gör ey, üç ayda hər həftə bu üzə baxıb amma bu qadının kim olduğunu
başa düşməyib.

Sveta heç utanmırdı. Nəzakətlə, açıq danışırdı:
- O pulları tək özüm xərcləmirəm. Xərcləmək olmur. Gördüyün bu adamlar hərəsi

bir yolla tutub əlimdən alır. Biri gömrükdə soyur, biri polis məntəqəsində, bir başqası
tamam dolayı yolla. Hərə bir yerdə yaxalayıb payını istəyir. Elə ki, ciblərinə bir şey
qoydun, əl çəkirlər.

- Mən həm də böyük bir adamın məşuqəsiyəm. Hərbçilər onun tərəfindən gəliblər.
Özü gəlməyib, yerinə bunları göndərib. Məni elə tərifləyirlər elə bil huri-mələyəm. Çünki
o tapşırıb. Əslində hamısı yaşıllara və «şöhrətimə» görədir.

- Stolunuzda oturan bu qadının özünü dartmasına, lovğa-lovğa oturmasına
baxmayın, - lap pıçıltıya keçdi. – Əri gömrük işçisidir. Məndən xeyli pul qoparıb Sizin
kimi dallarınca taksi göndərməmişəm. Ağızucu dəvətimlə gəliblər.

Dərhal da təkəbbürlü qadına sarı çevrilib ərinin kürəyini sığalladı.
- Səni görməyimə çox şadam Cəmaləddin, - dedi. – Arvadına de, yemək-içməkdən

qorxmasın. Ərzaqlar ekoloji baxımdan tər-təmizdir. Haqq-hesabı da vermişəm –
siqaretini yandırıb gözlərini süzə-süzə rəfiqələrinə sarı getdi.

- Kefini pozma, - bütün söhbətləri eşidən əri onun nimçəsinə kabab qoydu. – Quzu
ətindəndir, çox dadlıdır, ye, - dedi.

Gülərin gözü hərbçilərdə idi. Elə bilirdi elin dərdini onların yorğun üzlərində,
kədərli gözlərində oxuyacaq. Yanılırdı. Yorğun görünmürdülər, kədərli də deyildilər.
Yoxsa döyüşlərin bu şıdırğı vaxtında buralarda nə gəzirdilər. Araq vurur, xoruzlanırdılar.
Gör cəbhəni kimlərə tapşırıblar. Ağıllı, qeyrətli oğlanlarla bunlarınkı tutmaz. Elə onun
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üçün də qələbə yox, məğlubiyyət izləyir bizi. Bu adamlarda vətən təəssübkeşliyi
axtarmaq mənasızdır. Onun oğluna belələri rəhbərlik etsə, Orxan çox davam gətirməz.
Bəlkə cəbhədə əsgərlər elə ona görə özlərini vururlar. Belələrinə tabe olmaq, əmrlərini
yerinə yetirmək bədbəxtlikdir.

- Əvəz, hərbçilərimizə bax!
- Görürəm.
- Şübhəsiz!
- Gör səni hara gətirmişəm. Xəcalətimdən ölürəm.
- Özüvü üzmə, bizi bura taksi şoferi gətirib.
- Video da bizi çəkdi.
- Nə olsun. Qaraları, çirkləri bizə çıxmayacaq ki!
- Əvəz, bu adamlarla biz heç vaxt qələbə çala bilmərik.
- Hamı belə deyil, yaxşıları da çoxdur.
- Yaxşıların meyidi gəlir, Əvəz. Burlarsa keflərindədir. Elə bil nə əldən çıxmış

torpaqlar, nə yoxsulluqdan inildəyən xalq onlarınkıdır. Məni qorxu basır, dəhşət bürüyür,
Əvəz! Bir neçə aydan sonra biz oğlumuzu onların arasına göndərəcəyik. Onlara etibar
yoxdur, Əvəz!

Elə bu vaxt oxuyan oğlan qeyd etdi ki, Sveta bu restoranı səhər saat üçə qədər alıb.
Oturanlar tələsməsin. Plov, kofe, ləziz şirniyyatlar, dondurma da olacaq.

- Sabah şənbədir. Onsuz da evdə istidən, ağcaqanaddan yata bilməyəcəyik. Bura
qiyamətdir. Dadlı yeməklər, kondisioner. – Əvəz gülərə sarı çevrildi.

- Yox Orxan gəlib bizi evdə görməz, narahat olar.
- Hə düz deyirsən. Onsuz da yeməyə yer yoxdur, - Əvəz mədəsini sığalladı. –

Məclis də məni yorub, yuxum gəlir.
Durub sağollaşdılar. Məclisi tərk edən ilk qonaqlar idilər.
Ad günü sahibi onları yola salmaq üçün stoldan qalxdı.

Bakı - 1999



Şəhərdə bir gün

(hekayə)

Oğlan ayaq üstə zorla dururdu, sanki yer ayağının altından qaçırdı. Əbdül qolundan
yapışmasaydı, vaqondaca yıxılacaqdı. Uzaqdan onu sərxoş zənn etmək olardı, Əbdülsə
onunla burun-buruna durmuşdu, araq, şərab qoxusu gəlmirdi. Həm də səhər saat səkkiz
ancaq olardı. Bu vaxt araq, şərab içmək bu yerlərin adamlarına xas deyildi. Oğlanın
bütün vücudu əsirdi, elə bil ona bərk soyuq idi. İfadəli, solğun üzü onun bərk
yorulduğunu deyirdi.

- Yer verin, - dedi Əbdül.
Adamlar elə bildilər o yeri özü üçün istəyir. Altımış beş yaşı olsa da cavan, qıvraq

görünürdü. Son illərdə kənd havasında yaşamağı da buna az səbəb olmamışdı.
Bakıya yolu az hallarda düşürdü. Köhnədən qalma bir "Jiquli"si vardı, onunla gəlib

gedir, metro, avtobus görmürdü. Metro Əbdülün yaddaşında tələbəlik illərindəki təki
qalmışdı. O vaxt metroda az adam olurdu. Onda adamlar indikindən çox xoşbəxt
görünürdülər. İndi elə bil bütün dünyanın qəmi-ələmi insanların çöhrəsinə yağmışdı.

Bakıya sübh tezdən yol avtobusu ilə gəlmişdi. Ürəyincə olmasa da çox vacib bir
məsələni həll etməliydi. Bunu edə biləcəkdimi?! - İnanmağı gəlmirdi.

Deyəsən oturanlar arasında başa düşən oldu ki, o yeri özü üçün istəmir. Dərhal iki
nəfər qalxdı. Əbdül oğlanı çəkib oturtdu, özü də əyləşdi.

- Necəsən? - soruşdu.
Oğlan, deyəsən, bir qədər dikəldi. Özünü yığışdırdı. Çox qürurlu görünürdü. -

İradəliydi. Halının pis olduğunu boynuna almadı. Zəif, amma, qətiyyətli səslə:
- Sağ olun, - dedi.
"Belə olsaydı nə vardı ki, - Əbdül öz-özünə düşündü. Yaxşı olsaydın, -

soruşmazdım ki?! Sən cavansan, amma mən təcrübəli adamam. Görürəm ki, halın yaxşı
olana oxşamır. Sənə görə üç dayanacaq ötürmüşəm. Çoxdan düşməliydim. Təki özünə
gələsən, mən də vicdan əzabı çəkmədən rahat düşüb gedəm."

İstədi oğlandan soruşsun "acsan, ya yox?". Amma belə adam aclığını boynuna
almazdı. Bəlkə ürəyi idi. Dilə tutub dərdini öyrənmək istəyirdi. Oğlansa danışmırdı.
Əbdül ona pulla yardım edə bilməsə də, yeməkxanaya girə bilərdilər. Elə özü də səhər
evdən ac çıxmışdı.

Oğlan qucağına axdı. "- Havası çatmır", - adamlar vurnuxdular. - "Qapılar aşılanda
düşün", - Əbdülə məsləhət etdilər.

Növbəti dayanacaq elə də uzun sürmədi. Düşdülər. Əbdülə əziyyət vermək
istəməyən daha cavan olanlar oğlanı tutmağa çalışdılar.

- O ölür, - qadınlar haray-həşir saldılar. Əbdül oğlanı ətrafına toplaşanların
öhdəsinə buraxıb təcili yardım çağırmaq üçün polisə yaxınlaşdı.

Metro işçiləri, polis də köməyə gəldi. Oğlanı qucaqlarında metronun içərisindən
çıxartdılar. Çıxış pilləkənlərinə yaxın yerdə uzadıb özünə gəlməsi üçün üzünə su
vurdular. Sinəsini, köynəyini islatdılar. Oğlanın gözü yumuluydu.

- Ürəyi dayanıb? - Nə olub ona? - Vay yazıq, - yoldan keçənlər ayaq saxlayıb bir-
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birindən soruşurdular.

- Bu kişi bilir, - onunladı, - Əbdülü göstərirdilər.
Polis heç bir həyat əlaməti göstərməyən oğlanın cibini axtardı.
- Sənədi olmasa, şəxsiyyətini təyin etmək çətin olacaq, - dedi.
Şalvarının cibindən qırmızı üzlü sovet pasportu çıxdı. 23 yaşı vardı, Ağcabədidən

idi.
Əbdül oğlanı pasportdakı adı ilə çağırdı, lap aşağı əyildi. - Oğlan gözlərini acdı, tez

də qapadı.
- Möhkəm dur, - Əbdül dedi. Cavan adamsan, ölməyə hələ çox var, - indi təcili

yardım gələcək.
Adamlardan böyük bir topa yığılmışdı. Hərənin ağzından bir avaz gəlirdi.
- Yəqin şəhərə iş axtarmağa gəlib.
- İndi iş tapmaq olur, şəhərin yarısı işsizdir, - adamlar acından ölür.
- Rayonlarda da iş yoxdur.
- Bəlkə soyub pullarını alıblar, - üzündən fağır adama oxşayır.
Görəsən bu anası ölmüşün burada qohum-əqrəbası var?! - Pulsuz ona xəstəxanada

da baxmayacaqlar.
- İndi heç əsgərlərə qospitalda baxmırlar, onda qalmış adi xəstələr olsun.
Təcili yardım gəlir. - Alın bu pulu qoyun pasportunun arasına, bir cavan qız bütöv

əlli manat uzatdı. - analizlər üçün verər, özünə yeməyə bir şey aldırtdırar.
- Deyirsiniz yəni özünə gələcək?
Əbdül çevrilib bu xeyirxah qıza baxdı. O pullu təsir bağışlamırdı. Köynəyi qısaydı,

göbəyi görünürdü. İndi yəqin belə dəbdir. Əbdülün qadın geyimlərindən başı çıxmırdı.
Oğlanın köməksizliyinə gözü yaşaranlar da vardı. Amma qızdan başqa pul verən

olmadı.
Təcili yardım gəlib çıxdı. Ağ xalatlı həkim oğlana sarı addımladı. Göz qapaqlarını

araladı. - Yol verin, - dedi, xərək gətirsinlər.
- Ümid var? - Hamı intizarla soruşdu.
- Analizlərsiz, kardioqrammasız bilmək olmaz, - hər halda ürəyi zəif də olsa vurur.
- Qohumları varsa əyləşin, - tibb bacısı bildirdi.
- Heç kəsi yoxdur.
- Bəs bu kişi? - Əbdülü göstərdilər.
- Mən də yoldan keçənəm, - Əbdül bildirdi. - Amma oğlanı tək buraxmaq istəməyib

təcili yardıma sarı addımladı.
Ağ xalatlı kişi:
- Yox müəllim, qohumu deyilsinizsə, kənara çəkilin. Yad adamı götürməyə icazə

vermirlər, - çox quru, laqeyd dedi. Qapını çırpdı. - Oğlan artıq maşının içindəydi.
- Deyin ona pasportunun arasında əlli min var, - qız qışqırdı. - Yoxsa çırpışdırarlar.

- Mən bilirəm, xəstəxanalarda belə şeylər olur.
- Siz gərək gedəydiniz, - Əbdülə dedilər. Yiyəsiz adama baxan deyillər. Heç o əlli

mini də oğlan görməyəcək. Biz bilirik bu həkimləri.
Əbdül maşının qapısına yaxınlaşıb xəstənin hansı xəstəxanaya aparılması ilə

maraqlandı. Ağ xalatlı kişi xəstəxananın adını dedi. Bu metroya yaxın yerdəydi.
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Oğlanın ad familiyasını, doğulduğu tarixi və yeri yadında saxladığından Əbdül

ora istədiyi vaxt gedə bilərdi.
- Yəqin orada da sizi kimi qayğıkeş adamlar var, - Əbdül dedi. - Hamı pis ola

bilməz ki!
- Təki olsun, - üzü torpaq rəngində olan dolu bir qadın dilləndi. Ağzının qıraqları,

dodaqlarının üstü qırış-qırış idi. – Pis dünyadı, qardaş, indi heç kəs heç kəsin kitabını
oxumur.

Adamlar dağılışdı. Əbdül əvvəl taksi saxlatmaq istədi. Çoxdan idi o, adam arasına,
tünlük yerə çıxmırdı. İnsanların nə düşündüyünü, necə yaşadığını görmürdü. Pis şeylər
onu tez mütəəssir edirdi. Zəhmətkeş ailədən çıxması onu insanlara qarşı həssas etmişdi.
Şükür allaha ki, ailəsinə babat bir güzəran qurmuş, onları hamının indi istər-istəməz
düçar olduğu pis dolanışıqdan qurtarmışdı. Rusiyadan dönəndən sonra qazandığı halal
pulları qənaətlə işlədərək kənddə özünə bir müəssisə yarada bilmışdi. Amma hər şeyin
bir gündə alt-üst ola biləcəyini də bir an olsun yaddan çıxartmırdı. Ürəyi yumşaqlığı da
onu həmişə insanlara sarı səsləyirdi.

Taksi onu getdiyi ünvanın qabağında saxladı. Qapını bir yaşlı, yorğun üzlü qadın
açdı. Əbdül:

- Yaşarı görmək istəyirəm, - dedi.
Qadın onu tanımasa da Yaşarın qohumu olduğunu başa düşdü.
- Evi bir axşamlıq kirayə edib, - dedi.
- İndi harada olar? – Əbdül soruşdu.
- Dedi ki, bilet almağa gedir. Sonra da mer-meyvə almalıdır. – Gələndə nə deyim?

– Qadının onu evə dəvət etmək fikri yox idi.
Bacısına söz vermişdi ki, Yaşarsız qayıtmayacaq. Gəlini toy gecəsi atıb gəlmək

onların ailəsinə yaraşmayan iş idi. El-oba onları qınayardı. Qız uzaq qohum, abırlı
ailənin altı uşağından biriydi. Gəlib 30 yaşına çatmışdı. Az-çox savadı vardı, bağça
müəlliməsiydi. Kənddə iş tapmadığından gününü dörd divar arasında keçirirdi. Atasının
dolanışığı ağır idi. Altı uşaqdan heç biri, üstəgəl arvadı da işləmirdi. Kişi başını
itirmişdi. Qızlar hamısı ərə getmək yaşındaydılar, oğlanlarsa balaca. Rayonda belə
ailələr çox idi. Oğlan uşaqları böyüyən kimi heç olmasa iş-güc dalınca şəhərə qaçırdılar.
Qızlar isə ev-eşikdən heç yana tərpənə bilmirdilər.

Yaşar artıq qırxa çatırdı. Bacısının yeganə subayı o idi. Qız uşaqlarını pis, yaxşı
bacısı ev eləmişdi. Bircə o qalırdı. Gəlini oğluna çoxdan gözaltı eləmişdi. Qız Əbdülün
də ürəyinə yatırdı. Gözəl-göyçək, nərmənazık, tərbiyəliydi. Yaşar onu bəyənməyə
bilməzdi. Bəs niyə belə iş tutmuşdu. Əbdülü də qorxudan elə bu idi. Yaşarı Rusiyaya 7 il
bundan qabaq Əbdül özü aparmışdı. O vaxt buna ciddi səbəb var idi. “Bəlkə...?” Ağlına
gələn fikirdən Əbdülün ürəyi sancdı. Yaşar həmişə ona nümunəvi oğul təsiri
bağışlayırdı. Bacısı onu atasız böyütmüşdü. Bacılarını ər evinə Yaşar köçürmüşdü.
Demək olar ki, o bacılarına həm qardaş, həm də ata olmuşdu. Anasına yaxşı pul
göndərirdi. Amma anası onu evləndirməkdən savayı heç nə istəmirdi. Gözü yollarda,
qulağı telefonda qalmışdı. Əbdülü görən kimi dərdi açılırdı: “Özün qayıtdın, uşağı
kənddən didərgin saldın. Bəlkə ayağını bağlasam bir şey çıxdı.” – Bacısı sadədilliklə
götür-qoy edirdi. Yaşarın göndərdiyi puldan gəlinə qızıl üzük, boyun bağı, bilərzik,
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gözəl paltarlar aldı. Elçi getdi. Qız evinin adamlarını arxayın edərək “oğlum gələcək,
başı qarışıqdır.” – dedi. Bacısı özü buna hamıdan çox inandığından Yaşarın bu gün, ya
sabah gələcəyini səbirsizliklə gözləyirdi. Budur, Yaşar gəlib çıxdı. Amma onu evdə
gəlin gözlədiyini bilən kimi heç kəsi xəbərdar etmədən elə ertəsi gün gecə qaçdı.

Əbdül Yaşarın ağıllı-dərrakəli olduğunu bilirdi. Əgər Yaşar belə iş tutmuşdusa,
nəsə ciddi bir səbəb olmalıydı. “Bəlkə...” Allah şeytana lənət eləsin. Bu fikir artıq
neçənci dəfə idi onun ağlına gəlirdi, evlənsə çətin olacaq. Qızı geri qaytarmaq lazım
gələcək. Bacısının bundan ürəyi partlardı. Toyla evə gətirilən qızı geriyə qaytarmaq, -
bacısı bununla barışmayacaqdı, - Allah bu nə günlərdir, - onlar gəlib çıxıblar. Yox, qoy
bunu Yaşar özü həll etsin. Əbdülün işi onu tapıb yola gətirməkdir”.

“28 may” metrosuna getmək lazımdır. Burada girişdə telefonla danışmaq üçün
jeton təklif edənlər həmişə olur. Yenə metro. Şəhərki əhvalatı unutmasa da öz qayğıları
onu qoynuna almışdı.

Əbdül qatara minib boş yerlərdən birində oturdu. Bir çarşablı qadın “nənəyə pul
verin” deyərək oturanların qabağından keçir, dilini şirin salıb dualar edirdi.

30 yaşlı bir kişi “Yuxu yozumları”, “Xalq təbabəti” kitabını təbliğ edir, sərnişinlər
arasında müştəri axtarırdı.

Qarşısında pırtdaşıq saçlı, pal-paltarı əzik, çirkli 12-13 yaşında bir qız uşağı durdu.
Əyilib Əbdülün əlini, onun yanında oturan digər kişinin dizini öpdü. Əbdülün əti
ürpəşdi. Çox ədəbsiz üzü vardı. Pul istəyirdi. Bu sayaq dilənməyi birinci dəfə görürdü.
Qıza nəsə vermək fikri yox idi . Onun hərəkətləri Əbdüldə ikrah doğururdu. Yanındakı
kişi qızın ovcuna 10 qəpik basdı. Əbdül əvvəl “vermə, elələrini pula öyrətmək olmaz”
demək istədi, amma nəsə susdu. Qız əlləri, dizləri öpə-öpə oturanların qarşısından
keçirdi. Adamlar görünür, bu mənzərəyə alışmışdılar, heç kəsin vecinə deyildi. Hamı
özünə qapılmışdı.

Düşmək üçün qapıya yaxınlaşdı. Vaqonun qapıları aşılar-açılmaz dayanacaqda
qapını kəsdirən izdiham içəridəkilərin çıxmasını gözləmədən qatara minmək üçün
beyinsiz qoyun sürüsü təki içəriyə dürtülməyə başladılar. Cavanlar çiyinləri, qolları ilə
özlərinə yer edərək uşaq-qoca, kim gəldi sıxışdırırdılar. Çox gülünc mənzərə
yaranmışdı. 2 taylı qapıdan içəridən çölə, çöldən içəriyə itələyirdilər. Heç kəs heç kəsə
güzəştə getmək istəmirdi. Hamı bir-birini günahlandırırdı. Acı sözlər, təhqirlər...

Əbdül içəridəki axının təzyiqi ilə çölə çıxmaq istəyəndə, çöldən onu elə itələdilər
ki, az qaldı ahıl bir qadının qucağında otursun. İndi o da dartınmağa başladı  və çölə
çıxanda kostyumunun düymələrinin açılmasından, qalstukunun sallanmasından utandı.
O yan, bu yana baxdı, özündən başqa məzəmmət etməyə kimsəni tapmadı. Qapılar
çoxdan bağlanıb, qatar yola düşmüşdü. Hamı üst-başını səliqəyə salıb öz yoluyla
getməkdəydi. Ondan başqa təəccüblənən yox idi. Bütün bunlar metroda gedib-gələnlər
üçün, demə, adı hal sayılırdı.

...Keçməyə yol axtarırdı, yol yox idi. Hər yanda adamlar əyləşmişdi, qabaqlarında
da zənbillər, kisələr. Göyərti, lumu, mandarin satırdılar. Bir oğlan uşağı qabağını kəsdi.
“lezviya, cib dəsmalı, noski” təklif etdi. Çiynindən qadın alt paltarı, mayka sallanan bir
qadınla burun-buruna dəydi. Bir də onu gördü ki, kiminsə qarşısındakı vedrəsinə bir
təpik ilişdirdilər, ciyər, qursaq, ürək yerə səpələndi.
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Lap yaxında qatıq bankası sındı, başını qaldıranda bir pota polis işçisini

gördü. Yaman söyürdü. Ağzının qırağı tüpürcəkdən cəng bağlamışdı. Vedrəsi dağılan
qadın da söyürdü, lənətlər, qarğışlar yağdırırdı. Ancaq özünü də itirmirdi, dağılan
matahını təzədən vedrəyə doldurur, ayrı yerə keçməyə tələsirdi. Bu dəfə də göyərti
zənbili təpik zərbəsindən göyə qalxıb, balıq satanın zənbilinə düşdü. Göyərti satanın heç
səsi də çıxmadı. Cəld göyərtilərini balıq zənbilindən yığıb, hər ikisi qaçmağa üz qoydu.
Kartof satan oğlan, deyəsən, müştərisinə kəf gəlmişdi, müştəri əlində tərəzi kartofu
oğlanın təpəsinə çırpdı.

Yaxşı ki, o, şəhərdə yaşamırdı. Kənddə heç olmasa mal aldığın adamı tanıyırsan.
Burada adama nə gəldi sırıya bilərlər. Köhnə əti, palçığa düşmüş göyərtini çirkli suda
yaxalayıb sata bilərlər. Yox, onun yaddaşında qalan şəhər deyildi bu gəldiyi yer.

Yaşar telefonu söndürmüşdü. Əbdül onu axtarmağın mənasız olduğunu get-gedə
daha çox anlayırdı. Gərək gəlməyəydi. Bəhanəsi də vardı. Maşınını bir ay vardı qarajdan
çıxara bilmirdi. Yol avtobusu ilə getməsini məgər bacısı ona məsləhət görməmişdimi?

Arvadı Əbdülü silkələyəndə Əbdül bərk qorxmuşdu. Ürəyinə xof düşmüşdü. İlahi,
ölən var görəsən, yoxsa, gecənin yarısı arvadına nə olub onu oyadır. Yuxuya hələ indi
gediblər. Bacısının səsini eşidəndə lap ürək-ciyərini yedi.

- Nə olub, Səmayə? – deyib, - yataqdan dik qalxdı. – Bacısının evi ilə onların evi
arasında xeyli yol vardı. Gecənin bu vaxtı o yolu qət etmək, o demək idi ki, nəsə dəhşətli
bir hadisə baş verib. Nə baş verdiyini Səmayənin dilindən eşidəndə Əbdül bir az
yüngülləşdi.

“Şükür Allaha, bircə ölümə əlac yoxdur”, - deyib baş-gözünə döyən bacısını
sakitləşdirdi. “Gəlin”də bacısının yanındaydı. Hürkmüş gözlərini onlara dikib durmuşdu.
Onun yalvarış dolu baxışları Əbdülü də təqib edirdi.

- Dayı, hara baxırsan? – tez ol, əyləş, - arxada boş yerimiz var, - məktəb yaşlı
çəlimsiz bir uşaq qolundan tutub az qala səhər gəldiyi, “avtobus” deməyə adam utanır
“maşına” bənzər oturacaqlarından adam çimçəşən alabaşa sarı çəkdi. “Bu nədir,
deyəsən, onu zorla rafa mindirmək istəyirdilər”.

- A bala, qolumu burax, - mən maşın axtarmıram.
- Onda, çəkil maşının qabağından, - uşaq yaşına yaraşmayan kobudluqla dilləndi.
- “Nəsimi bazarı”, “Nizami metrosu”, “Bakı soveti”...qışqırmağa, müştəri

çağırmağa başladı.
Əbdülün uşağa acığı tutmurdu. Onun tayları indi parta arxasında oturub bilik alır. O

isə atasına köməkçi olub. Əlbəttə, bu heç də ürəkaçan həyatdan irəli gəlməyib. Əbdül elə
bilirdi içində tərpənməyə yer olmayan, havasızlığından adam boğulan bu görkəmsiz
maşınlar ancaq onların kəndindən şəhərə sərnişin daşıyır. Demə, bu sınıq-salxaq
avtobuslar paytaxtda da dəbdə imiş. Hara getdi 80-cı illərin gözəl, rahat, 3 qapılı
avtobusları, trolleybusları, tramvayları... Bunları xəttə kim çıxarır, axı?! – Küçələr də
heç rayon yollarından geri qalmırdı, asfaltsız, kələ-kötür, bərbad.

Bu nədir, Əbdülün gözünə görünür, yoxsa, həqiqətən bu cavan oğlanın burnundan
qan gəlir?! O, evin zirzəmisindən çıxıb üstündə “Şuşa” yazılmış kiçik marketə sarı
gəlirdi. Əbdül diqqət elədi, orada balıq satırdılar. Oğlan quru balıqlar düzülmüş
piştaxtanı qucaqlayaraq “bura mənimdir, bunu min dollara almışam”, - deyib hay-küyə
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gəlmiş adamlardan kömək umurdu. Fağır, yazıq təsir bağışlayırdı.

- Dedim sənə rədd ol, - qara saqqallı, hündür, qarnı ağzına dəyən kişi yumruğunu
düyünləyərək onun üstünə gəlirdi.

- Dədənin yeridir, köpək oğlu. Bu kişi şahiddi əlimlə polisə min dollar vermişəm.
- Bunların hansı düz danışır, oğlana rəhmi gəldiyi üçün Əbdül tamaşaya yığılanların

birindən soruşdu.
- İkisi də.
- Bu necə olur, - bir yeri 2 adama satıblar?
- A kişi bəzən lap 3 adama satırlar. Kim kimədir?! – Baxır, kimlə iş görürsən. Biri

pulu sahə müvəkkilinə verir, biri icra hakimiyyətinə, digəri polisə. Onlar pulları alıb
aradan çıxır. Bu yazıqlar da beləcə bir-birini qırmağa başlayırlar.

Burada Əbdüllük heç nə yox idi. Acıdığını əməlli-başlı hiss etdiyindən oradan
uzaqlaşdı. Yenidən telefonla çörəkpulu qazanan oğlanlara yan aldı. Yaşar onu
gözləyirmiş kimi:

- Hə dayı, eşidirəm, - dedi, - harada olması ilə maraqlandı.
Əbdül yaxınlıqdakı Yaşarın dediyi kafeyə yollandı.
Üz-üzə oturub dinməz-söyləməz ofisiantın gətirdiyi ev dadını verməyən

xörəklərdən yeməyə başladılar.
- Bilirəm niyə gəlmisən, nə deyəcəksən? – Yaşarın səsi yorğun idi, gözləri

qızarmışdı. Əbdül hiss etdi ki, bu hadisəni bacısı oğlu da faciə təki yaşayır.
Səhərdən rast gəldiyi adamlarla müqayisədə Yaşar olduqca xoş təsir bağışlayırdı.

Şux, qətt-qamətli, yaraşıqlı. Tər-təmiz, zövqlə geyinmişdi. Ən asası da bu idi ki, inamlı,
qətiyyətli görünürdü. Gözlərində nə etdiyini yaxşı bilən adamlara məxsus soyuq parıltılı
kədər onun ciddiliyini daha çox qabardırdı. Kənd uşağı olmasından heç bir əsər-əlamət
qalmamışdı. Bu 7 ildə Yaşar bərkimiş, dünya görmüş, təmkinli adama çevrilmişdi.

Əbdül o vaxt onu Rusiyaya müalicəyə aparanda Yaşar Qarabağdan – ön cəbhədən
təzə qayıtmışdı. Məktəbi qurtaran təki onu əsgər aparmışdılar. Sonra da özü könüllülərin
sırasında qalmışdı. Çiynindən yaralanmasaydı, bəlkə də heç qayıtmayacaqdı. Cəbhə
həyatı, səngər dostlarının ağır itkiləri bu məktəbli uşağı vaxtından tez böyütmüşdü.
Saçlarına dən düşmüşdü. Bacısı yaralı oğlunu bağrına basıb ağlayanda Əbdülün də
gözləri yaşarmışdı. Yara sağalsa da, Yaşar sağ qolunu tərpədə bilmirdi. Zədələnmiş
vətərlər sözünə baxmırdılar. Yaşar bunu da təmkinlə, heç kəsə şikayətlənmədən içində
çəkirdi.

Əbdül elə o vaxtlardan çarəsizlikdən, pis dolanışıqdan Rusiyada ilişib qalmışdı.
Bacısı oğlunu öz hesabına ora aparsa da, sonralar Yaşar onun əvəzini dayısına birə-üç
qaytarmışdı. Uzun sürən yaxşı müalicə öz təsirini göstərmişdi. İndi elə bil bu yara heç
olmamışdı.

Yaşar orada instituta girib təhsil aldı, geri qayıtdı, ancaq kənddə həyat əzab-
əziyyətə döndü. Yaşar yenidən yad ölkələrə üz tutdu. Kaunasda yaşadığı artıq 3 il vardı.
Əbdül ona baş çəkməyə vaxt tapmasa da Yaşarın evə, anasına hər ay müntəzəm pul
göndərməsi, onunla telefonla əlaqə saxlaması onun yaxşı övlad olduğunu və heç də pis
dolanmadığını göstərirdi.

Onu dilə tutub evə qaytarmaq Əbdülün ən vacib tapşırığı olsa da kənddə belə
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adamın iş tapa bilməyəcəyi ay-gün təki bəlliydi. Dayısı hey fikirləşirdi, Yaşara
münasib iş görmürdü. Yalnız bir variant qalırdı ki, anasının bəyəndiyi qızı özü ilə
aparsın. Ancaq, bunu Yaşara demək lazım idimi, məgər bu, onun özünün ağlına
batmırdı?!

Dayısı bacısı oğlunun təqsirkar, məhzun duruşundan sözlü adama oxşadığını
görürdü.

- Evlənmişəm, - Yaşar salfetlə ağzını silib, - nəhayət öldürücü sükutu pozdu. – Altı
aylıq bir qızım var, - Nərgiz.

Əlini cibinə saldı. Dayısı ilə göz-gözə qalmaqdan utandığı üçün naharın pulunu
verməyi bəhanə edib bir anlığa Əbdülün gözündən yayındı. Qayıdıb yenidən əyləşdi.

- Mamaya, qızlara hədiyyələr gətirmişəm. Açmağa imkan tapmadım, krovatımın
yanındakı korobkalardadır. Mamaya video almışam, işlətməyi ona öyrət. Nərgizi kasetə
çəkmişəm. Qoy baxsın. Tez-tez təzə kasetlər də göndərəcəyəm. Mən Nərgizin necə
böyüməsini onun görməsini istəyirəm... Arvad elə iş tutub ki, bilmirəm nə deyəm.
Mənim sözüm yoxdur. Mən sizi başa düşürəm, siz də məni başa düşməlisiniz.

- Mən sənə çıxış yolu göstərim. – Əbdül həyəcanından udqundu. Söz boğazında
sanki ilişib onu boğurdu:

- Bəlkə qızı aparasan, - mən demirəm ki, o biri qadınla münasibətini kəs, - hər
halda el qızı ilə ailə qurmaq, - oğlum, başqa şeydir.

- Dayı mən onun mənzilində yaşayıram, - Yaşar da udqundu. Onun da boğazı
həyəcandan qurumuşdu.

- Mən onun evinə girmişəm. Sən Rusiyada, lap elə digər yad yerlərdə didərgin kimi
yaşamağın nə demək olduğunu məndən pis bilmirsən. İndi mənim başımın üstündə dam
var. Heç kəs məni çərlətmir, təhqir etmir. Yadından çıxıb institutdan sonra kənddə işsiz
oturmağım. Anamla qalmaq naminə onun-bunun evində nökər də işləməyə hazır idim.
Nə oldu?! Sən məni heç Bakıda da işə düzəldə bilmədin. Səndən nə qədər pul
istəmişdilər. Bu məbləği eşidəndə rəngin dəyişdi, o vaxtkı üzünün ifadəsi indiyə qədər
yadımdan çıxmayıb. Yox, dayı, geriyə yol yoxdur. Vətən bizə əzizdir, biz ona yox. –
Mən evə pul göndərirəm, sən bunu yaxşı bilirsən. Mənim borcum budur, bundan artıq
heç nə edə bilmərəm.

- Elə bilirsən həyət-bacanın pis günə qaldığını görmədim. Evimiz də köhnəlib.
Bostanda da kartof, kələm gözümə dəymədi. Anam qocalır. Daha heç nəyə gücü çatmır.

- Yox, elə deyil, əkmişdi. Çox şey əkmişdi. Mən sənə deyim onu elə bostan
saxlayır. Başını qatır. Ancaq yuxarı bulağın başını bağlayıblar. Kimsə bizim kənddən
deyil, bura təzə gəlib, özünə fin üslubunda gözəl bina tikdirib, bulağı da salıb həyətinə,
heç kəsə axmağa qoymur. – Özbaşınalıqdı, bala. Əvvəllər o bulaq bütün kəndi
dolandırırdı. İndi pullu gəlmələr elə hoqqalar çıxarır ki, mətəl qalırsan. Bələdiyyələr də,
deyəsən, onlarla əlbirdir. Gərək gedəsən, xahiş edəsən, yalvarıb yaxarasan. Anan da ki,
səni kimi tərsin biridir, ona-buna əyilən deyil.

Yaşar dayısının qocalığını, çox düşdüyünü indi gördü. Kişi belə yorğun, aciz
olmamışdı. İllər öz işini görürdü, görünür, külfət də onu bir yandan sıxırdı. Qocalara
Yaşar indi lazım idi, o, isə çıxıb gedirdi.

- Dayı özünə, anama yaxşı bax. Fikir eləmə, biz də evimizi fin üslubunda tikəcəyik.
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Bu mənim boynuma. Bir az pul yığmışam, amma bu bəs eləməz. Ümidvaram ki,
tezliklə hər şey yaxşı olacaq.

- Mən tez-tez gələcəyəm. Yaşar durdu, qolundakı yaraşıqlı saata baxdı.
- Bazara da getməliyəm. Bir az mer-meyvə, - oralarda olmayanlardan alacağam.

Əlini dayısına uzatdı, sonra üzündən öpdü.
Əbdül də kövrəldi. Yeməkxanadan çıxdılar. Yaşar işgüzar addımlarla uzaqlaşdı.
Əbdül onun arxasınca xeyli baxdı. Evə qayıtmaq problem deyildi. Ancaq Əbdül

səhər xəstəxanaya apardığı oğlana baş çəkmək istəyirdi. Daha şəhərdə görüləsi işi yox
idi.

Bakı, 2000



Quru balıq
Mən bunu niyə yazıram?! - Yəqin A.-nın sağalmaz xəstəliyə düşməsi məni

bərk həyəcanlandırıb. Keçmiş tanışlarım, A.-nın iş yoldaşları deyirlər yazıq A. artıq
5 ildir insultdan yatır. Saçları tökülüb, üzü əl boyda qalıb, gözləri çuxura düşüb,
yataqdan dura bilmir. Xəstə baxıcılarının biri gəlib, o birisi gedir. Danışanda bir
sözü uzun-uzadı çətinliklə deyir.

A.-nın çox yaşı yoxdur. Bu il 65 oldu. 65 nədir ki! 65 yaşda o qədər gümrah
adamlar tanıyıram ki! Yəqin siz də az tanımırsınız. - Deyəcəksiz, əlbət A.-nın çox
çətin həyatı olub, onun üçün də belə tez düşüb. Yox, qətiyyən yox! A. ürəyi istəyən
kimi yaşayıb. Heç nədən korluq çəkməyib, ağayana həyat keçirib. Çoxları elə buna
görə A.-ya həsəd aparıb, onun mövqeyində olmaq istəyib. Axı, A. həm qadınlar,
həm də kişilər arasında barmaqla göstərilən rəislərdən olub. Bu gün də keçmiş
xidmətlərinin səfasını görür. İndi xərcləməyə hətta 10 min manat tapmayanlar var.
A. isə keçmiş imperiyaya xidmətinin əvəzində böyük məbləğdə təqaüd alır. Bu
təqaüdlə dünyanın o başına təyyarə ilə gedib qayıtmaq olar. A. isə bu pulu
təkbaşına özünə sərf edir, çünki A.-nın heç kimi yoxdur. Aldığı o böyük məbləğ
olmasaydı, bu xəstəliklə A. çoxdan qəbiristanlıqda idi. İndi bu pulları
qulluqçularına verir. Ayrı çıxış yolu yoxdur. Hələ ki, nəfəsi üstündədir, bazarlığını,
biş-düşürünü edənə, evini yığışdırana, pal-paltarını yuyub onu çimizdirənə və s.
ehtiyacı var.

İndi deyəcəksiniz kimdir bu A.? Yəqin başa düşdünüz kı, adi adam deyil.
A. istefada olan podpolkovnikdir. Bu vəzifəyə adi praporşiklikdən qalxıb.

Mən onu tanıyanda mayor idi.
İndi 20 il bundan qabaqkı hadisələrdən danışıram. A. milliyətcə qatışığı ol-

mayan təmiz rus idi. Bakıda doğulmuşdu. Atasını tanıyıb bilən yox idi. Anasının
öldüyü 12 il vardı. İki bacı idilər. Biri Moskvada ərdəydi. A. institutu Bakıda
qurtarmışdı. İngilis dili fakültəsini bitirmişdi. Yadıma gəlir A.-nın 45 yaşını o vaxt
iri bir çiçək çələngi ilə təbrik etdik. Hədiyyə almamışdılar. Onu tanıyanlar hədiyyə
sevmədiyini deyirdilər. Bəzi rəislər kimi acgöz, ələbaxan deyildi. Bir sözlə, heç
kəsin cibində, qazancında gözü olan deyildi A.

Şəhərin mərkəzində, dənizin qırağında evi vardı. İdarədən almışdı. Bir anası,
bir özü olsa da, mənzil üç otaqlı idi. Onunla gediş-gəlişi olanlar deyirdilər ki, A.
son dərəcə təmizkardır. Evində hər şey - döşəmədən tutmuş pəncərə şüşələrinə
qədər işıldayır. Görünür, hələ o illərdən A. evində iş-gücünü görən qulluqçu
saxlayırmış. Çünki A.-nın bütün günü, mən deyərdim, bütün ömrü işdə keçmişdi.
Tezdən gəlib hamıdan sonra gedərdi. Iş onun həyatını dolduran yeganə təsəlliydi.

A. ərə getməmişdi. Qarımış qızlardan idi. Amma mən onu qarımış hesab
etmirdim. Aramızda 18 il yaş fərqi olsa da A.-nı çox şux, cazibədar görürdüm. Uca
boyu, arıq, zərif qaməti, münasib geyimi onu gənc göstərirdi. Düppədüz, kifayət
qədər uzun sarışın saçlarını alnından arxaya yumaqlayıb sancaqlardı. Bu ona həm
ciddi, həm də səciyyəvi görkəm verirdi. Onun saç düzümü mənə qədər, məndən
sonra da dəyişməmişdi. Umumiyyətlə, hərdənbir, heç bayramlarda da saçını başqa
formaya salmazdı.



Ənlik-kirşandan hiss olunmayacaq dərəcədə istifadə edirdi. Saçını boyamırdı.
Sifəti girdə, üzünün sümüyü xırda, ovurdları azacıq batıq, çöhrəsi bəyaz, solğun idi.
Soyuq mavi gözləri, quru, nazik dodaqları vardı.

Pal-paltarını tez-tez dəyişməyi sevmirdi. Bəzənməklə arası yox idi. Nə
qulağına sırğa taxırdı, nə barmağına üzük.

Gödək geyinməzdi. Onu yay aylarında da çiyni, yaxası açıq paltarlarda gör-
məzdin. Qadınlara xas naz-qəmzə, kişilərin gözünə girmək, onların diqqətini cəlb
etmək üçün özünü nə yollasa bəyəndirmək kimi şıltaqlıqlar ona yad idi. Yeriyəndə
başı aşağı gedir, yan-yörəsinə baxmırdı. Mən onu uzun ayaqlı, səssiz yeriyən,
ətrafda heç nəyi saya salmayan yox, əhəmiyyət verməyən məğrur, qiymətini bilən
quşa oxşadırdım. Adamlara qaynayıb-qarışmazdı. Həmişə ciddi, məşğul kimi
görünərdi. Elə bil, onun nə danışmağa, nə də ürəyini boşaltmağa ehtiyacı vardı.
Əzəmətli, əlçatmaz idi. Eyni vaxtda gözünə görünməyə çalışmadığın, danışmağa
can atmadığın adam idi. Onunla qarşılaşanda bərk narahat olardıq. Kişili-arvadlı
hamı özünü itirər, tez keçib getməyini arzulardıq. Üzündə, mənasını araya
bilmədiyin istehza gəz-dirdiyindən elə bilirdin nəsə sənə kəc baxır. Sanki
bilmədiyimiz nələri isə bilir və buna görə özlüyündə bizə gülürdü.

Onunla üz-üzə gələnlərin nə üçünsə bir anlığa hərəkəti donardı. Farağat
dayanıb salamlaşar, sonra keçərdilər. Sənə münasibətini də bilmirdin, yaxşıdır,
yoxsa pis. Çünki üzünün donuq ifadəsi dəyişməzdi. Orada nə təəccüb, nə heyrət
oxunardı. Qəzəbli də görünməzdi. Hiss və həyacanlarını göstərməyən adam idi.
Dedikcə quruydu. Bəlkə buna görə də öz aramızda ona "quru balıq" deyirdik.
Danışmağa başlayanda bu quru vücudun, zərif qamətin içində adamın iradəsinə
təcavüz edən, onu boğan qüvvətli, dəmir dişli məngənə sıxıntısı duyur, amirlik,
hakimlik hiss edirdin. Sanki özü bərabərliyində təhsilli adamlarla yox, itaətdə
saxladığı əsirləri ilə danışırdı.

Otaqda olduğunu, nə vaxt gəlib, nə vaxt getdiyini bilmirdin. Pişik kimi asta
yeriyirdi. Rəişlik etdiyi şöbədə dəmir intizam vardı. İşdən əlavə söz-söhbət qəbahət
sayılırdı. Şöbədə hamının stolunun üstündə telefonu olsa da, bir-iki cümlədən artıq
danışmaq qadağan idi. Qadınlar bir-birinin təzə paltarını, bər-bəzəyini müzakirə edə
bilməzdilər. Məişət söhbətlərinə yalnız iş saatı qurtarandan sonra icazə verilirdi.

Çox oxuyurdu. İdarədən talonla ədəbiyyatı birinci o alırdı və həmişə stolunun
üstündə qalın jurnallar, qəzetlər olardı. İncəsənəti sevirdi. Amma siyasətə aid hər
şeyi ötürmədən oxuyurdu. Çünki çox vaxt tanınmış siyasətçilərin harada nə vaxt nə
dediyini adamı heyrətləndirən tərzdə əzbər bilirdi.

Ailə qura bilməməsinin səbəbi aydın idi. Burada mən onu başa düşürdüm.
Çünki A. kimi öz qanunları və xarakteri olan adamın ömür-gün yoldaşı tapa bilməsi
çətindi. Tanışlar arasında A.-ya müvafiq kişi də görmürdüm. Saxta, tez keçən, ötəri,
şəhvani hisslər ona yad idi.

Hikkəsinin, inadının da sərhədi yox idi. Sözünü, iradəsini qanun kimi
yeridirdi. Bundan, görünür, həzz alırdı. Bir dəfə mən də onun hikkə qarmağına
düşmüşəm. Buna səbəb ərindən boşanmış Solmaz adlı əsəbi, bədbəxt bir qadın
olmuşdu. Bu qadın dözülməz idi. Stolumuz yaxın olduğu üçün baş-qulağımı
aparırdı. Dünən dediyini bu gün yenidən təkrar edir, ərindən danışır. danışır
yorulmurdu. İşi də tökülüb qalırdı. Ona yaman rəhmim gəlir, qovmasınlar deyə



kömək edirdim.
Bir neçə dəfə işə gecikmişdim ki, bunu da yalnız Solmaz görmüşdü. Bir gün

məni çağırıb yaxşıca tənbeh etdilər. Bildim ki, söz ondan çıxıb. Anam yaşındaydı,
xəbərçiliyini heç cür gözləmirdim. O gündən onu dindirmədim.Ancaq məsələ belə
qurtarmadı. Solmaz məndən A.-ya şikayət edib yaşca böyük olduğu halda onun
salamını almadığımı deyərək ağlamışdı. A.-nın Solmaza elə bir rəğbəti yox idi.
Ancaq deyəsən mən də onun ürəyincə deyildim. Çalağan təki üstümə şığıdı:

-Onu dindirməsən partiya namizədliyini geri götürəcəyəm,-dedi.
-Bunun bizim münasibətlərə nə dəxli var? Zəmanəti də siz verməmisiniz, -

dedim. - Laqeyd bəbəklərində əsəbi parıltı yanıb - söndü.
-Mən verməmişəm, amma ləğv elətdirə bilərəm.
-Necə istəyirsiniz, - sakit cavab verdim. Bu o demək idi ki, məni ağciyər bil-

məsin.
-Halını pozmadı. Dodaqlarını gülmək istəyirmiş kimi istehza ilə büzdü.
O vaxt kommunist partiyasının sıralarına keçmək mühüm hadisə olsa da, bu,

xüsusilə hərbi təşkilatda, elə də asan deyildi. Bunun üçün sən də özünü həm işində,
həm də rəftarında nümunəvi, qüsursuz göstərməliydin. Onların sözləri ilə desək,
daha doğrusu, buna layiq olmalıydın. Bir də yuxarı vəzifəyə pillələr həm də
partiyalı olmağından asılıydı. Ona görə buna can atanlar vardı. A. özü də bundan
keçmişdi. Amma, görünür, mənim namizədliyim çoxdan onun ürəyincə deyilmiş və
yolumu kəsmək üçün bu fürsət əlinə göydən düşmüşdü.

Bir neçə həftədən sonra eşitdim ki, raykoma gedən sənədlərin arasından
mənimki çıxarılıb. Bütün bunlara baxmayaraq mənim A.-dan, nə üçünsə, acığım
gəlmirdi. Partiya hadisəsini də unutmuş kimiydim. A.-nın xasiyyətindəki tündmə-
cazlığı tənhalığı ilə əlaqələndirirdim. Əslində ona yazığım gəlirdi və bunun da
səbəbi vardı!

O, tez-tez bizim qarşımızda siyasi mövzuda, ya işlə əlaqədar müxtəlif mə-
sələlərlə bağlı məruzələr edir, göstərişlər verirdi. Bu vaxt mən onun üzünə
baxmamaq üçün heç bilmirdim nəzərlərimi hara ilişdirim. İlahi, onun batıq, solğun
ovurdları, alnındakı və gicgahlarındakı uzaqdan seçilən göy damarlar, qansız nazik
dodaqlan necə səyriyirdi. Elə bil, göydə sayrışan ulduzların biri yanır, biri sönürdü.
Bu əzələ titrəyişləri ara vermir, gah çənəyə, gah sağ qaşa, gah sol gözə keçir,
nəzərlərdən çəkilmirdi. Özünü gürurlu tutan bu təkəbbürlü, dikbaş qadının dərisinin
altına bir casus kimi soxulmuş bu xain səyrintilər, elə bil, onun amansız düşməni
idilər. Sanki onun gizlicindəki göstərmək istəmədiyi əzab və iztirabları nümayiş
etdirməklə ondan hansı intiqamlarınısa almaq istəyirdilər. Kim bilir, görünür onun
beyninin, iradəsinin "olmaz, tərpənmə" siqnalları əzələlərinə çatmır, onlara təsir
etmirdi. Bu iradə sahibi onu ələ verən, gülünc göstərən səyrintilərin əlində aciz
qalmışdı, onların öhdəsindən gələ bilmirdi. Əzaları tabeçiliyindən çıxır, sözünə
baxmırdı. Qadınlar bir-birinə baxıb: "Üzü elə bil dovşan üzüdür", - deyərək
pıqqıldaşırdılar.

Ancaq mən gülə bilmir, onun ümidsizlik girdabını xatırladan, arzuları sönmüş
gözlərindən dəhşətə gəlirdim. Və artıq uçurum qabağında dayanıb bir azdan oraya
yuvarlanacağı qaçılmaz olan bu biçarə, bədbəxt qadının halına acıyır, qəlbimdə
mərhəmət və şəfqətdən savayı heç nə tapmırdım.



Ancaq bir dəfə onun da üzündə fərəh gördüm, Təbəssüm çöhrəsini necə
nurlandırmışdı. Demə Lənkərandan, Cəlilabaddan vaqon-vaqon tərəvəz dolu ye-
şiklər Leninqrada, Moskvaya yola salınacaqdı. Allah, necə sevinirdi. Sanki bütün
bunlar əziz balaları üçün onun evinə gəlirdi. Demə moskvalıların, leninqradlıların
vitamin yeməsi A. üçün son dərəcə vacib həyat məsələsi imiş.

89-90-cı illərdə Bakıda baş verən hadisələrə A. istehza və rişxəndlə baxırdı.
Azərbaycanda boya-başa çatsa da, onun gözündə bu xalqın bir qara qəpik qiyməti
yox idi. Nə dilini öyrənmək istəmişdi, nə mədəniyyətini.

Xalqın günahsız balalarının gülləbaran edildiyi o qanlı gecənin xəcalətindən
açılmağa utanan səhərində, küçələrində, döngələrində yaralıları inildəyən başıbəlalı
şəhərin görünməz faciədən çaşdığı gündə, ana və bacıların sinə döyüb şivən
qopardığı, hamının qan-yaşla qəbiristanlığa axışdığı vaxtda və bütün ölkənin iflic
anında A. heç nə olmayıbmış kimi çox cəsarətli addımlarla adi gündə olduğu kimi
işə gəlib qabağına çıxanlara qəddarlıqla:

- Tak i im nado, - deyərək haqlı adamlar kimi kabinetinə başı dik keçmişdi.
Ancaq bu yalquzaq qəddarlığına görə heç kəs onu daş-qalaq etməmişdi. Çünki

A.-nın o günkü görünüşündən hərə bir rəvayət danışırdı. Biri deyirdi: "O gün A.
adama oxşamırdı, dəmirdən tökülmüş qansız robotu xatırladırdı". Biri deyir:
"Gözləri sönük ölü rəngindəydi, əlləri titrəyirdi, arıq boynu üstündə zorla dayanan
seyrək tüklü başı, elə bil, üzülüb düşəcəkdi."

Kimi deyirdi A. Moskvaya məktub yazıb xəyanətkarları ittiham edəcək! Çünki
xalqın bu dar günündə A. da danışmayıb, kim danışmalıydı ki?! Axı, bu xalqa
ondan yaxşı bələd olan yox idi. Məgər ömrü boyu bu xalqla birlikdə bu şəhərin
havasını udub, çörəyini, naz-nemətini yeməmişdimi?! Onun üzüyolalığını,
qonaqpərvərliyini, dostluqda sədaqət və dönməzliyini A. da deməyib, kim
deməliydi ki?!

Amma A. nə böyük təşəbbüs yiyəsi idi, nə də cəsarət. Omrü boyu yazılmış
qanunlara xidmət etmişdi. Onlardan kənara çıxmamışdı. Çünki bu qanunlar onun
üçün də sərfəli idi. A. öz xalqının qızıydı və ömrü boyu ona sədaqətli qalmışdı. Elə
isə A. onda niyə Bakının mərkəzindəki evini Moskvaya dəyişmirdi?! -Bəlkə son
anda nankorluğun daşını atıb Azərbaycanı sevməyə başlamışdı?! -Yox, qətiyyən
yox! Bu sualın bir cavabı vardı ki, A. son dərəcə müdrik və ağıllıydı. Əvvəla, onu
buradan heç kəs qovmurdu. İdarədə əvvəlki nüfuzu qalmasa da, onu yenə yola
verib mərhəmət göstərməkdə davam edirdilər. Bir də A. bu qədər hörmət gördüyü
yeri atıb getməklə özünə əziyyət verməkdən başqa daha nəyə layiq olacaqdı ki?!
Həm də Moskvada onun kimi A.-lardan o qədər vardı! Kim idi, ələyi ələnib, xəlbiri
göydə fırlanan bu iddialı qadını oralarda əzizləyib saya salan? Burada, heç olmasa,
onu tanıyanlar vardı. Oralarda isə adi, sıravi adama çevriləcəkdi. Elə buna görə də
başını ağrıtmayıb lövbər saldığı Bakıdan qırağa çıxmamışdı.

...Söz yox ki, ömrünün son anlarını yaşayan bu qadının məzarı da şəhər
qəbristanlıqlarının birinə düşəcəkdi. Yağan doğma yağışlar onun da qəbrini is-
ladacaqdı... Şəhid qəbirləri üzərindən əsən doğma Bakı küləkləri onun da məzarını
sığallayacaqdı. Kim bilir, bəlkə də bu küləklər gələcək bizlərə özgə xalqın özgə
məzarından ziddiyyətli, anlaşılmaz nağıllar pıçıldayacaqdı...



Язрайылла вядляшмə
(hekayə)

Уъсуз-буъагсыз чадырда бир стул беля бош дейилди. Амма сяс-сямир эялмирди.
Мярсийяханын хош авазы щавайа гарышыб щязин-щязин йайылырды. Кянд- кясякдя гадын
галмамышды. Щамы бир няфяр кими мяшяди Uмlейланын мяълисиня йыьылмышды. Гоншу
кяндлярдян дя эялянляр варды. Рящмятлик тякъя бир кяндин гызы дейилди, ахы?! Hям дя дяниз
сащили бойу узанан бу гумлу-дузлу торпагларын, янъирли, цзцмлц баьларын ювладыйды. Щяр
кянддя, гощум яграба евиндя, дост-таныш щяйятляриндя изи, йери, хатиряси галмышды ахы!

Чадырдан аралы алтында кцсювляр кюзярян ири газанларда плов дямя гойулмушду.
Самоварлар буьланырды. Мяъмийялярдя, газанларда  аш гарасы, мцтялъям щазырланырды.
Зяфяранлы йемяклярин иштащачан ляззятли райищяси, йанан одунларын tanış əтри, “Quran”
ayələrinin, мярсийялярин щязин сядасы – çox-çox uzaq keşmişlərdən qalma qədim adətlər
olsa da, adama doğma idi. Синилярдя буьланан стяканлар чадыра апарылыр, бошаланлар эери
эятирилирди.  Щамы бир няфяр кими рящмятлийин мяълисинин гуллуьунда дайанмышды. Гуран
охуйанлары мярсийяханлар явяз едир, bир мярсийя битир, о бириси башлайырды. Щяр кянддян
мярсийяхан эялмишди. Щяр кяс доьма ел-обада изи унудулмаз mяшяди Uмlейланын
тязийясиндя рящмятлийин хошладыьы мярсийялярдян охумаьы юзцня vacib, шан билирди.

Имамлардан олан нющялярин созляри дцшцндцрян, риггятлийди. Инсанлары гямя-гцссяйя,
кядяря йох, инъя, саф дуйьулара чякир, даща бюйцк тясялли, даща чох ишыг сели йарадырды.
Цзляр, сималар да, еля бил, сещрлянмишди. Sanki kин-кüдурят, щясяд, гибтя, пахыллыг ərimiş,
yox olmuşdu.

Мярсийяляр дярдли гадынларын, шящид ана-баъыларынын цряйиня мялщям тяки yayılırdı.
Илащи, йашы билинмяйян бу мярсийяляр неъя мющтяшяммиш! Щансы халгда беля адят варды?! -
Ня улу адят иди бу!

Еля mяшяди Uмlейла да ади инсан дейилди. Тякъя язизляри цчцн йох, доьма ел-оба
цчцн дя бир məbəd idi, галайды. Она эюря дя тязийяси юзцня охшайырды. Щяр ил Мящяррям
айында юзц кими пак мюмцнляри башына ъям едиб мясъидляря ъыьыр салан, Щцсейн цчцн  вя
бцтцн щагсызлыг гурбаны олан няъиб инсанлар цчцн црякдян кядярляниб аьлайан, Аллаща,
онун ендирдийи китаба, seçdiyi peyğəmbərlərə, о ъцмлядян бцтцн ядалятли инсанлара сидг
црякля баьланан, insanı баласы кими севян няня Uмlейланын матями башга ня ъцр ола
билярди, ахы?!

Гуран айяляринин, мярсийялярин беляъя црякдян, ъани-дилдян бол-бол охунмасыны Аллащ
юзц буйурмушду ондан ютяри!

Бу язямят долу сещирли сясляр эянъ нявя Лейлайа да  сирайят едир, ону ушаглыг илляриня,
унудулмаз, эюзял, дады- ляззяти дамаьындан эетмяйян дюврляря гайтарырды. Рамазан,
мящяррям айларында няня Лейла ону юзц иля бярабяр мярсийя, имам мяълисlяриня апарарды.
Няняси онун щям мяктябдя ялачы олмасыnı, билийи иля сечилмясиni, həm də беля шейлярдян
узаг олмайыб онлардан хябярдар олмасыны истяйирди. Инди бу щязин, рювнягли сясляр ону да
узаглара апарыр, сещрляйиб овсунлайырды.

Няняси Uмlейла ади insanlardan дейилди. Сарсылмаз ирадя, йенилмяз эцъ, тцкянмяз бир
гцввя варды онда. Сцбщ тездян дцнйаны нура бойайан, ахшам тяряфи гцруб едян эцняшин
шцаларында гызыла чалан дцнйа онун цчцн дя  ъазибяли бир алям иди. Няня Uмlейла, еля бил,
тябиятин  дилини билир, фцсцнкар чаьырышларыны ешидирди. Йашы səksəni кечся дя цзцндя гырышлар
чох дейилди. Цзц ишылдайырды. Сцд рянэли дяриси   щамар, парлаг иди. Bястя бой, nərmənazik,
ири, гонур эюзлц иди. Сачлары да там аьармамышды, пarlaq, хош рянэдяйди.
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Нявя Лейла онун сон иллярини чох йахшы хатырлайырды. Няняси онунла бир отагда

йатырды. Гыз стоlцстц лампанын ишыьында дярслярини юйрянир, няня дя юзцня аид чарпайыда
мцрэцляйирди. Тез-тез айылыб «щяля отурмусан?» – deyə сорушур, йенидян мцрэц вурурду.
Бязян ялиня китаб алырды. Амма эащ ейняйи дцшцр, эащ да юзц китабы бир гыраьа гойуб
эюзцйумулу ятрафы динляйирди. Юз ушаглыьындан, эюзял эянcлик илляриндəн нявя Лейлайа
данышырды.

Xатиряляри неъя ибрятамиз иди. Лейла нянясинин китаблара ещтийаъы олдуьуну зянн
етмирди. Чцнки няня юзц китаб иди. O, tякъя ев адамларынын дейил, гоншуларын да гайьысына
галырды. Лагейдлик, биэанялик nənəyə йад иди.

Рус дилиндя йахшы данышса да, аna dilinə xor baxanları sevmirdi: “Ня гядяр дил
билирсян, бил, хейири чох, инкар етмирям, амма диллярин шащы щяр кясин юз ана дилидир.
“Gюзцмц ачыб анамы, нянями, бибилярими бу дилдя данышан эюрмцшям. О вахт индики тяки
китаб боллуьу йох иди. Амма онлар дилимизи неъя эюзял билирдиляр. Щяр кялмя башы гядим
дейимлярдян, аталар сюзляриндян, зярб мясялялярдян истифадя едирдиляр. Хязиня идиляр. Адама
ляззят еляйирди”. - Цзцнц нявя Лейлайа тутуб «сян мяня китаб дейирсян, мян дя онлары китаб
билирдим, гызым”, дейирди.

Киноnu çox sevirdi. Amma oradakı вящши щаллара, дюйцлмя, ишэянъя сящняляриня
дюзмцрдц. Ащ-наля, йалварыш сяси ешидяндя цряйи парчаланырды: «Илащи йеня кимися дюйцрляр, -
бясдир, беля шейляря бахдыныз. Bеля сящняляр insanı хястя, гяддар еляйир. Црякачан,  йахшы,
хош шейляря  бахын. Танры бу дцнйаны гямли йаратмайыб, ахы?!»

Умlейла узунюмцрлцляр няслиндян иди. Биръя анасыны тез итирмишди. Ямиси гызлары,
бибиляри йцзя гядяр йашамышдылар. Одур ки, онун да 90-на гядяр юмцр сцряъяйини эцман
едирдиляр.

O, юзц дуруb, юзц отурур, щятта бу йашында гощум-яграбасыны йолухмаьа эедирди.
Щамынын щарайына, кюмяйиня чатмаьа, ялиндян эяляни, баъардыьыны етмяйя чалышырды. 9
йашындан оруъуну тутмуш, намазыны гылмыш бу гадын, ащыл йашларында да ритуалларындан
галмырды. Умlейланын варлыьы тякъя аиляси цчцн дейил, гощум-ягряба, гоншулар цчцн дя
бюйцк nemət иди! Миллятиндян асылы олмайараг – rus, yяhudi, ləzgi - kim olur olsun,
гощум-гоншуда йахшы сюз ешитмяк истяйянляр, мяслящятя ещтийаъы оланлар, дава-дярмансыз,
танры немяти иля саьалмаг истяйянляр - Uмlейланы дейиб эялирди.

Özü də дярман няди билмирди. Çox vaxt pящриз сахлаyır, aхшамлар йемякдян имтина
едирди. Намаз саатларыны öтцрмцрдц. Бязи гоъалар кими намазыны отураг шякилдя гылмаьы
юзцня eyб сайырды: «Аллащын кюмяйи иля айагларым мяни сахлайыр, яллярим щяля гашыг, бычаг,
ийня, сап тутур. Odur ki, yараданын щцзурунда дик дурмаьа, икигат олмаьа щяля эцъцм
вар. Аллащ-Тяала саьлам бядян, саьлам ъан вериб, мян дя дуаларымла, səcdəляримля она
миннятдар олмалыйам» дейiрди.

Чox təmizkar idi. Pал-палтары мцшк-янбяр гохуyurдu. Суйу севирди! Суйу гиймятли
тутур, дцнйа немятляринин ян дяйярлиси сайырды. «Суйу сизин цчцн тямизликдян ютрц ендирдим»
- Гуранидан олан бу айяни тякрарламаьы севирди: “Су еля бир мюъцзядир ки, онсуз бяшяр
ювлады щеч нядир. Мцгяддяс китабымызын чох айяляри бу барядядир. Она эюря
пейьямбяримизин гызы Фатимейи-Зящра суйа щямишя салават чевирярмиш”, - deyirdi.

Умлейла да суйа салават чевиряр вя буну ярки чатдыгларынын щамысына тювсиййя едярди.
Чай-су ичяндя«салаватул-лащи Щцсейни шящид дейиб», - йезидя лянят охуйарды.

«Евини тямиз сахла, гяфил гонаьын эяляр, бядянини тямиз сахла гяфил юлцмцн эяляр»-
аталар сюзц онун дилиндян дцшмязди. Тез-тез щамамланарды. Юлцмдян йох, эцнащ
ишлятмякдян горхурду. Шяр данышмаз, бющтан демяз, щарам тикя йемязди. Адамлары
мцщакимя етмяз, гялб гырмаз, гоншуларла, гощум-яграба иля хош давранарды.
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Намящрямин габаьына башы ачыг чыхмазды. Амма буна бахмайараг намаз

цстцндя щяр дяфя Аллащдан о дцнйада ян яввял ата-анасынын, эюзцнцн аьы гарасы биръя
гызынын вя нящайят юз эцнащларынын баэышланылмасыны истярди. Евя киши эяляндя онун индиъя
дцкандан алынмыш тяки «тяп-тязя» кялаьайысы башында оларды. Умлейла дейирди ки,  зянян
хейлаьы евдя, ян башлыъасы да иътимаи йерлярдя юз отурушуна хцсуси фикир вермялидир. Буну
мювщумат йох, яксиня, гадынын савад, елм вя камиллийинин эюстяриъиси щесаб едирди. Юзцнц
“юнcя эюрцcц” адландыранларын, фалчы вя бахыcыларын гяддар дцшмяни иди. Онлары рийакар,
фырылдагчы bilir, беляляриня цз тутанлары бяйянмирди: “Əсас Аллащла олмагдыр. Аллащла достлуг
едяня бяндянин кюмяйи gərək олмаз”, - deyirdi.

Умlейланын яря эетмясинин  мараглы тарихъяси варды. Юзцнямяхсус характери вя ъясаряти
олса да ядяб-мярифят ганунларына риайят-онун цчцн щямишя юнямли олмушду. Мяктябя
эедяндя bir dəfə бир оьлан она йахынлашмыш, чянясинə toxunub «сян ня гяшянэ гызсан»
дейибмиш. Оьланын бу ъясаряти onu гязябляндирся дя  ялинин чянясиня дяймясини юзцня эцнащ
билиб ейб сандыьы цчцн сонралар щямин адамын елчисиня “йох” демяйя цзц эялмяйиб. Амма
ярини чох севиб: «О индики кишилярин тайы дейилди, чох мцщцм, гейри ади иди, - deyirdi.

Умlейла онун вахтында  кишийя даща чох ещтирам, щюрмят едилдийини vurğulardı: “Киши
евя эялмямиш газанын аьзыны ачмаздылар. Хюряк биринъи киши цчцн чякилярди”.

Ил йарым бундан яввял Uмlейла евдякиляря Язрайылы йухуда эюрдцйцнц данышмышды.
Амма Язрайыл ону апармаг цчцн эялмяйибмиш, eляъя  «bu dünyadan köçməyə йеня щазыр
дейилсян?» soruşubmuş.

Умlейла Юлцм мяляйини горхунъ щесаб етмирди. Яксиня, Танры мяляйинин мещрибан
сясиндян щятта бир гядяр тясирлянмишди дя.” Hə, vaxtdır” evdəkilərə - demişdi. Əшйаларыны
гощум-гардаш арасында бюлцшдцрмцшдц. Юзцня кяфянлик алмышды. Юзцндян xeyli габаг
рящмятя эедян яринин тягацдцндян ещсан цчцн пул да йыьыб сахламышды.

Uмlейла ел адятляриня, mərhum цчцн верилян ещсана, хейрата бюйцк ящямиййят верирди.
Цчцнц, ъцмя ахшамларыны, гырх вя илини вермяк цчцн габагъадан гызына хцсуси тапшырыглар
вермишди: “Дост-таныш, гощум-ягряба чохдур. Мян дя мяълисляря аз эетмямишям. Гуран
охутдурун, имамлардан мярсийяляр дедитдирин. Щеч кяс аьламасын. Сяксяни кечянляр цчцн
аьламазлар. Ещсан вермякся савабдыр. Mərhuma щюрмят яламятидир. Фикир верин йемямиш
бир няфяр галхмасын. Эялмяйя вахт тапмайан гоншуларын гапысына пайларыны aparın”.

Бир нечя ай бундан габаг Юлцм мяляйи йеня онун йухусуна эирмишди. Бу дяфя «щазыр
ол» дейяряк гейб олмушду.

***
Умlейла бир отагда йатдыьы нявяси Лейлайа yuxumu, reallıqmı olan ейни шейи артыг

хейли вахт иди ки, дюня-дюня данышырды:
- Йеримя узанан тяки башыма гушлар доланыр, сярчя бойда- ялван, гяшянэ, бязякли,

айаьымдан башыма учурлар, башымдан айаьыма. Сорушурам: “Bу гушлар нядир?” Kимся
дейир: “ Uшагларындыр”.

Nənəsinin on ушаьы олмушду, доггузу балаъа икян дцнйаларыны дяйишмишдиляр, биръя
Лейланын анасындан башга. Бу “ушаглар”  ,gюрцнцр, аналарынын о дцнйайа  кючячяйини билир
вя ону “quş” qiyafəsində зийарятя эялирдиляр.

Nəvə Leyla üçün bu “qeyri – mümkün”, anlaşılmazdı. Amma o, nənəsinin də
sayıqlamadığına, ağlı, huşu tam başında olduğuna əmin idi. Nənə olamayanı quraşdırıb
yalan danışmazdı. Bu ona yad idi! Belə idisə “bu nə idi?!” – Hey düşünürdü.

Няняси кечян ил дцнйасыны дяйишян ряфигяси Uмgцлсцмц дя тез-тез йухуда эюрцрдц.
Сящяр щям Лейлайа, щям дя гызына данышырды: «Рящмятлик чох гайьылы эялир йухума,
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билмирям нийя белядир?!Deyir Мяшяди, (Умlейла щяля ушагкян атасы вя анасы иля
бирликдя эями иля  Хорасана, Мяшядя зийарятя эетмишди) сян мяня чох дейирдин: “бу араг
ичянляря аз гуллуг еля, мян гулаг асмырдым. Инди баша дцшцрям, сян нийя беля дейирмишсян”.

Aнасы сямими истещзасыны эизлятмядян эцлцмсцнцрдц:- Инди дейирсян, буна эюря
рящмятлийи о дцнйада ъязаландырыб ъящяннямя салыблар.

- Бу ня сющбятдир, няня Лейла инъик диллянирди. О, шяр демяйян , бющтан данышмайан, ев
йыхмайан, гейбят гырмайан, бир кяся  даш атмайан,оруъуну ютцрмяйян, намазыны
кечирмяйян, кюнцля-гялбя дяймяйян щяйалы бир гадын иди. Инди бизим билмядийимиз
нялярся вар дя. Ялбят онун цчцн беля бикеф эялиб йухума.

Умgцлсцмцн дюрд оьлу варды. Щамысы да ичмяйи севирди. Рящмятлик саьлыьында
шикайятлянярди ки, билмирям ня вар бу арагда, мянимкиляр бутулканы эюрян  кими эюзляри
парылдайыр... Eля ки, мядяляриня эирди, гардаш олсалар да биринин сюзц о биринин боьазындан
кечмир. Щалал йемяклярини щарам еляйирляр. Онлары бир йеря йыьыб сцфря ачмаьыма да
пешиман олурам.

Умlейла дейярди ки, арагдыр, щяшишдир, тирйякдир - щамысы шейтан ямялидир,онлардан
горхмаг лазымдыр, iнсаны адам сифятиндян чыхарыб щейван сифятиня салыр.

*****

Atasının юлмямишдян бир саат габаг nənəsini юз кянд евиня саь-саламат апармасы да
мараглыйды.

- Мяни эюзляйирляр, евимя эетмялийям, Uмlейла сящяр гызы Züleyxaya билдирди.
- Ким эюзляйир?- Züleyxa soruşdu. - Тяк йашайырсан, щеч тяклик олмасын, дейяк ки,

гоншулар щяр эцн эеъя-эцндцз башынын цстцндядирляр, лап сяни тяк бурахмырлар, амма
ъанын аьрымайанда. Инди нахошсан,  айыбдыр ъамаатдан! Беля вязиййятдя сяни юз евиня
апарсаг, гынайарлар бизи, аьызлардан гуртармарыг. Дейярляр гоъа йашында арвады тяк
гойдулар. Сонра эял онлары баша сал ки, юзц беля истяйиб.

- Беля елямяйин,- бир илдир сизинляйям, евимин йолу йадымдан чыхыб. Индийя гядяр щеч
дедим сизя ки, мяни евимя апарын?! - Ялбяття, бура да еля мяним евимдир-
гызым,нявялярим, кцрякяним гуллуьумда. Амма бу эцн ахшам саат 7-дя мцтляг юз
евимдя олмалыйам. Сюз вермишям, бу саатадяк юзцмц чатдырмалыйам.

- Sюз вермисян?- Kimə? Züleyxa йеня юзцнц сахлайа билмяди. Сянин биздян йахын
кимин вар, сюз верясян?

Дили кякяляди.Олмайа yenə Əzrayıl yuxusuna girib?! – fikirləşdi.
Нявя Лейла da гулагларыны шяклямишди. Анасынын ürəyinə daman онун да фикриндяйди...

Санки евин щавасы тцкянирди.

**********
Nənə йемяк столунун башына keçdi. Limon salınmış büllur stəkandakı çayı qabağına

çəkib Лейлайа:
- Dемирдин мцщазирян вар, бяс нийя йубаныrsan? - Yoxsa mяндян ниэаранsan? Юзцмц

йахшы щисс еdirəm. Sənə baxanda эянълийим гайыдыr. Şirin –şirin gülümsədi.
Лейла qапыдан чыханда анасыны щим-ъимля чаьырды:

- Нябадя ону евиня апарасыз а….
- Йахшы-йахшы, эет эюрцм. –Анасы ону гапыйа гядяр ютцрдц.

**********
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Nə üçünsə işdə qərarı tutmurdu. Evə щямишякиндян тез гайытды. Блокда икян
гапыларыны диншяди. Сакитлик иди.

Гапыны киъик баъысы Севил ачды. Эюзляри гызармышды, амма аьламырды. Гарт  арвадлар
кими данышырды:

- Ата ня цчцнся ишдян тез гайытды. Мяня деди ки, тез ол, няняни эейиндир, ону евиня
апарырам, ашаьыда машында эюзляйирям. Анамызdan сяс чыхмады. - Няняни мян
эейиндирдим. Deyirdi тялясмя, вахта вар, 7-дя чатсаг, бясдир. Тяййаря Кярбялайа бу вахт
учаъаг.

Анамыз еля билирди ки, няня аьлыны чашдырыб. Она неъя бахмышдыса няня инъиmişди.
Amma büruzə vermirdi. Həmişəki kimi gülümsədi:

- Еля бахма гызым, аьлым цстцмдядир, - деди.
Мяни юпдц. Сяня саламымы чатдырмаьы тапшырды. Пиллякянляри юзц дцшдц. Машынын

гапысыны юзц ачды. Щяля габагда отурмаг истяйян anaйa деди ки, çantanı габаг отураъаьа
гой, юзцнsə архайа йаныма эял.

Орада да aчарла гапысыны юзц ачыб. Ата машыны щяйятя салмаг истяйиб. Ana дя чайданы
долдурмаг цчцн мятбяхя кечиб. Гайыданда эюрцб ки, няня дивана узаныб, чаьырыб ъаваб
эялмяйиб. Ana дейирди ки, щеч ики дягигя олмайыб ондан айрылмаьы. Саата бахыб - 7 тамам
имиш.

********

Умlейланын ъцмя ахшамлары издищамлы кечирди. Эялиб эедян кясилмяк билмирди. Ум-
lейланы йуйуб-кяфянляйян 4 няфяр гадынын данышдыьы сюзляри онларын юз дилиндян ешитмяк цчцн
эялянлярин щяр бири фцрсят ахтарыб юзлярини гадынларын йанына верирди. Гадынлар
эюрдцкляриндян, эюрцнцр, юзляри дя чох тясирляндикляри цчцн баш верянляри щяр дяфя хцсуси
вурьуйла данышырдылар:
- Арвад еля бил щеч юлмямишди, йатмышды, щяр сюзц дя санки ешидирди. Яйниндя ялlə

тохунмуш тязя сцд рянэли йун кюйняк варды. Нявяси эейиндирмишди она. Кюйняйи
гайчыламаьа адамын щейфи эялирди. - Еля беля дедik :- Мяшяди, голларыны галдырыб бизя
кюмяк елясяйдин гайчы вурмаздыг бу кюйняйя. Голларыны галдырмаьа ялимиз эялмирди.
Кечинмясиндян çox ютмцшдц. Бир дя эюрдцк, илащи, бу нядир? “Arвадын голлары ялимизин
алтында галхыр”, - кюйняйи ращатлыгла чыхартдыг. Саь яли дя, еля бил, мейид яли дейилди, даим
айыб йерини эизлядирди.

***
Лейла кцрсцйя галхды. Зал аьзынаъан долу иди. Щамысы елм адамлары, зийалылардı.. Бу

мярузяни щазырлайанда няняси саь иди. Щярдян она мяслящятляр верирди.
Иъласы апаран Мяммяд мцяллим, ня цчцнся, цзцнц отуранлара тутуб Лейланын

нянясинин бу йахынларда дцнйасыны дяйишдийини билдирди.
Зал бир аьыздан эур сясля: «Аллащ рящмят елясин, нур ичиндя йатсын»деди. Бу ел адяти иди.

Юляня рящмят охуйурлар.
Амма бу цч кялмя сюз црякдян, уъадан, дуа тяки сядаланмышды. Санки залдакылара

беляъя аным гейбдян буйрулмуш, ямр едилмишди.
Няняси дейярди. «Аллащ рящмят елясин!» бюйцк кялaмдıр, эур салаватдыр, щамыйа нясиб

олмаз. –Дуа təkidir, ганадлыдыр. Аллаща хош эяляр, она сары йолу сцрятля адлар.



Bağ “qonşu”su
(hekayə)

Pərdəsiz pəncərədən düşən günəş onu durğuzmaq fikrindəydi. Professor üzünü
divara çevirib adyalı gözünün üstünə çəksə də hiss etdi ki, daha yata bilməyəcək.
Canında ağrılar duyurdu, yuxudan da doymamışdı. Hər gecə özünə söz verirdi ki,
axşam saat 12-dən sonra əlinə kitab götürməyəcək. Amma kitabsız da yuxusu ərşə
çəkilirdi. Nə yaxşı ki, kitabları vardı! Süleyman müəllim bu kitabları xəzinə bilirdi və
bu kitablar professoru gecələr üstünə hücum çəkən dərddən xilas edir, yuxu dərmanı
olurdu. Səhərə yaxın gözünün acısını alırdısa, çətini ayağa qalxınca idi. Bağın havası,
bir kilometrdən səsi gələn dənizin doğma uğultusu onu sap-sağlam edib ağrılarını
unutdururdu.

Əlini qaldıranda nəyəsə toxundu. Axşamlar başının üstünə oxumaq üçün
məftillə çəkib gətirdiyi lampaydı. Ayaqlarını zoğalı rəngi getmiş, amma tərtəmiz
sildiyi taxta döşəməyə qoyub başmaqlarını geyindi. Daşdan hörülmüş balaca
xudmani mənzilin hər yanı jurnal-kitab qalasıydı. Çarpayı, yazı stolu, şifoner
olmasaydı otaq kitab anbarına oxşardı.

Çarpayını səliqəyə saldı. Mələfələr təmiz idi: həftədə bir dəyişirdi. Quyunun
ağappaq suyunda paltar tozu ilə isladır, bir gün keçəndən sonra əllə yuyurdu.
Mələfədən korluq çəkmirdi. Şifonerin siyirtmələri dolu idi, arvadının sağlığından
qalmaydı. Rəhmətlik bilirmiş ki, vaxt gələcək, belə mələfər od qiymətinə çıxacaq və
ərinin də təzəsini almağa imkanı olmayacaq. Sədaqətin saysız-hesabsız mələfələri,
məhrəbaları indi qocanın karına gəlirdi.

Şəraiti o qədər yüksək olmasa da Fatmayıdakı bu atasından qalma ikimərtəbəli
ev, arvadının qab-qacaq, çəngəl-bıçaq, məhrəba, mələfə, süfrə ehtiyatları onu bu ahıl
yaşında heç kəsdən asılı olmağa qoymurdu. Bu onun üçün indi çox böyük təminat idi.
Yayda suyu quyudan hamamın üstündəki iri çənə motorla vururdu. Gün suyu
qızdırırdı, olurdu əməlli başlı hamam. Nə qədər çimirsən, çim, dəniz də iki
kilometrlikdə.

Bu il bağa lap tez mart ayında köçmüşdü. Gecələr soyuqdan iki yorğanın altında
dişi dişinə dəysə də, professor özünə gəlmişdi. Sinirləri dincəlmişdi. Nə yaxşı
babalardan qalma bu bağ vardı! Yoxsa kişi nə edərdi?! Süleyman müəllim 74 yaşında
ilk dəfəydi belə sevinc hissi keçirirdi. O vaxt mikrorayondakı dörd otaqlı mənzilini
alanda da belə hiss keçirirdi.

Mənzili havayı almışdı. Onun yaşadığı qəsəbə Bakıda havası ən təmiz olan ərazi
sayılırdı. Ətraf elə genişlik olmasa da sakinlər burada gözəl yaşıllıqlar salmışdılar.
Şam ağacları, çinarlar, zeytunluqlar quşların nəğmə məkanına çevrilmişdi. Süleyman
müəllim bu səslərlə sabahını açırdı. Yaxınlıqdakı məktəbin yaşıl futbol meydançası,
idman qurğuları öz həvəskarlarını qoynuna alırdı. Professorun pəncərəsi uşaq
bağçasının binasına baxırdı. Köşklər, skamyalar, yelləncəklər, günlüklər sıx
ağaclardan, yaşıl kollardan görünməz olmuşdu.

Süleyman müəllimə hər gün onu arxayın-arxayın işə aparan trolleybus ləzzət
eləyirdi. Bu xətt düz bulvara qədər gedirdi. Üç qapılı, geniş salonlu trolleybus.
Professor geniş şose yolunu iki yerə bölən gül-çiçəkli yaşıllığı, sıra ilə düzülmüş
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yaraşıqlı quşarmudu kollarını pəncərədən seyr edə-edə bir də görürdü ki, artıq işə
çatıb.

Yəqin gözə gəldilər. Trolleybus xətti ləğv olundu. Yerini “bir ayaq ancaq
yerləşən” darısqal maşınlar tutdu. Hələ bu harasıdır, bir səhər gözünü açanda elə bildi
ki, onları köçürməyə gəliblər. Binanın dörd dövrəsindəki buldozerləri, “Kamaz”
maşınları, traktorları görüb çaşdı. İri, yaşıl ağacları mişarlayır, bağçanı uçururdular.

- Buralarda ev tikəcəklər, - narazı sakinlər bir-birilərinə şikayətlənirdilər:
- Yenə gen-bol yer olsa, adam dinməz. Bizə hələ buralar darısqal idi. Uşaqlar

oynamağa yer tapmırdılar. İndi lap bir-birimizin evinə baxacağıq.
- Bəlkə icra hakimiyyətinə demək lazımdır. – Süleyman müəllimə tapşıraq bu

işi. Aramızda ad-san yiyəsi odur.
Professor bunun mənasız olduğunu hiss etsə də adamların sözünü yerə salmaq

istəmədi. Mənzili alandan bəri rayon icra hakimiyyətinə işi düşməmişdi. O vaxt onu
tanıyır, hörmətli adam olduğunu bilirdilər. Onu tanıyanlar, kim bilir, bu illər ərzində
artıq işdən çıxmış, bəlkə yerlərini dəyişmiş olardılar. Hər halda cəhd etməyə nə vardı
ki!

İcra hakimiyyətinin nömrəsini yığdı. Onları kim narahat edir başa saldı.
- Bizlik deyil, - quru, qısa cavab verdilər.
- Kimlikdir, a bala?
- Bilmirik, - dəstəyi asdılar.
Yığışıb qəzetə də yazdılar. Amma qəzetdən də səs-soraq çıxmadı.
Ətrafda iş gündən-günə qaynayırdı. Bir neçə metrlik ərazidə dörd ev birdən

tikilirdi. Dörd traktor, dörd buldozer işləyir, “Kamaz”ların biri gəlib, biri gedirdi.
Fəhlələrin hay-küyünü də bura gəlcək ətrafda daha yaşamaq mümkün deyildi. Bu
hələ gündüzün səsiydi. Gündüzün səsinə dözmək mümkün olmayanda professor
evdən çıxıb bulvara yollanırdı. Ancaq daha indi onu bulvara aparacaq yaraşıqlı
trolleybus da yox idi. Havadakı məftillərinəcən izin-tozun itirmişdilər. Lap trolleybus
olsun, indi onun pəncərəsindən heç baxmağa da yer görmürdü. Hər yanda tikinti
gedir, əvəzində bəzək kolları, yaşıl ağaclar kəsilir, babat asfaltlar telefon,
kanalizasiya və digər xətlər üçün xəndək təki qazılırdı. Şəhərdə yerimək zülmə
dönürdü. Plansız, nizamsız, harada gəldi, necə gəldi inşa edilən bu çoxmərtəbəli
qorxunc evlər üzünə bol-bol ənlik-kirşan yaxan, makiyajdan istifadə etməyi
bacarmayan zövqsüz əcaib qadınlar təki ordan-burdan adamın gözünə girirdi. Bircə
bulvarda ürəyi açılırdı. Dənizin içində lövbər salan, uzaqdan xəyalı çəkən gəmilərə,
kolazlara, barkazlara baxır, Bakının əzəmətli bir liman şəhərinə çevrilməsindən fəxr
duyub qürrələnsə də şəhərin hər yerində az qala bir-birinin çiyninə qonan eyni
şeylərlə dolu saysız-hesabsız, yaraşıqsız, lüzumsuz marketlər, ərzaq dükanları, qadın
salonları, şadlıq sarayları bu hissi onun qəlbindən qovub çıxarırdı.

...Gecələr qaranlıq üzünə həsrət idilər. Hər yandan projektorlar boylanırdı.
Buldozerlər, traktorlar dayanmaq bilmir, “Kamaz”lar ardı-arası kəsilmədən nəsə
daşıyırdılar. Adamlar rahatlıqlarını itirmişdilər. Böyüklü-kiçikli hamının baş qulağı
dəng olmuşdu. Qonşular rastlaşanda salamlaşmaqdan qabaq “gözümü səhərə qədər
yuma bilməmişəm” deyib əllərini yelləyir, qaşqabaqlı keçirdilər.

Professor ilk dəfəydi təqaüddə olmasına sevinirdi. Pozulan rahatlığı ilə işə
getmək onun yaşda adam üçün çox çətin idi.
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“Gecə də ev tikərlər?! İlahi, hansı ağıllı bunu fikirləşib?” “Kamaz”ların

daşıdığı torpaqlar yollara ələnirdi. Külək olanda tozdan göz açılmırdı, yağış olanda
palçıqdan yerimək olmurdu. Qadınlar paltar sərə bilmirdilər. Ağ sərib qara yığırdılar.

“Yəqin gecə növbəsinin haqqı çoxdur, yoxsa heç bir fəhlə gecə yuxusuna zəhər
qatmaz”. Professor ərinməyib soruşmuşdu da. Cavab çox kədərliydi. Məvacib gecə
də, gündüz də eyni idi. Narazılıq edənlərə qapını göstərirdilər. Burada ancaq son
dərəcə ehtiyacda olanlar işləyirdi.

Bu bağın olmasına professor indi şükür edirdi. Oğlu bir arada baş-qulağını
aparırdı ki, maşınımız yox, gedib-gəlmək çətinləşib, gəl bağı sataq. Bağa yaxşı pul
verənlər çox idi. Sahəsi də böyük idi. 90 sot olardı. Süleyman müəllimin babasından,
əmilərindən qalmışdı. Hamısı ölüb getmişdi. Bir yadigar o idi. Ancaq şükür Allaha,
oğlu vardı, nəvəsi vardı. Bir vaxt onların evləri də kəndin ən yaraşıqlı evlərindən idi.
Düzdür, indi tikilən evlərin yanında o daxmaya oxşamasa da köhnəldiyi hiss
olunurdu.

Süleyman müəllim bu evi, həyəti çox sevirdi. Atasının, anasının, əmilərinin,
arvadının iyini alırdı. Həyətdə nə ağac desən vardı. Əncir, tut, nar, püstə, innab,
albalı. Bağın bu başından o başınacan uzanan, yayda yaşıllığı ilə çay plantasiyalarını
xatırladan ucsuz-bucaqsız tənək kolları. Ağlı, qaralı, şirəli, salxım üzümlər avqustda
yerə dəyirdi. Bir də hasarın qırağında bir-birinin dibində sıra ilə düzülmüş yazda
başgicəlləndirici ətri ilə bütün kəndi bürüyən iydə ağacları. Hamısı yaxşı bar verirdi.
Professor bilmirdi hansı ağac həyətin fəxridi.

Üç otaqdan ibarət – içərisində suyu, qazı olan ev də möhkəm idi. Sahəsi elə
böyük olmasa da qapı-pəncərəsi yaxşı bağlanırdı. Artırmanın qabağındakı 3 mərtəbəli
külafirənginin dəmir pilləkənləri möhkəm idi. Yuxarıdan bütün kənd, dəniz əl
çatacaqmış təki görünürdü. Külafirəngidə qədimdən qalma enli, torlu çarpayılar,
döşəklər, yorğanlar, çoxlu balışlar. Özünün yazı stolu da burada idi. Professor yazı
stolu arxasında oturub mütaliə edir, gözü, beyni yorulanda üzünü çevirirdi kənd
yollarına...

Neft buruqları, mixəyi əkin sahələri, əyri-üyrü, dolaşıq şose yolları, kəndə gəlib
gedən təkəm seyrək avtomobillər... Yüz əlli metrlikdən keçən elektrik qatarı. Gecələr
onun havada əriyən fitinin, təkərlərinin səsi çoxdan ötmüş uşaqlığının,
yeniyetməliyinin qərib xiffətini gətirirdi.

Təyyarələr də bu kəndin üstündən keçirdi. Oyuncaq gəmi boyda görünən
təyyarə. İndi uşaq kimi bu təyyarələrin dalınca baxan olmuşdu. Uğultuları qulağına
necə xoş dəyirdi... Hanı o günlər? Tez-tez uçurdu. Moskva, Leninqrad, Daşkənd,
Odessa, Riqa. Hələ xarici səfərlər, konfranslar, seminarlar. Bu şəhərdə dost-tanış
qalsa da gediş-gəliş kəsilmişdi. Yol, mehmanxana xərci daha ona yaşadığı yeri tərk
etməyə imkan vermirdi. Bir də o yaşda deyildi. Amma yaşdan heç gileylənmirdi.
Bağın havası ona düşürdü. Quş kimiydi. O vaxt başqa şəhərdən gələn qonaqları da bu
bağdan doymurdular. Çox vaxt ailəvi gəlirdilər. Yatmağa yeri bol idi. Artırmanın
qabağındakı daxmada ona qədər açılıb-yığılan çarpayılar dururdu. Rəhmətlik arvadı
da qonaqpərəst idi.

Son on beş ildə daha uzaqdan qonaqları gəlmirdi. Professor çıxırdı
külafirəngiyə, gözünü dikirdi zümrüdü, məxmər örtüklü dənizə... İlahi, bəlkə elə ona
görə də o, gördüklərinə, dözmək mümkün olmayanlara tab gətirirdi. Allahın
möcüzələrindən biri də onların kəndinin sahilində qərar tutan bu dəniz idi.
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Külafirəngidən nəinki ucsuz-bucaqsız sahillər görünürdü, uzaqgörən eynəyi ilə
küləklərin qabağına salıb apardığı qərarsız dalğaları belə seyr edirdi... O, lap uşaq
çağlarından bu mənzərənin vurğunuydu. Artırmanın qabağındakı şehli nanələri,
nərgizləri, ətirli qızılgülləri öz sehirli təması ilə dindirən, oxşayan küləklər, hardasa
görmədiyi, amma səslərindən doymadığı quşlar, gecə-gündüz dayanmadan uğuldayan
dəniz indi onun həmdəminə çevrilmişdi. Qış-yay həmişə dolu olan quyunun bum-
buz, ağappaq suyunu da içməkdən doymurdu. Şəhər suyundan dadlıydı. Daha heç
nəyə ehtiyacı yox idi. Bir sübh tezdən, bir də gün əyiləndə, əli arxasında, qumlu kənd
yolu ilə dənizə gedir, ayağının altında parıldayan rəngli balıqqulaqlarını xırçıldada-
xırçıldada arvad-uşaq olmayan yerə keçir, soyunub suya girir, yorulanacan üzür, evə
son dərəcə gümrah, məmnun dönürdü. Professor bundan böyük xoşbəxtlik zənn
etmirdi.

Onu bu bağa köçməyə məcbur edən həm də doğma ocağı itirmək qorxusuydu.
Artıq 3-4 ildi onun bağına oğrular soxulurdular. İkilaylı iri dəmir darvazanın qıfılını
sındırmışdılar. Quyudan su çəkən motoru, açılıb-yığılan çarpayıları aparmışdılar.
Mələfə və məhrəbaların, yorğan-döşəyin də sayı azalmışdı. Şifonerdəki nimdaş palto-
plaşını, kostyumlarını, tuflilərini, başmaqlarını, qab-qacaq, stəkan, nəlbəki, çəngəl-
bıçağa qədər aparmışdılar. Bircə kitablara, jurnal və qəzetlərə əl dəyilməmişdi. Hələ
bu harasıydı. Yaz aylarında qoyunları sürü ilə onun həyətinə ötürürdülər. Meynələr,
gül-çiçək, bostan ayaq altında qalıb tapdanırdı.

75 yaşına qədəm qoysa da arvadı rəhmətə gedəndən Süleyman müəllim işini özü
görürdü. Bir də əlacı nə idi?! Aldığı təqaüd xadimə saxlamağa bəs etməzdi. Ev işləri
də ki, nə idi, xörək bişirmək, mənzili silmək və həyəti süpürmək. Bu işlər cansıxıcı
olsa da, onu acı fikirlərdən qoparırdı. Yeganə səliqəyə sala bilmədiyi şey kitablar idi
ki, hər dəfə eşələnmiş, səpələnmiş olurdular. Çünki gah bunu, gah onu götürürdü.
Qəzetlərə, jurnallara gəlincə, bunlar müxtəlif illərin nəşrləri olsalar da, onlar da
pərakəndəydilər. Professor özünün nüfuzlu alimlərdən, tanınmış elm adamlarından
olduğunu onların səhifələrindən görürdü. Rusdilli olduğu üçün Moskva nəşrlərində
də məqalələri dərc edilmişdi. Yaxşı ki, o, bunların hamısını yığıb saxlamışdı. İndi
onun heç kəsə lazım olmayan alimliyini təsdiqləyən bu nəşrlər qəlbinə kövrək hisslər
doldurur, uzaq, şirin xatirələr oyadırdı. O vaxt jurnalistlər də onu rahat buraxmırdılar.
Bu şəkil 65, bu 70 illiyində çəkilib. Xırda cizgiləri çıxmaqla elə də böyük
dəyişikliklər yoxdur. Bircə gözlərinin altı kölgələnib. Gözləri elə bil balacalanıb.
Yəqin hər il gəldiyi bu bağa minnətdar olmalıdır. Bu havaya, dənizin uğultusuna, isti,
sarı quma. Hələ ki, dəniz sahilləri milyonçular tərəfindən zəbt olunmayıb gün
doğanda, bir də gün batanda ürəyi istədiyi qədər bu qumlu, balıqqulağılı sahildə
gəzəcək. Artıq bundan böyük xoşbəxtlik, səadət zənn etmirdi.

O vaxt jurnalistlər onu bağda da gəlib tapırdılar. Yeni elmi tapıntılar barədə
sorğular aparır, zamana, dövrə, gəncliyə münasibətini öyrənirdilər. Heç bir elmi
seminar, konfrans onsuz keçmirdi.

Son illərdə cəmi bir neçə məqaləsi çıxmışdı. Amma elm barədə yox. Bakının
zəhərlənmiş havasından, Xəzər sahillərinin zibillənməsindən, Qarabağdan didərgin
düşənlərin çadır evciklərindən yazmışdı. Ətrafda baş verənlərə bir ziyalı kimi
münasibət bildirməyi öz mənəvi borcu bilirdi. Ona elə gəlirdi ki, bütün bu yazılar da
kif atıb, öz təsir qüvvəsini itirib. Özündə bir yorğunluq duyurdu. Çox şeydən
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yorulmuşdu. Boşboğaz siyasətçilərdən, yalançı, kələkbaz vəzifə düşkünlərindən,
onların gözə kül üfürən məsuliyyətsiz vədlərindən...

...Bağ bərəkətliydi. Rəhmətlik ata-anası, əmiləri ağaclar yaxşı bar gətirsin deyə
həyət-bacaya can qoymuşdular. Torpaq, ağaclar, meynələr həmişə sığal altında
olmuşdu.

Hamısı dünyasını dəyişmişdi. Əmiləri də ev-eşiklərini, həyət bacalarını ona
miras qoymuşdular. Son on ildə professor həyəti belləmək üçün muzdlular tuta
bilməsə də, ona kömək edənlər tapılmışdı. Bu, Qarabağ torpaqlarından didərgin
düşmüş Nüşabə adlı üç uşaqlı cavan bir qadındı. Ərini ermənilər öldürmüşdülər.
Nüşabəyə öz evini əmisinin hələ o vaxt sağ olan dul arvadı Fəzilət pulsuz-parasız,
təmənnasız, sığınacaq təki vermişdi. Yeganə oğlunu cəbhədə itirən arvad mehrini bu
cavan qadına, onun uşaqlarına salmışdı. Qarı öləndən sonra professor Nüşabəni
həyətdən getməyə qoymadı. Nüşabə öz zəhmətkeşliyi ilə professorun da, oğlu və
gəlininin də rəğbətini qazanmışdı. Əslində bağın viran hala düşməməsinə görə onlar
bu qadına və onun uşaqlarına minnətdar idilər. Qoyun-quzu tapdağından bağı bu
uşaqlar xilas edirdilər. Hər yaz gəlib görürdülər ki, torpaq bellənib, alaq otları
təmizlənib, ağacların gövdələrinə əhəng çəkilib, həyət süpürülüb. Hələ Fəzilətin
sağlığında qadınlar birləşib bir inək də almışdılar. Süleyman müəllimin südünü,
qatığını da Nüşabə verirdi. Professor bunların pulunu ödəyəndə qadının üzü allanırdı:

- Süleyman müəllim, biz sizin bağın meyvələri ilə dolanırıq, ayıbdır, axı, - etiraz
edirdi.

Uşaqlar ənciri, üzümü, tutu, narı yığırdılar. Sata bildiklərini satır, qalanlarından
isə gözəl evdarlığı olan Nüşabə mürəbbə bişirir, doşab çəkir, sirkə hazırlayırdı.
Ənciri, üzümü, tutu qurudur, professorun da, gəlininin də payını ayrıca verirdi.

Nüşabə deyirdi ki, həyətdə ən çox pul gətirən meyvələr iydə ilə innabdır.
Payızda uşaqlar ağaca çıxır, dəymiş iydələri silkələyib tökürdülər. Həyətdə iyirmiyə
yaxın iydə ağacı vardı, yaxşı da bar verirdilər. Nüşabə deyirdi ki, iydələri bazarda
yaxşı qiymətə satan adam da tapıb.

Nüşabə həyətdə yaxşı şitilliklər salmışdı. Bostandan pomidor, xiyar, bibər,
badımcan, yemiş, qarpız və göyərti əksik olmurdu. Professorun naharını da Nüşabə
bişirirdi. Bostandan dərdiyi təzə-tər tərəvəzlərdən stolun üstünə cürbəcür salatlar
düzürdü.

Bu il Süleyman müəllimin bağda da dinclik sarıdan bəxti gətirmirdi. Şəhərin
hay-küyü elə bil professorla gəlib evin sağına köçmüşdü. Həmişə quş uçub qulaq
cingildəyən bağın ürəkaçan sükutunu indi fəhlələrin səsi pozurdu. Burada da sağ
tərəfdə yeni binanın ucaldığını professor birdən gördü. Qızğın iş gedirdi. Təzə qonşu
ətrafdakı bütün kasıb-kusubun bağlarını götürmüşdü. Hiss olunurdu ustalar çoxdan
işləyirlər və professorun həyətini də ayaqaltı eləmişdilər, tez-tez mətbəxə, quyunun
başına gəlirdilər. Professor başa düşdü ki, onlar həyətdən evin bünövrəsi qoyulan
gündən istifadə etməyə başlayıblar. Nə etmək olardı, bu tərəfdən onların hasarı
dağılmışdı. Bağın keçmiş sahibi kasıb Fətulla kişi həyəti ucuz qiymətə belə sata
bilmədiyindən, atıb getmişdi.

Quyunun başındakı taxta oturacaqlar siqaret kötükləriylə doluydu. Ustaların
əllərindəki vedrələr, qəhvədan və çayniklər Süleyman müəllimin idi. Odur ki, evin
sahibini görəndə çaşıb qaldılar. Elə bil oğurluq üstündə yaxalandılar. Əvvəl özlərini
itirdilər. Demə Süleyman müəllimin quyusu, mətbəxi, qab-qacağı hələ payızdan
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onların hər cür ixtiyarındaymış. Hətta Nüşabə ilə də sözləri düşübmüş.
Meyvələrdən – nardan, heyvadan, üzümdən yeyirlərmiş. Nüşabədən sözü özləri
açdılar:

- Dayı, - Süleyman müəllimə müraciət etdilər. Bu bağ kimindir, sənin, yoxsa o
qadının? Yaman acıdildir. Onun qorxusundan sizin həyətə oğru kimi girirdik.

- Qazı yandırmışıq, çaynik qaynatmışıq, qab-qaşıqdan istifadə etmişik, - halal
eylə, dayı. - hamısı əlacsızlıqdan olub. - Evi tikdirən deyir evimi tik. Daha nə
yeyəcəyik, nə içəcəyik onun üçün maraqlı deyil.

Ustalar tərbiyəli adama oxşayırdılar. Gördüklərini səliqə ilə yerinə qaytarırdılar.
Süleyman müəllim onlara həyətə girməyi qadağan edə bilməzdi. Onda ac, çaysız-
susuz qalardılar. Professor bunu özünə rəva bilməzdi. Təqsir onlarda yox, ev
tikdirəndəydi. Bu boyda malikanə tikdirən gecə-gündüz, istirahətsiz fəhlə işlədən
adam onların yeməyinin, çayının qayğısına qalmalıydı.

Süleyman müəllim ustalarla əməlli-başlı dostlaşmışdı. İmarət tikdirənsə gözə
dəymirdi. Yorulanda siqaret çəkmək üçün onun yanına gəlirdilər. Həyəti, bağ, bostanı
tərifləyirdilər. "Belə bağla əməlli başlı milyonçu olmaq olar" - deyirdilər.

İstilər düşmüşdü. İndi onlar bostandan pomidor, bibər, xiyar, göyərti də
dərirdilər. Amma bu qocanın təkidi ilə olurdu. Ustalara isnişmişdi. Onlar
çarəsizlikdən bu işə yiyə durmuşdular. Sahib onları tələsdirir, məvaciblərini
gecikdirirdi. Professoru ən çox hiddətləndirən onların günorta vaxtı papaqsız
işləmələri olurdu.

- A bala, sizə baxa bilmirəm, - o deyinirdi. Başınızı gün deşir, həsir papağınız
yoxdursa, heç olmasa qəzet papaqlar qoyun. Beyniniz bişər, axı!

Sözə, filana baxmırdılar. Qoca onların gözlərinin qızardığını, halsızlaşdığını da
görürdü. Birinin burnundan bir neçə dəfə qan da açılmışdı. İmarət isə gün-güdən
böyüyür, həyətdə hovuz, akvarium üçün yerlər seçilirdi.

***

Neçə gündü, Nüşabə gözünə dəymirdi. Nəvəsi Orxan imtahanlarını verib
şəhərdən onun yanına gəlmişdi. Nüşabə olmadığından professor günorta yeməyini
özü hazırlamışdı. Baba, nəvə yenicə yeməyə əyləşmişdilər ki, Nüşabə gəlib çıxdı.
Salam verdi. Çox kefsiz görünürdü.

- Bir hadisə baş verməyib ki? - Gözümə yaxşı dəymirsən, qızım. - Gəl, bizimlə
çörək ye. - Sənin xörəyin təki dadlı olmasa da yenə, bax, gör əmin necə aşbazlıq edib.

- Sağ olun, Süleyman əmi. - Mən özümə ev axtarmaq üçün şəhərdəki tanışların
yanına getmişdim. - Gəldim deyəm ki, narahat olmayasınız. İnəyi, qoyunları satmaq
üçün mənə bir az vaxt lazımdır. Hələ ki, siz buradasız, köçməmisiz - mənə də bir az
vaxt verin.

Qoca heç nə başa düşmədiyindən gözlərini qadının qorxu, təlaş oxunan sifətinə
dikdi.

- Sən buradan köçmək fikrinə düşmüsən, Nüşabə? - Deyəsən mən belə başa
düşdüm.

- Siz gedəndən sonra mən burada qala bilmərəm, Süleyman əmi.
- Biz hara gedirik ki?
Qadın gözünü döyürdü. Deyəsən nə deyəcəyini bilmirdi.
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- Nə bilim, bu təzə imarəti tikdirən deyir ki, siz həyəti, evləri ona satmısınız.
- Mən heç nəyi satmamışam, belə şey olmayıb. Olsaydı da sən birinci bilərdin.

Dediyin adamların da üzünü belə görməmişəm. Sən haradan belə məlumatları
yığırsan?

Qadın məhzun-məhzun durub gözünü döyməkdə davam edirdi. Hiss olunurdu
ki, kimsə onu əməlli-başlı çaşdırmağa çalışıb.

- Doğrudan satmamısız, Süleyman əmi? - Bəs, o, niyə belə deyir. Keçən həftə
arvadı ilə həyətə gəlmişdi. Məktəb yaşında bir tərbiyəsiz oğlanları da var. O gədə
keçən ildən mənim uşaqlarıma göz verib, işıq vermir. Uşaqları daşa basır, sizin
həyətə girməyə qoymur.

- Gördüyünüz nə varsa hamısı bizimdir, - atam pulunu çoxdan verib, - deyir.
Mən ciddi qəbul eləmirdim. Ancaq bu dəfə arvadı da, özü də and-aman elədilər ki,
bütün həyət-baca çoxdan onlarındır. Guya sizə də özləri bu il havayı qalmağı güzəştə
gediblər.

- Qələt eləyirlər, başlarını da divara döyürlər. Bəs niyə indi gəlib buları deyirsən,
mən onlara yerlərini göstərərdim.

- Düzünə qalsa, yapışmışdılar ki, sizə heç nə deməyim. Guya pulu alanda siz
demisiz ki, Nüşabəlik burada heç nə yoxdur. O qonaq kimi gəlib, qonaq kimi də
getməlidir. Guya siz demisiniz ki, mənim üzüm gəlmir ona deməyə, siz özünüz onu
başınızdan eləyin.

Qocanın matı-qutu qurusa da özünü tez ələ aldı:
- A qızım, bu həyət, ev-eşik babalarımındır. Mən ac qalaram, amma ata-anamın

ruhu dolaşan həyət-bacamı, istəyir milyon töksünlər, heç kimə satmaram. Yaxşı
deyirlər "oğlan evinin xəbəri yox, qız evində toydur". Demə belə söhbətlər varmış.
Mən də deyirəm bu qadın hara yoxa çıxdı. Nə özünün səs-səmiri gəlir, nə də
uşaqlarının.

- A qızım, bunu eşit və bil. Kim nə deyir desin, buralarda sahib sənsən. Bu evlər,
həyət və ağaclar sənə baxır. Sənin uşaqlarının səsi gəlməyəndə bu həyət-bacanın
ləzzəti ölür. Bostan yolunu gözləyir. Orxan da iki həftəliyə gəlib, günortalar yenə
sənin xörəklərini yeyəcəyik. Bir də həmişəki kimi Sübhan halvamızı, mürəbbə, doşab
payımızı istəyəcəyik. İndi get, işlərinlə məşğul ol.

Bir də gördü Nüşabə ağlayır:
- Süleyman əmi, siz mənə ata əvəzi olmusuz. Mən sizin sayənizdə buralarda

duruş gətirirəm. Sizə görə mənə dəyib-dolaşan yoxdur. Bu söhbəti eşidəndən başımı
itirmişəm. Gedəsi yerim yox. Özümdən çox uşaqların dərdi məni götürmüşdü. İnəyin,
qoyunların puluna ev almaq olar?! İş-güc də ki, yox. Çox sağ olun. Siz yenidən
mənim yaşamaq ümidimi qaytardınız. Yaman qorxmuşdum. Allah sizi bu həyətdən
əskik eləməsin.

Professor tanımadığı yaramaza qəzəblənsə də bunu büruzə vermədi. Zavallı
qadının rəng-rufu özünə qayıtmışdı, bu ona bəs idi.

***

Axşam tərəfiydi. Belə vaxtlar professor küləfirəngidə oturub gözünü uzaqlara
zillərdi. Həyətin ikilaylı dəmir qapısını möhkəm döyürdülər. Nəvəsi darvazanı açdı.

- Kimdir? - Süleyman müəllim soruşdu.
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- Qonşudur, tanış olmayan kişi səsi şən, gümrah cavab verdi. - Hündürboy,

ortayaşlı, dolu, razı yerişli adam idi.
- Mən o tərəfdən də gələ bilərdim, - şitilliyi, fəhlələrin gəlib-getdiyi cığırı

göstərdi, - aramızda çəpər yoxdur.
- Nə gözəl manqalınız var, burada yaxşı kabab olar. Eviniz qədim olsa da indiki

standartlara cavab vermir də. Tövləniz də olub, özü də yaxşısından, deyəsən, bir vaxt
buralarda qoyun-quzu saxlamısız.

- Əvvəllər hamısı olub, - Süleyman müəllim pilləkənləri enə-enə bildirdi.
- Mən sizin evə yox, həyətə baxanda dedim ki, bax, bu ağacların hamısından

olan həyəti olmalıdır adamın. İydələrin iyi adamı bihuş edir. Mən bilirəm. belə bağın
qiyməti baha olmalıdır.

- A, yelləncək də var ki! - Nəvəsi bu yad kişidən yaxa qurtarmaq üçün
artırmanın qabağındakı yelləncəyə keçmişdi.

- Bu oğlanı da, sizi də birinci dəfədir görürəm. Deyəsən buralara az-az gəlirsiz.
Əlbəttə, siz yaşda? - Həm Orxana, həm də ona sarı başını çevirdi, - şəhər evi adama
xoş gəlir. Hər rahatlığı içində.

Çağırılmayan qonaq özünə stul tapıb əyləşdi. Hər şeyin yerini bilməyindən hiss
olunurdu ki, o da fəhlələri kimi bu tərəflərdə çox olub.

- Görürəm yaxşı adamsan, - kişi Süleyman müəllimi çoxdan tanıyırmış kimi
davam etdi. Atalar deyir: "80-90 bir gün yoxsan". Cavanlar da ki, - yenə Orxana sarı
baxdı, - onlarınkı şəhərdir. Yayda da gəzməyə meşə, dağ axtarırlar. Bu bağ heyfdir,
qalacaq başlı-başına. Deyirəm, hələ ki, buralarda pula gedəsi bir şey var, gəl bu
başdan sövdələşək. Pulu da ki, nağd olacaq. Aparın qoyun banka. Bu cavan oğlana -
sabah, biri gün evlənəcək də, ev lazım olacaq, lap maşın da almaq olar. O qadın -
Nüşabə yaşayan evi göstərdi, çoxdan bizim arvada deyirdi ki, həyətini, evini alan
axtarır. Şəhərə köçmək istəyir. Mən onun mənzilini, ona aid olan bağ-bağçanı
almışam. Pulunu da nəqd vermişəm. Demişəm bir-iki günə evi boşaltsın. Çünki
ustalara oraları sökməyi tapşırmışam. Sizin bağa o qadın baxırdı. O gedəndən sonra
inanmıram ki, buralarda bu ağacları belə qoysunlar. Bağ ayaq altda qalacaq. Heyf
olacaq. Sizin tərəfdən mən buralarda demək olar ki, heç kəsi görməmişəm. Məhsul
dəyən vaxtı kim gəlib bu həyətdə keşik çəkəcək? Oğru da gələcək, qoyun sürüsü də
girəcək. O vaxt bağa pul verən də olmayacaq.

Əlini cibinə salıb pul çıxartdı.
- A kişi, pulu cibinə qoy, - Süleyman müəllim qəzəbindən özünü zorla ələ alırdı.

- Deməli sən bu imarəti tikdirən adamsan. Mən də iki aydan çoxdur ki, buradayam,
amma səni birinci dəfədir görürəm. Amma fəhlələrini çox görmüşəm. Yazıqların
vaxtlı-vaxtında pullarını da vermirsən. Həmişə də razılaşdığın məbləğdən kəsmisən.
O fəxr etdiyin imarət də mənim quyumun suyu ilə tikilir. Pulun çoxdursa, zəhmət çək
əvvəl həyətinə su çəkdir. - Çəpərə gəlincə aramızda ona görə hasar yoxdur ki, əvvəl
buna ehtiyac yox idi. Çünki sənin imarətinin yerində çox fağır, halal adam yaşayırdı.
O adam həyətini, evini sata bilmədi, çarəsizlikdən atıb getdi. Sən ora havayı yiyə
durdun. Ətrafı da qəpik-quruşa qamarlamısan. İndi də mənə kələk gəlirsən ki, o
qadına pul vermisən, ona deyirsən ki, mən ev-eşiyimi satmışam. Nə isə... Sənə baş
qoşmaq istəmirəm. Günü sabahdan o tərəfdən özümə hasar çəkəcəyəm. Sənin
ustalarına rəhmim gəlsə də, bu həyətə girə bilməyəcəklər.

- Orxan, - professor yelləncəkdə donub oturan nəvəsinə sarı çevrildi, - kişini
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yola sal.

"Nə məkrli adamdır bu?". Professor əli arxasında artırmanın qabağında var-gəl
edə-edə düşünürdü. Yaxşı ki, Nüşabə onun fırıldağının üstünü açdı. Yoxsa Süleyman
müəllim Nüşabənin evi, həyəti satdığına inanacaqdı. Qadından "niyə satmısan?"
- soruşmağa dili gəlməzdi. Düşünəcəkdi ki, ehtiyac vadar edib. Nüşabə də ki, ağzını
açmayacaqdı. Çünki evin-bağın pulunu evin sahibi almalıydı. Məntiq bundaydı. O da
əmisinin, Fəzilət qarının halal evinə-bağına havayı yiyə duracaqdı.

Əli stola ilişdi. Nəsə ağır bir şey ayağının üstünə düşdü. Əyilib qaldıranda bunun
Sabirin "Hophopnamə" kitabı olduğunu gördü. Açılan səhifəyə gözü sataşdı: "Daş
qəlbli insanları neylərdin, ilahi?!"

Allah rəhmət eləsin Sabirə. Kişi dahi idi. İdi yox, dahidir, ölməzdir! - Professora
elə gəldi ki, atasından qalma vərəqləri saralmış bu qalın kitabdan işıq şüalandı. İşıq.
Ürəkləri qızdıran işıq.

...Həyətin o başından Nüşabənin uşaqlarının şən səsləri gəlirdi. Deyəsən,
gizlənpaç oynayırdılar...

Bakı,  2006
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Эцзэц
Щекайя

Шяфягин эириш сейф гапысыны архасынъа юртмяси иля дящлиздя няйинся
дцшцб ъинэилдямяси бир олду. Гапыны итяляйиб бахмаьа яринди. Дящлиздя
лахлайасы, дябяряси, дцшяси ня ола билярди ки?! Евин тямири, сялигя-сащманы
ян йахшы устанын ялиндян чыхмышды. Евя айаг басан орадан чыхмаг
истямирди.

Интерйери дя шящярин ян мяшщур дизайнери гурмушду. Бахан дейирди
бир дя бахым. Мятбях, гонаг, йатаг оьагларынын, дящлизин обойлары,
мебелляри, дивардакы рясмляр, таблолар компазисийа, цслуб вя рянэ
уйарлыьы иля дцзцлмцшдц.

Ашаьыда ону такси эюзляйирди. Гапыны щяля килидлямямишди, ачарлар
ялиндяйди. Йеня юзц иля баъармады. Гапыны аралайыб ичяри бойланды. Дцшян
эцзэц иди. Яринин йадына салмаг цчцн каьызындан чыхарыб дящлиздяки
гырмызы дярили скамйайа сюйкядийи эцзэц. Йеря яйилди. Аз гала бцтцн
дивары тутан эцзэц ховлу халчанын цстцня дцшдцйц цчцн сынмамышды, еляъя
бир нечя йердян чатламышды.

Гапыны килидляди. Лифтля дцшдц. Таксийя йахынлашды. Сцрцъцйя
эюзлядийи мцддятин пулуну юдяди.

— Мян эедяси олмадым, — деди.
Сцрцъц пулу алыб машыны щярякятя эятирди. Бир ан ичиндя узаглашды.
Шяфяг лифтя эирди. Доггуз мяртябяли евин бешинъи мяртябясинин

дуймясини басды. Гапыны ачды. Австрийа истещсалы гара дикдабан
айаггабысыны сойунду. Эцзэцнц галдырмаг истяди. Онун бюлцняъяйиндян,
ялини кяся биляъяйиндян горхдуьу цчцн ещтийатлы олмаьа чалышырды.

Эцзэц мющкям иди. Онун бир йарысында бядяниня кип йапышмыш
йубкасынын ятяйи, диэяриндя сумаьы пенъяйи, бармаьындакы цзцкляр, сялигя
иля фенлядийи парлаг сарышын сачлары якс олунду. Чатламыш эцзэцдя юзцнц
щисся-щисся эюрмякдян цряйи сыхылды вя ону ири бир мяляфяйя бцкдц.

Яри бу эцн тяййаря иля гайыдырды. Ону гаршыламаьа эетмяк
фикриндяйди. Дящлиздяки 4 адамын ращат йерляшяъяйи скамйайа отурду.
Башыны галдырды. Бу дяфя онунла цзбяцз дуран палтар долабынын
эцзэцсцндя она бахан яксини эюрдц. Аман Аллащ, йарым саат яввял эцзэц
габаьында чырагтяки йана-йана гайьысыз-гайьысыз фырланан гадын идими
бу?! — Щаны онун пар-пар йанан ъилвяли эюзляри? Бахышларынын одуна,
палтарларынын эюзяллийиня ня олду?! Гядд-гамяти нийя беля бцзцшдц? Яэяр
бцтцн бунлар эцзэцйя эюрядися, ону бу дягигя апарыб зибиллийя атар,
эюзцнцн габаьындан эютцряр.
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Мяляфяйя бцкцлмцш эцзэцнц галдырмаьа чалышды. Эцзэц аьыр иди.
Ону балкондан эятиряндя щеч беля аьыр эялмямишди. Инди еля бил бу эцзэц
йох, аьыр зиндан дашыйды. Бирдян йадына дцшдц ки, цзбяцз гоншуда
мавиэюз йенийетмя оьлан йашайыр. Щярдян онунла блокда гаршылашырдылар.
Оьланын анасы Шяфягя демишди ки, оьлу бу ил 11-ъи синифдяди.

Гоншунун зянэини басды. Оьлан евдя олмаса эцзэцнц юзц
тулламалы олаъагды. Гапыны оьлан ачды. Шяфяги эюрцб чашды:

— Ана, гоншудур, — оьлан анасыны сясляди. Юзц йан отаьа кечди.
Дящлиз тямирсиз иди. Линолиум ъырылмышды. Дивар каьызлары саралмышды.
Гадын мятбяхин сыныг гапысындан бойланды.

— А Шяфяг ханым, сизсиз, — буйурун, кечин, — хош эялмисиз.
— Сиз щара, бизим ев щара? — Гадын, дейясян, эюзлянилмяз

эялишдян щягигятян хошщал олду. Амма о да юзцнц итирян кими эюрцнцрдц.
Блокда эюрцшяндя даща инамлы тясир баьышлайырды. Бялкя евинин йохсуллуьу
ону беля язирди.

— Наращат етдийим цчцн цзр истяйирям. Оьлана ишим дцшцб.
Эцзэцнц сындырмышам. Чох бюйцкдцр, дейирям, бялкя о эютцрцб ашаьыйа,
зибиллийя апарсын.

— Бу ня эцзэцлярдир, беля? — О дяфя дя йолдашыныз ири бир эцзэц иля
лифтля дцшцрдц.

— Щя, о чохдан олуб. Щамамын эцзэцсц иди. Азярин ялиндян чиляк
чыхыб дяймишди. Бу айрысыдыр. Онун йериня алмышдыг. — Азярин вахты
йохдур, щяр дяфя бир иш чыхыр. Она эюря дя галмышды. Бу эцн эялир, мян дя
эцзэцнц дящлизя эятирдим ки, эюз габаьында олсун, йадымыза дцшсцн ки,
уста чаьыраг, йериня бяркидяк. Бу да нятиъяси.

— Дцздцр, эцзэцнцн сынмасы бир аз йахшы олмаса да фикир
елямяйин, — инди Огтай апарыб туллар. Гадынын сясиндя тяяссцф
дуйулурду.

— Сиз ушаг щякимисиниз? — О, тябяссцмля сорушду. — Санки
Шяфягин фикрини даьытмаьа, гангаралдыъы дцшцнъялярдян йайындырмаьа
чалышырды. Бу гадын, Шяфяг щеч онун адыны да билмирди, ня цчцнся Шяфягин
хошуна эялирди. Онда сцни олмайан хошаэялян бир ъазибя варды!

— Щя ушаг щякимийям.
— О эцн ананызла лифтдя дцшцрдцк. Билмирям нядян сюз дцшдц,

гызым тибб институтуну гырмызы дипломла битириб деди. Сизинля фяхр едир.
Амма ону да деди ки, ишлямирсиниз.

— Щя ишлямирям, — гоймурлар. Юз сюзц юзцнц тутду. Гоймурлар
няди?! Онда нийя охумушду?! — Ахы, ким гоймурду, нийя гоймурду.
Ишлямямяйи инди она неъя язаблы, дюзцлмяз эялирди.

— Огтай, — анасы оьлуну чаьырды. — Шяфяг ханыма кюмяк
лазымдыр.
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Шяфяг блока кечди. Гадын да оьлу иля онун далынъа дцшдц. Асма бязяк
лампаларынын аь ишыьында пар-пар йанан гырмызы мебелли эениш дящлиздя
бащалы паркет юртцйцнц эизлядян мащир ялля тохунмуш ялван халчанын
айагларыны гуъан йумшаг, хош истисиндя юз бош, йохсул евляри иля
мцгайисядя юзлярини биртящяр щисс едян ана-бала кими, Шяфяг юзц дя евинин
бу дябдябясиня, ъащ-ъялалына эюря сыхылырды.

— Ня бюйцк эцзэцдцр, — оьлан ону мяляфядян ачыб бахырды.
— Тулламаьа адамын щейфи эялир. Чатлайан йерляри сялигя иля кяссян,

бундан ики эцзэц чыхар.
— Ону бизя верярсиниз? — гадын мцлайим сясля диллянди. Эцзэцмцз

йохдур, вурмаьа йер тапарыг.
Гадынын риъасы Шяфяги ачды. “Ня йахшы эцзэц онларын эяряйи олду? —
фикирляшди.

— Эютцрцн, чох саь олун, сизин она йийя дурманыз мяня чох
хошдур. Сясиндяки фярящи Шяфягин юзцня гцввят вердийи кими гоншунун да
ейнини ачмышды. Гадына да щарданса эцмращлыг эялмишди.

— Евя чох шей лазымдыр, — маашымса ял вермир. Ушаьы да атасыз
бюйцдцрям. Атасы вар ей, олмаса ондан йахшыдыр. -Чохдан айры
йашайырыг. Щеч алимент дя алмырам. Лап илк эцндян имтина елямишям.
Шяфягя еля эялди ки, анасынын етирафындан оьланан цзцндя няся тярпянди. О,
Шяфягя щятта пюртмцш, юзцнц итирмиш эюрцндц.

— Сиз бош отаьа эиряндя билирсиниз неъя хяъалят чякдим.
— Ня данышырсыныз, цзр истяйирям, мян беля шейляря ящямиййят верян

дейилям, — баьышлайын сиз Аллащ, — адынызы да билмирям.
— Адым Ниэардыр, — гадын тябяссцмля диллянди.

Бу гоншу гадынын цзцня щеч вахт беля йахындан бахмамышды. О еля
эюзял, еля зяриф иди. Сольун цзцндя адамы ясир едян няся варды. Мцлайим
сяси, ъясаряти, зийалы, аьыл дцшцнъя йийяси олдуьуну эюстярирди.

— Ня ишин сащибисиз, — Ниэар ханым, — Шяфяг билмяк истяди.
— Биолоэийа мцяллимясийям. Мяктябдя дярс верирям.
— Зийалы олдуьунуз о дягигя эюрцнцр. Амма тяяссцф ки,

мцяллимлярин дя мяваъиби щякимляринки кими чох ашаьыдыр.
— Елядир. Бир дя дейирляр эуйа индики мяктяб мцяллимляри яввялкиляр

кими елмли, биликли, мясулиййятли дейилляр. Амма бунун мяня аидиййяти
йохдур. Мян йахшы мцяллим олмаьа, шаэирдляримин йаддашында юз
унудулмаз кечмиш мцяллимлярим кими из гоймаьа чалышырам. —
Эцлцмсцндц.

Илащи бу гадынын тябяссцмц неъя эюзялдир! Шяфяг онун эетмясини
истямирди. — Эялин мятбяхя кечяк, — о, гадыны дящлиздян даща йарашыглы,
бюйцк ишыглы йеря чякди.

— Айры вахт, инди эедяси йерим вар, — Ниэар мцяллим билдирди,
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эцзэцйя эюря бир дя тяшяккцр едиб, оьлу иля чыхды.
— Вахтыныз оланда эялин! — Сизи эюрмяк мяня хош олаъаг, Шяфяг

билдиряряк ону бурахмаг истямирди. Щеч кяс онун цряйиня бу гадын кими
беля йатмамышды. Дейясян юзц дя Ниэар ханым кими садя, саф, тямиз
адамла цнсиййятя ещтийаъ дуйурду.

— Эялярям, вахт тапарамса, эялярям, — Ниэар мцяллимя йеня
эцлцмсяди. Бу валещедиъи тябяссцмя, Шяфяг дя тябяссцмля ъаваб верди.

Эцзэцнцн изсиз эетмяси хошаэялмяз щадисяни унутдурса да, онун
сынмасы йадындан чыхмырды. Бу ъансыз яшйа еля бил онун боьазына кечмиш
щеч вяъщля ачылмаг истямяйян кяндиря чеврилмишди. Бир эцзэцйя эюря бу
гядяр мяйус олмаьа дяйярдими?! Ондан маьазада ня гядяр десян варды.
Ярини эюндяряр, тязясини алдырар. — Юзц эцнащкардыр, о бюйцклцкдя
эцзэцнц бцкцлдцйц каьыздан ачыб дящлизя эятирмяк ня гядяр аьлабатан
иди?! Бялкя о, бу эцн бир йана эетмясяйди, эцзэц дя дцшцб сынмазды.
Гапынын зярбясиндян олдуму бу. Ахы, гапы чох сяссиз ачыб юртцлцрдц. —
Олаъаьа чаря йохдур. Бу олаъагмыш. — Бир дя ярини ня вахтдан
гаршылайан олмушду. Щямишя ону евдя эюзлямирдими?! Лап нишанлы
вахтларындан беляйди. О, Азяря сары йох, Азяр она сары ъан атырды. Бцтцн
тяшяббцсляр — эюзлямяляр, гаршыламалар Азяр тяряфиндян олурду.

Нийя сойунмур. Зяриф бойнундакы гызыл бойунбаьы санки ону
сыхырды. Тез пенъяйи чыхартды. Бу эейимдя банкетя эедирляр. О ися
аеропорта эедирди.

Азяри щейрятляндирмяк, онун хошуна эялмяк истяйирди. Бу, да тязя
чыхды. — Ахы, щеч вахт Азярин хошуна эялмяк цчцн бязянмяйиб. Нишанлы
олмамышдан габаг да эюзял эейиниб-эеъинмяйи хошлайырды. Бунлары
башгасы цчцн йох, юзц цчцн едирди. Эейиняндя щямишя юз истяйи ясас
олурду. Ятрафдакылар ону аз марагландырырды. Бу юзцня инам вя
архайынлыгдан иряли эялирди. Билирди ки, щярякятляриндян тутмуш
эейиминядяк щяр шей йериндяди. Бяс сон заманларда ня инамсызлыг иди
онда баш галдырмышды? Няиля ялагядар иди бу. — Ишлямямяйи илями? Азярин
сяфярляри илями?! — Сяфярляря эялинъя Азярин иши беляйди. “Туризм”
ширкятиндя ишляийрди. Алман, инэилис диллярини мцкяммял билдийиндян
тяръцмячи сифятиндя адамлары мцшайият едирди. Яввялляр бу сяфярлярин
мцддяти 15 эцндян о йана адламазды. Инди бу сяфярляр бязян айдан чох
олурду.

Яввялляр Шяфяг дя щеч беля дарыхмырды. Азяр эедирди, гайнанасы,
балдызы Фирузя эялирди. Йа ата-анасы ону гонаг апарырды. Эеъяляр ону тяк
гоймурдулар. Щеч эялмясляр дя оларды. Шяфяг тябиятян азад адам иди.
Юзцня тез мяшьулиййят тапырды. Бир бядии ясярдян о бирисиня кечирди.
Ряфигялярийля телефонла данышырды. Телесериалларла башыны гатырды. Бунлардан
безяндя эцзэц габаьында дяб эюстярирли. О палтарыны, бу палтарыны, о



5

костйумуну, бу костйумуну эейинирди.
Азяр она он чемодан пал-палтар эятирмишди. Щяр юлкядян дюняндя

она йени тязя няся алырды. Зювгцндян олмазды. Шяфягин эейдийи палтарлара
щамы щясядля бахырды. Бащалы зинятляри олса да, Азяр она щям дя чохлу
ъцрбяъцр бижцтерийа, гаш-даш эятирирди. Щяр палтарын, костйумун,
кюйняклярин рянэиня уйьун аксессуарлар, шарфлар, ялван санъаглар,
сырьалар, цзцкляр, бойунбаьылар, голбаглар.

Азяр эцн ярзиндя бир нечя дяфя зянэ едирди. Мющкям дарыхдыьыны
дейирди. “Эюзял йерлярин сянсиз дады йохдур” дейирди. Гайыдаъаьы эцнцнц
бармаьы иля сайдыьыны билдирирди. “Сабащ филан саатда евдя олаъаьам”
дейяндя бу эцн щяр икиси цчцн юнямли олурду. Ата евиндя биш-дцшля арасы
олмайан Шяфяг о эеъяни йатмайыб сящяря гядяр щазырлыг эюрцрдц. Азярин
севдийи салатларын бир нечясини бирдян щазырлайырды. Пахлава, дцшбяря,
гутаб биширирди. Азяр буна эюря ону щямишя данларды: “Нийя юзцня
язиййят верирсян, эедиб ресторанда йейярдик дя” дейирди. Она саатларла
соба габаьында дурмаьы гадаьан едир: “Юзцнц йорма” — дейирди.
Шяфяг дя юз нювбясиндя ону язизлярди: “Евдя бишян дадлы-ляззятли хюряйи
гойуб сяня неъя эялди щазырланан ресторан йемяйини гыйа билмярям”.

Бу анларын Шяфяг цчцн гиймяти йох иди.
Эюрясян, нийя Азярин бу сон сяфярляри беля узун чякирди?! Инди цч

ъцндян бир, бязян лап беш эцндян бир зянэ едирди. Бу да бир-ики дягигялик,
гачараг, кюнцлсцз олурду.

Нишанлы олмайан вахтларда о да Азярля беля давранырды. Эуйа
тясадцфян гаршысына чыхан оьланы, эуйа о да тясадцфян эюрмцрдц. Бязян
юзцнц ряфигялярийля данышан кими эюстярир, бязян дя йолуну дяйишиб арадан
чыхырды. Анъаг Азярдян йайынмаг чятин иди.

Бир дя Азяр онун ятрафына неъя щасар чякдися, бу щасардан
бойланан юзэя бир оьлан да тапылмады. Азяр онун кюлэясиня дюндц, щара
эетдися гарабагара далынъа дцшдц. Гапыларынын аьзында битди. Сцфряляринин
башында отурду. Яввялляр хюряк евдя цч адама чякилирди, инди анасы Азяр
цчцн дя бошгаб гойурду. Тяк юзц иля саатларла шащмат ойнайан атасынын
да инди тяряфмцгабили тапылмышды. Сящяр анасындан ешидирди ки, дцнян
ахшам Азяр онлардан эеъя саат бирдя эедиб. Атасы иля шащмат
ойнайырмышлар.

Анасы да, атасы да Азяри бяйянмишди. Ону суйу ширин, фярасятли,
ядябли щесаб едирдиляр. Шяфягин “щяри”сини веряндя щеч ондан сорушмаьы
да лазым билмядиляр. Нишан эяляъяйини билян эцнц Шяфяг истяди щай-кцй
галдырыб онун разылыьыны билмядян ата-анасынын талейини щялл етмясиня
етираз етсин. Анъаг гоъалара рящми эялди. Бир дя атылыб-дцшмяйин мянасы
йох иди. Цряйини фятщ едян бирняфяр щяля габаьына чыхмамышды. Инди ки,
ата-анасы Азяри бяйянмишди, о да бу гисмяти иля барышаъагды.
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Азярэилин валидейнляри онлар цчцн айрыъа мянзил алдылар. Азяр дя
Шяфяги юз диггятлийля овсунлайырды. Тез-тез щараса эедирдиляр. Бал айларыны
щяр юлкядя ики щяфтя галмагла Чехословакийада, Полшада, Австрийада
кечиртмишдиляр.

Сон цч айда ися Азяр евдя щеч дюрд эцн далбадал галмамышды.
Шяфягся дцнйанын о башындан зянэ эюзлямякдян, евдя яли гойнунда о
баш-бу баша эедиб эялмякдян йорулмушду. Айрылыг щисси дя яввялляр щеч
беля исти дейилди. Ня ися чох анлашылмаз, гаранлыг вя хошаэялмяз бир шей
баш верирди. Бу тянща саатларында китаблары, дяфтяр долу мцщазиряляри она
неъя язиз, хош эялирди. Йахшы охуйурду. Мцяллимляри она мцдафия цчцн
мювзу да тяклиф етмишдиляр. Истясяйди, институтда галыб елми ишля мяшьул
оларды. Бяс нийя галмады? Ахы, о, щямишя ня истядийини билян адамлардан
олмушду. Мяэяр юз щяйатыны беля гурмаьы планлашдырырды?! Щаны тибб
институтунда охудуьу о арзуларла долу илляр...? Китабханалар, мяшьяляляр.
Бцтцн бунлардан евдя отурмаг цчцнмц ваз кечмишди. Юзцня, арзуларына
ня вахтдан хяйанят етмяйи башламышды? Тяйинатла ъями цчъя ай ишлямишди.
Азяр ришхяндля: “Бу нядир, эащ сящяр, эащ эцнорта нювбяси, юзц дя гяпик-
гуруш мяваъибя, зяннимъя сянин буна щеч бир ещтийаъын йохдур. Щялялик
отур евдя, сонра сяня бир шей тапарам”. — дейирди. Анъаг бу сонра чох
узун чякди. Азяр няинки она иш ахтармады. Вердийи вяди хатырламаг беля
истямяди.

“Ишлямяйяъякдися нийя охумушду эюрян? Гырмызы диплому буна
эюрями алмышды? Ахы, инди щаралардаса онун йардымына ещтийаъы олан ня
гядяр кюрпяляр варды. Бу дцнйайа щяря бир тапшырыгла эялмирми. Онун
тапшырыьы да хястя балалара тябиблик етмякди. Яввялдян бу истяйини дейиб
дурсайды, инди беля сыхынтылы дцшцнъяляря гярг олмазды. Инсаны файдалы едян
ямял, аьылды. Эюзяллик дя еля бундадыр. Яйин башына фикир верян,
симасынданса кцтлцк йаьан инсанлардан щямишя зящляси эедиб.

Кимя лазымдыр онун шифонер долу палтарлары, айаггабылары, зинят
яшйалары? Будур, онлар бир аддымлыгда, ялинин алтындадыр, амма щеч бириси
кюнлцнц ачыб гялбини иситмир. Китаблары, тялябя вахты имтащан горхулу
китаблары инди она неъя ширин, доьма эялир. Санки тязя-тяр чичякляр тяки она
ял едир, бизи тез ол эютцр”, — дейирляр. Китаблар да инсаны риггятя
эятирярмиш. Илащи, онлар неъя цряйини фярящля долдурур, неъя тясялли олмаьы
баъарырлар”.

Гапынын зянэи чалынды. О цздя Азярин хош сясини ешитди. Аллащ, эюр
нечя саатдыр гямли фикирляр ону юз гойнуна алыб. Эцзэц сынмасайды, инди
о да Азярля бярабяр евя эиряъякди. Щеч беля фикирляр дя ону
чульаламайаъагды.

Гапыны ачды. Чемоданлар сцрцъцнцн ялиндяйди. Йад адамын
йанында яринин гуъаьына атылмаьа хяъалят чякди. Азяр ону йцнэцлъя юпцб
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ня биширдийи иля марагланды. Йол щаггыны алмыш сцрцъц чемоданлары
дящлиздя гойуб ъялд йох олду.

Азяр сойунараг щамама кечди. “Йолдан эялирям, душ гябул етмяк
пис олмаз” — деди. Ванна отаьында чиляйин сяси ешидилди. Шяфяг йемяк
столуну бязяйирди. Эцлданда сящяр алдыьы тяр-тязя эцлляр, шамданда
шамлар дурурду, буну ахшам цчцн нязярдя тутмушду. Пар-пар йанан
бычаглар, чянэялляр, гашыглар, нимчяляр, ятирли-ядвиййяли хюрякляр нювбя
эюзляйирдиляр. Шяфяг, еля бил учур, собанын цстцндяки газанын бирини
эютцрцб, о бирини гойурду. Кейфи нядянся дурулмушду. Азярля инди
йахшыъа сющбятляшяъякдиляр.

“Щамама эирмяси йахшыдыр, инди эцзэц йадына дцшяр, о да
сындырдыьыны дейяр.

Азяр ири гятвяйля бцрцнмцш щалда буьлана-буьлана чыхды.
Дящлиздяки эцзэцнцн габаьына кечди. Шяфягин гойдуьу дяйишякляри
эейинди. Яри гадын кими эцзэцлянир, Шяфяг дя она бахырды.

Азяр гамятли, ъазибядар иди. Дящлиздяки чантаны ешялямяйя башлады.
Шяфяг еля билирди ки, инди она мяхсус щядиййяни эятиряъяк. — Щямишя беля
олурду. Анъаг Азяр щансы шящярдянся юзцня алдыьы кюйняйи ахтарырмыш.
Щямишя юзц цчцн алдыьы шейляри эейиняндя Шяфягин фикрини сорушурду.
Амма инди беля олмады.

— Мцбарякдир, чох гяшянэдир, — Шяфяг фикрини билдирди. Сяня чох
йарашыр, рянэи дя эюзялдир.

— Щя, саь ол, — санки Азяр диксинди. Еля бил фикри башга йердяйди.
Бир аддымлыгда олан доьмаъа яри бир анлыьа она еля узаг эюрцндц ки!
Шяфяг бу узаглыьы яритмяк цчцн онун гуъаьына сохулмаг истяди. Азяр
ону гуъаглады. Тез дя бурахыб йемяк столунун архасына кечди. Эюзц
голундакы йарашыглы саатдайды. Онун биш-дцшцрцнц тярифляйя-тярифляйя
хошладыьы шейляри бир-бир, тез-тез ичяри ютцрцрдц.

— Йох, тялясмя, бир аз арамла йе, — щяля айры шейляр дя вар.
— Айры шейляр сонра, мян инди эедяъяйям.
— А, гапыдан еля инди эирмисян ки?!
— Беляди дя. Мещманханада гонагларым вар. — Мянимля эялибляр.

Онлары шящярля таныш етмялийям. — Аьзыны салфетля силди. — Ола билсин эеъ
эялдим, — гапыны юзцм ачарам, — сян узан йат, наращат олма, — деди.
— Арамла эейинди. Тялям-тялясик Шяфяги юпдц, ъялд гапыны юртцб чыхды.

Чемоданлар ортадайды. Шяфяг онлары ачыб щядиййяляри вя яринин пал-
палтарыны йербяйер етмялийди, амма бу иши эюрмяйя яли галхмырды. Телефон
артыг фасилялярля дюрдцнъц дяфяйди зянэ чалырды, о ися дястяйи галдыраъаг
щалда дейилди. Щеч бир зянэ-филан эюзлямирди. Зянэини эюзлядийи адамын
евя эялмяйи иля эетмяйи ъями бир саат чякмишди.
Инди дя ъиб телефону зянэ чалырды. Йахында олдуьу цчцн нюмряйя бахды.
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Балдызы Фирузя иди. Азярин салмат эялмяси иля марагланырды.
— Щя, эялиб, йахшыдыр.
— Онда чаьыр.
— Йохдур.
— Ня?!
— Эетди, иши вар, ахшам эяляъяк.
— Онда биз дя ахшам эялярик.
Балдызы биз дейяндя ата-анасыны, ярини, ушагларыны нязярдя тутурду.

Истяди, “Азяр ачары эютцрцб, эеъ эяляъяк” десин, — амма демяди. —
“Эялмяк истяйирляр, эялсинляр. Столун, собанын цстцндяки йемякляри ким
йейяъяк. Ким эялмяк истяйир эялсин. Ата-анасына да дейяъяк, эялсинляр.
Мяэяр Азяр цчцн биширдиклярини Азяр евдя олмайанда щямишя онлар
йемяйиблярми?!”

Йатаг отаьына кечди. Орадакы чичякляри дя сящяр эцл маьазасындан
сечиб алмышды. Чичякляря хейли пул хярълямишди. Анасы она дейирди ки,
ишлямякдян данышма. Ийирми маната бцтцн эцнц тямирсиз хястяханаларда,
поликникада отурмалы олаъагдын. Гышда сойугдан хястялик тазпаъагдын,
йайда истидян цряйин сыхылаъагды. О пулу сян бир эцндя еля эцлляря
верирсян. Шадлыьува шитлик елямя. Эцл кими киши чыхыб бяхтцвя. Гамятли, пул
газанан. Тямирли ев-ешикдя отурмусан. Цряйин истяйян немят сцфряндя.
Эейим-кеъиминя дя гонум-гоншу щясрят чякир…

... Киминся гапы зянэинин дцймясини басырдылар... Бу да щязин бир
мусиги тяки сяслянирди. Дейясян, щуш ону апармышды, еля билирди ки, ашаьы
мяртябялярдя киминся гапысыны дюйяъляйирляр. Бирдян эюзлярини ачды. Онун
гапысыны дюйяъляйирдиляр. Саатын ягрябляри ахшам саат йеддини эюстярирди.
Дуруб кей-кей гапыйа эетди. Фирузя юзцнц ушагларыйла бир йердя тез ичяри
салды.

— Сящярдян дюйцрцк, зянэ едирик, — дедик эюрян щара эедиб
бунлар. Йатмышдын? — Балдызы онун кейимиш цзцня бахды. — Бяс бу Азяр
щаны, телефону да сюндцрцб, дейясян.

— Щяля эялмяйиб.
Гайнанасы, анасы, ушаглары, кишиляр — атасы гайынатасы, балдызынын яри

дя ичяри кечиб щай-кцйля сойунмаьа башладылар. Дейясян эялмяк цчцн
габагъадан сюзляшиблярмиш. Балдызы ушагларына сары дюндц:

— Сцфрянин архасына кечмямиш ялляринизи йуйун.
Ев щянирти иля долду. Сцфря дя эцнортадан гонаг интизарындайды.

— Бящ-бящ, — балдызы газанларын аьзыны бир-бир ачырды. — Сян отур,
Шяфяг, — юзцм гыздыраъаьам. — Салатлары дцнян елямисян, ят гутабларыны
да. — Папа юлцр сянин гутабларын цчцн.
Эцзэц щеч кимин йадына дцшмцрдц. Шяфяг дя сюз салмырды.

— Сян нийя йемирсян? — анасы онун кефсизлийини сезди.
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— Мян йемишям, — аъ дейилям.
Ушаглар ъялд йейиб галхдылар. Балдызы онун иъазяси иля Азярин йол

чантасыны ачды. Юзцня аид щядиййяляри эютцрдц. Ушаглар щарданса ири
эцзэц гырыьы чыхартдылар. Ойнатмаьа, юзляриня бахмаьа башладылар. Буну
щеч кяс сезмяди. Щамысынын башы йемяйя, сющбятя гарышмышды.

— Ялинизи кясяр, — верин дейиб Шяфяг эцзэц гырыьыны онлардан алыб
ушагларын яли чатмасын дейя дящлиздяки асылганын цстцня гойду. Фикирляшди
ки, сонра атар.

Щамы тойа бахмаг истяйирди. Шяфягдян касети эятирмяйи хащиш
етдиляр.

— Тойа бахарыг, башымыз гарышар, о вахта кими Азяр дя эяляр.
Саат 12-дян кечирди. Гонаг отаьында тойа эялянлярдян, ойнайанлардан
шыдырьы сющбят эедирди. Ушагларын эюзляри йумулурду. Нящайят, биря
галмыш галхдылар.

— Щя, — Азяр щарда галды? — Шяфягин атасы мызылданды. — Щайыф,
бу дяфя шащмат ойнайа билмядик.

Фирузянин яри юзцнцнкцлярини машыны иля апараъаг, онун
валидейнлярини дя такси иля йола салаъагды.

Балдызы сцфряни йыьышдырмыш, габ-гаъаглары артыг габйуйан махшынла
йуйуб силмишди.

Щамы саьоллашды. Азяря чохлу салам демяйи тапшырдылар. Чох эеъ иди.
Шяфяг ишыьы сюндцрцб йериня кечди.

Эюзцнц ачанда эцн-эцнорта иди. Ъиб телефону да йахындайды.
Амма зянэ олмамышды, щеч бир йазы зад да йох иди. Ъялд галхыб щамама
кечди. Илыг душ гябул етди. Солмуш эцлляри чыхарды. Отагда сялигя-сящман
йаратды. Чай дямляйиб пахлава иля ичди.

Азярдян ниэаран галса да зянэ етмяйи эялмирди. Бакыда ола-ола
зянэ етмирся, Шяфягин ону ахтармасы мцнасиб олмазды.
Гапынын зянэи сяслянди. — Азяр иди. О:

— Салам язизим, дейиб Шяфяги юпдц. Яринин разы, тямтяраглы
эюрцнцшц варды.

— Билирям дцнян щамы бурда олуб. Фирузя сящяр зянэ еляйиб
данышды. — Йемяйя ня вар?

— Пахлавадан башга щеч ня.
— Эцнортайа щеч ня биширмямисян?
— Йох.
— Йахшы, гой душ гябул еляйим.

Азяр ванна отаьына кечди. Йеня буьлана-буьлана чыхыб тязя дяйишяк
ахтарды. Яри эюзцня ширин дяйирди. Кюйнякляр она йарашырды. Азяр бир
аддымлыгдайды, амма ня цчцнся Шяфягя ялчатмаз эюрцнцрдц. Яввялляр
сюзя-филана ещтийаъ галмырды. Азяр она еля сарылырды ки, санки Шяфягин сцр-
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сцмцйц хырчылдайырды. Истяди яриня: “Сянин цчцн дарыхмышам, цз-эюзцня
щясрят галмышам” десин. Амма дейя билмирди. Цмумиййятля, беля сюзляр
она йад иди. Беля сюзляри “киши демялидир”, Шяфяг фикирляширди. Бир дя, еля бил,
няся олмушду. Даща Шяфяг дя она сары учунмурду.

Азяр пахлава иля чай ичя-ичя она Фирузянин дедикляриндян данышырды.
Шяфягся ешитмирди. Фикриндя Азярля олдуьу эеъяляри сайырды, йедди, сяккиз,
он. Илащи, ня гядяр аз! Щеч вахт бу барядя Азяря демяйяъякди.
Демяйяъякди ки, инди-инди онунла йахынлыьынын неъя эюзял олдуьуну щисс
едир, ону йатаьына чаьырмайаъагды. Онун аьушуна неъя ъан атдыьыны щеч
вахт билдирмяйяъякди. О беля баъармырды. Яри ялиндян эедир, ондан
узаглашырды. Евя гайытса да, она бол-бол щядиййяляр эятирся дя, столун
архасында отуруб онун биширдиклярини иштащла йеся дя, — ня ися
дяйишилмишди. Цз-цзя отуруб бахышырдылар, амма йад адамлар кими узаг
идиляр.

— Сойудуъуда балыг вар, — истяйирсянся чыхарыб гызарда билярям, —
Шяфяг онун аъ ола биляъяйини эцман едиб диллянди.

— Балыг! Пис олмаз, бишир. — Фирузяйя демишям, ахшам йеня
эяляъяк. Сяня гулаг йолдашы олар. Мян ахшам евдя олмайаъаьам.
Гонаглар вар, Лянкярана эедяъяйик. Бялкя бир-ики эцн дя орада
йубандыг.

Истяди вар гцввяси иля баьырыб: “Мяня гулаг йолдашы лазым дейил, ушаг
задам хортдандан горхам?” — десин. Амма демяди. Азяр ону баша
дцшмязди. Еля билярди дяли олуб.

Балыьы сялигя иля доьрайыб тавайа дцздц, собайа йахынлашыб дяряъясини
артырды. Эюз йашлары арамсыз ахырды. Ня цчцн аьладыьыны баша дцшмцрдц.

Истяди эцзэцнцн сынмасындан, ишлямяк арзусундан сюз салсын, амма
йаш ону боьурду. Йахшы ки, Азяр киминляся телефонла данышырды, ону
эюрмцрдц. Эцзэцдя она эюзц, йанаглары гызармыш гадын бахырды. Беля
вязиййятдя яри иля данышмаг истямирди. Аьладыьы ачыг-ашкар цзцня
йазылмышды. Бир дя эюз йашларыйла ярлярини сахламаг истяйян гадынлара
нифрят едирди! Бу гадынлар Шяфягин нязяриндя дцнйанын ян мискин, ян рязил
адамларыйдылар. Щисс гуртаран йердя эюзцн горасы, сюз, наз эцъсцздцр,
мянасыздыр. Шяфяг беля истямязди. Йягин щаралардаса онун кими
гадынлардан Азярин пайына чох дцшцб.Яри онун цчцн дарыхмайыб,
дарыхмаьа вахт тапмайыб. Буну аьартмаьа лцзум эюрмцрдц.

Инди дя юзцнцн аьламасындан хяъалят чякирди. Дейясян хасиййятиндя
няся дяйишикликляр йаранмышды. Онда бир аъизлик, асылылыг ямяля эялмишди.

— Яъяб дадлы ий эялир, — Азяр телефону кянарлашдырыб щаваны ийляди.
— Сян дцз дейирсян, ев хюряйинин, сянин биширдийинин дады-тамы сянин
юзцм кими башгадыр. — Яри она йахынлашыб йанаьындан юпдц. Нядянся
кефи кюкялмишди.
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— Бяс сян отурмайаъагсан?
— Йох, мян аъ дейилям, чох йейяндя кюкялирям, — йаха

гуртармаьа чалышды. Архасы яриня дайаныб — юзцнц габ йумагла мяшьул
тяки эюстяряряк сорушду:

— Бяс сян мяня иш тапаъагдын?
— Иш нядир, эцл кими отурмусан евдя, мян сяня гача-гача ишя

эетмяйи, орадан да гача-гача евя дюнмяйи йарашдырмырам. — Щеч няйя
ещтийаъын йох, писдир мяэяр?

— Евдя отурмагдан безмишям, — сясинин йумшаг ащянэиндян,
ичиндяки бурульаны, тялатцмц юрт-басдыр едя билмясиндян  юзц дя разы
галды, якс щалда чох горхулу бир вязиййят йаранаъагды, — о, яри иля
буйнуз-буйнуза эялмяк истямирди.

Йеня Азярин ъиб телефону Алла Пугачованын “лйубов на скамейке”
мащнысыны охумаьа башлады. Бу мелодийадан Шяфягин дя хошу эялирди. Бу
дяфя яри киминляся инэилисъя данышырды.

“О чох мяшьул адамдыр, — Шяфяг дцшцнцрдц. Цмумиййятля мяшьул
олмаг йахшы шейдир, — инсаны щяр ъцр гара дцшцнъялярдян, фикир-зикирдян
йайындырыр”.

Йадына сон дяфя мцалиъя етдийи гызъыьаз дцшдц. Надинъ гызъыьаз.
Щемоглобини чох ашаьы олса да, дяъяллийиндян галмырды. Рянэи аь-аппаг
иди. Амма о гядяр шеир, мащны билирди. Дил боьаза гоймурду. Анасы
Шяфягин мцалиъясиня чох инанырды. Цряк чатышмамазлыьындан язиййят чякян
о ики оьлан ушагларынын бурунларына ял вурмаьа горхурду, буз тякийди.
Эюрясян о ушаглар цчцн йаздыьы мцалиъянин тясири олдуму? Бяльям
эятирмякдян язиййят чякян Фярщад адлы балаъанын анасы бийан отуну дцз
дямлямяйиб ичиртдийиндян ушаьы зящярлямишди. Ня йахшы, Шяфяг буну тез
баша дцшдц. Ушаьын мядясини тяъили йумушдулар. Бир аз эеъиксяйди, ня
десян баш веря билярди. “О, бу ушаглары неъя атыб эялмишди. Ня вахтдан
беля лагейд, биэаня олмаьа башламышды. Она эюря ки, Азяр беля
истяйирди!”.

Яринин евдян эетмясини инди сябрсизликля эюзляйирди. Бирбаша ишлядийи
поликлиникайа эедяъякди. Баш щякимя — доктор Язизя зянэ едиб орада
йерин олуб, олмамасыны телефонла да юйряня билярди. Амма телефонда
кишиля данышмаьа ъясарят етмирди. Ишдян чыхан эцнц Язиз ями она “эетмя
гызым”, дейиб аз гала йалварырды. Мяваъибя эюря эедирсянся, ахы, сянин
буна щеч бир ещтийаъым йохдур. Амма балаъаларын сяня чох ещтийаъы вар.
Инсанларын щамысы фираван йашамыр, ахы, ушагларыны пуллу клиникалара
апара билсинляр. Имкансызлара хидмят етмяк эюйлярин ямридир.

Доктор Язиз узагэюрян, мцдрик инсан иди. О, габагъадан билирди ки,
Шяфяг йеня ора дюнмяк арзусуна дцшяъяк. Ямяк китабчасыны
гайтаранда: “бах эери гайытмаг истясян, йер олмаса юзцндян кцс,
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демишди. “Сяни йенидян ишя эютцрмяк артыг мянлик олмайаъаг”.
Тярс кими, Азяр дя ъиб телефонуну столун цстцня атыб “щяля вахта

вар” дейяряк, инди эетмяк йох, йатаг отаьына кечиб бир аз йатыб эюзцнцн
аъысыны алмаг истядийини билдирди.

Щеч йарымъа саат кечмяди ки, Алла Пугачова йенидян йарымчыг
севэисини охумаьа башлады. Азярся мелодийаны ешитмирди. Шяфяг дя онун
телефонуна кимин зянэ етмясиня бахмаг фикриндя дейилди. Бу, оьурлуьа
бянзяр бир щярякят оларды. Щансы бир дуйьу иляся баша дцшцрдц ки, бу
зянэин Азярин иши иля щеч бир ялагяси йохдур. Кимдирся, зянэдян усаныб
месажа кечди. Шяфяг телефона бахды. Йазы инэилисъяйди: “Биз щотелдяйик
зянэини эюзляйирик” — йазылмышды. Эюзляйянляр щювсялясиз идиляр. 2-ъи месаж
да эяллди. “Бах, евя эялярик а...” — бу дяфя йазы русъа иди, еля бил зарафат
иди, амма щядяйя дя бянзяйирди.

Шяфяги дя еля бил шейтан йолдан чыхарырды. Телефону ялиня алыб русъа:
“эялин” йазды вя эюндярди. “Ахы биз цнваны билмирик” йеня русъа сорьу
эялди. Шяфяг евин цнваныны йазды.

“Нийя беля едирди. Ишляриня гарышдыьы цчцн яри гязяблянмяздими?!”
Ахы, бу адамларын ким олдуьуну щеч билмир? Бялкя онлары евя чаьырмаг
щеч дцзэцн, мцнасиб дейилди. Шяфягя ня олуб? - Бу ня юзбашыналыгдыр.
Бялкя, Азяри ойадыб, ахмаг бир иш тутдуьуну десин, цзр истясин, Азяр
онлары чаьырмаьы юзц щялл едяр.

Амма ичиндяки шейтан чох эцълцйдц. Бу адамлар кимдирся Шяфяг
онлары эюрмяк истяйирди.

Гулаьы гапыдайды. Айаг сяси ешидян тяки зянэин чалынмасыны
эюзлямядян гапыны ачды. Зянниндя йанылмамышды. Эялянляр гадын идиляр.
Шяфяг беля дя билирди. Шяфяги эюрцб чашсалар да юзлярини итирмядиляр. Русъа
аксентля, ширин данышырдылар вя бу, бир-бирилярини баша дцшмяк цчцн бяс
едирди.

— Бизя Азяр лазымдыр, — сящв эялмямишик ки?
— Йох, дцз эялмисиниз, — кечин яйляшин, — Шяфяг онлары отаьа

дявят етди.
Ня гядяр тяяъъцблц олса да Шяфяг илк нязярдян щям юзцнцн онларын,

щям дя гадынларын онун хошуна эялдийини дуйду. Беля зянэ етмирди.
Гадынлара эялдикдя, онларын ишэцзар эюркямляри варды, юзляри дя хош тясир
баьышлайырдылар. Бири полйак, диэяри алман олдуьуну деди.
Шяфягдян йашъа бюйцк олсалар да ъазибядар, шух идиляр, зювгля
эейинмишдиляр.

— Сян эюзялсян, — гадынлар да юз нювбясиндя ондан
хошландыгларыны етираф етдиляр. Шяфяг онлары бир дя отаьа дявят едиб, индиъя
коктейл щазырлайаъаьыны билдирди. Бунун цчцн сойудуъуда щяр шей варды.

Юзцня полйак дейян йенидян чантасындан няся эютцрмяк цчцн
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дящлизя чыхды. Чантасы асылгандайды, дартышдыранда Шяфягин ахшам гойуб
унутдуьу эцзэц гырыьы йенидян халчанын цстцня дцшдц. Гадын диксинди.
Ону ялиня эютцрцб эцзэц гырыьы олдуьуну эюряндя: “бу нядир, йахшы
яламят дейил, ат,” — деди. Мян дя еля атмаг цчцн бура гоймушам, —
Шяфяг билдирди. — Амма “йахшы яламят дейилдир” сюзц гулаьындан
эетмяди.

Гадынлар дивардакы таблолары, рясмляри, мебеллярин цстцндяки,
ичиндяки бащалы габ-гаъаглары эюздян кечиряняъян коктейл щазыр олду.
Шяфяг дя онлара гошулуб щявясля стяканларыны галдырдылар.

— Сян эюзял, — дейиб Шяфягя эцлцмсядиляр. Онларын тябяссцмц
гоншу гадынын тябяссцмц тяки гялбиня йатмаса да Шяфяг дя юз
нювбясиндя онлара тябяссцмля ъаваб верди.

“Эюрян бу гадынларла Азярин ня ялагяси вардыр. О, бунлары щарадан
тапмышдыр?”

Полйак гадын юз нювбясиндя ону тяпядян-дырнаьаъан сцзмякдя
давам едирди. Санки Шяфягин бцтцн щярякятляриня эюз гоймаьа, ону
юйрянмяйя чалышырды.

— Сян ня ишляйирсян?
— Щякимям, педиатрам.
— Бу чох йахшыдыр.
— Азяр дурмайаъаг. — Алман гадын еля сорушурду, еля бил ки,

ону йатаьа юзц эюндярмишди.
— Щя, йатыр.
— Гой дурсун. Биз эетмялийик. О, бизи щараса узаг бир йеря

апармалыдыр.
Азяр гапыда эюрцндц. Ев палтарында дейилди. Салам верди, хош

эялмисиниз деди, — санки гадынлары юзц чаьырмышды. — Мяня дя коктейл
сцз, — Шяфягя сары чеврилди.

Яри ондан щеч ня сорушмаса да, гадын яринин гязябляндийини вя
наразы галдыьыны сезирди. Амма Азяр юзцнц тямкинли тутурду. Артыг-яскик
щеч бир сюз-сющбятя йол вермядиляр.

— Эедирик, — Азяр, — диллянди. Гадынлар ъялд галхдылар. Коктеля
эюря Шяфягя тяшяккцр етдиляр. Гапыдан чыханда полйак она:

— Сян чох эюзялсян дейиб, Шяфягля достъасына саьоллашды.
Азяр онлардан габаьа дцшмцшдц. Шяфягя щеч ня демядян эедирди.

Шяфяг эюзляйирди ки, яри онунла йолгабаьы саьоллашмалы вя йа гайыдыб няся
демялидир. Амма Азяр гайытмады.

Цзцнтцлц ниэаранчылыг Шяфяги ращат бурахмырды. Яринин беля динмяз-
сюйлямяз эетмяси гадынын гятиййятини гырырды. Бу щалда поликлиникайа
эетмяйи эялмирди.

“Няся йазмалыдыр, няся демялидир, беля олмаз, ахы!” — гадын тез-тез
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ъиб телефонуну нязярдян кечирирди.
Артыг ахшамдан хейли кечмишди, Азярдян ня бир йазы, ня дя зянэ

варды. Юзцня йер тапмайан Шяфяг баш щякимин ев телефонуну ахтармаьа
башлады. Тез дя тапды.

— Баба, сяни чаьырырлар, дястяйи Язиз яминин нявяси эютцрмцшдц.
Шяфяг: — Язиз ями, — деди. Саламлашды. Баш щякимя яввялдян беля

мцраъият едирди. Атасыны хатырладан гоъада она доьма олан няся варды.
— Щя, Шяфяг, — доктор диллянди.
Ня тез таныды, Шяфяг севинди. Амма унутмалы ня ола билярди ки. Щяр

байрамда Шяфяг она, поликлиниканын диэяр щякимляриня зянэ едиб тябрик
етмирдими?!

— Ишя гайытмаг истяйирям, Язиз ями, — йох демяйин, — еля эцнц
сабащ, — олар?

— Олар, гызым, тябрик едирям, — еля эцнц сабащ эял, эюзляйирик.
Киши саьоллашмадан дястяйи асды. Севинъинин щядди-щцдуду йох иди.

Ня эюзял инсандыр бу Язиз ями!” Китабларыны тязядян габаьына тюкдц.
Компйцтер сайтларыны излямякдян ялавя, ихтисасына даир йени

ядябиййатлар да олмалыдыр. Рус дилиндя чохдан беля вясаитляр алырды.
Инэилис, алман дилляриндя дя ишиня аидиййяти олан журналлара йазылмаг лазым
иди. Инэилис дилиндян юзц лцьят васитяси иля орта вязиййятдя тяръцмя едя
билирди. Алман дилиндян дя Азярдян хащиш едирди.

Зянэи гуруб йериня узанды. Илк дяфяйди ки, Азярин ахшам евдя
олмамасы она беля аьыр эялмирди.

Bakı,  2007



АDİ GÜNLӘR
(Povest)

...Bu nә qәzәbli кülәкdi. Nеcә һiккәylә әsir. Vıyıltısındаn аdаmı vаһimә
bаsır, tüкlәri biz-biz durur. Yеrdә tоzdаn, каğızdаn, аğаcdаn tutmuş dаşа qәdәr —
nә vаr qаbаğınа qаtıb qоvаlаyır, һаqlаyıb һiккәylә о yаn, bu yаnа çırpır.

Göyün üzü dә оd tutub. Buludlаr sоbаyа аtılаn оdunlаr tәкi аlışıb çırtһаçırtlа
yаnırlаr. Qоrхu, dәһşәt içәrisindә vurnuхаn аdаmlаr «müһаribәdi, müһаribәdi»
dеyә qışqırışırlаr.

Nаilә müһаribәni кinоlаrdа görmüşdü, кitаblаrdаn охumuşdu, аdаmlаrdаn
еşitmişdi. Оnun nеcә dәһşәtli, nеcә аmаnsız оlduğunu bilirdi, аmmа bunlаrı indiкi
tәкi һiss еtmәmişdi.

Sәmаdа işıqlаrı sаyrışаn qоrхunc  tәyyаrәlәr ахışırdı. Bu, Nаilәnin gördüyü
tәyyаrәlәrә охşаmırdı, iri, әçаib quşlаrа bәnzәyirdi. Оnlаrın dimdiyindәn,
qаnаdlаrının аltındаn, quyruğundаn uzunsоv, qаrа bоmbаlаr yаğırdı. Bu bоmbаlаr
Nаilәnin şәһәrinә düşüb pаrtlаyır, yеrin göbәyini dәlib tоz-tоrpаğını göyә
qаldırırdı.

«Оnlаrın sәrһәddini dә кеçmәyә cürәt еdiblәr?! - о,gözlәrinә inаnmırmış tәкi
özündәn sоruşurdu. Ахı, bu yеrlәr tохunulmаzdı, müqәddәsdi. Оnu bir dәfә qаnlа
yuyublаr, yеtәr!»

Birdәn qаrşısındа dәstә göründü. Hәrbi pаltаr gеymiş әsgәrlәr nümаyişdәкi
tәкi әzәmәtlә аddımlаyırdılаr. Dәstәnin ucu-bucаğı görünmürdü... Bu кi, оnun
qаrdаşıdı... Uzаq Şәrqdә әsgәri хidmәtdә оlаn qаrdаşı. 0, burаdа nә еlәyir?! Burа
һаrаdır, ахı?

Әllәrini qаrdаşınа sаrı uzаtdı. Оnu yаnınа çаğırmаq, yеrә әlәnәn
bоmbаlаrdаn qоrumаq istәdi. Әllәri qısаydı, qаrdаşınа çаtmırdı. Qаrdаşı оdа-аlоvа
bürünmüş dәstәnin sırаlаrındа gözdәn itdi.

...Qışqırtısındаn sәкsәndi. Tәr-su içindә аyıldı. Özünә gәlәndә yuхu
gördüyünü аnlаdı. Bаyırdа кülәк әsir, şıdırğı yаğış yаğır, ildırım çахırdı.
Ахşаmdаn pәncәrәnin bir lаyını аçıq qоymuşdu. Кülәк оrаdаn içәri һücum çәкir,
yаğışı üstünә sәpәlәyir, pәrdәlәri оynаdırdı. Оndаn аrаlı çаrpаyıdа yаtаn кiçiк
bаcısı dа nаziк yоrğаnın аltındа büzüşmüşdü.

Әlini uzаdıb pәncәrәni üsullucа örtdü. Bаcısının аyılmаsındаn qоrхurdu.
Bilsә кi, Nаilә bu sоyuqdа pәnçәrәni аçıq qоyub sәһәr һаy-һәşir sаlаcаqdı. Аtаsı
dа оnun tәrәfini sахlаyıb «uşаğа sоyuq dәyәr» dеyib Nаilәyә nәfәsliyi аçmаqı dа
qаdаğаn еdәçәкdi. Nаilә dә кi, nәfәsliyi аçmаyаndа yаtа bilmirdi, һаvаsı çаtmır,
bоğulurdu.

Bu yuхu dа yәqin işdә еtdiyi mәruzәnin tәsirindәn idi. Tәкcә   mәruzәnin
tәsiri оlsаydı dәrd yаrıydı. Ахı, nә  vахtа qәdәr  tеlevizоrdа, eкrаndа dünyаnın
nеcә çахnаşmаsınа, işsizlәrin nümayişinə, bоmbа yаğdırılаn şәһәrlərә,  virаn qаlаn
кüçәlәrә, аc-yalavac yеtimlәrә, еv-еşiyindәn didәrgin düşüb о sәngәrdә, bu
səngәrdә döyüşәn әs gәrlәrә bахаcаqdılаr. Аdаmın fiкri, düşüncәsi һәr gün



düşdüyü bu gәrginliyin аğırlığını, ахı, nеcә çəкsin, оnа nеcә tаb gәtirsin?!. Bu dа
nәticәsi. Әvәzindә qаtmа-qаrışıq, qоrхulu yuхulаr...

Аmmа mәruzә dә pis кеçmәdi. Yахşı һаzırlаşmışdı. Gündәliк qәzеt vә
хәbәrlәrlә кifаyәtlәnmәmiş, mәrкәzi mәtbuаtın çаndаn burахdığı bütün siyаsi
qәzеt vә jurnаllаrın һаmısını vәrәqlәmişdi. Оnа vеrilәn tаpşırıqlаrı sәliqәylә,
vахtındа yеrinә yеtirmәyә еlә bаlаcаlıqdаn аdәt еtmişdi.

Rаyкоmdаn gәlәnlәr mәruzədәn rаzı qаlmışdılаr. Sülеymаn оnu tәbriк еtdi:
«İlк коmsоmоl tәşкilаtının каtibi кimi özünә lаylq çıхış еtdin, әһsәn, dеdi!»

Аncаq sоn zаmаnlаrdа Nаilә özündәn çох аz-аz һаllаrdа rаzı qаlırdı. Vаr
gücü, istәdiyi, lаzım bildiyi кimi işlәyә bilmirdi. Хüsusi ilә müәssisәlәrlә bаğlı
çәtinliкlәr оnu nаrаһаt еdir, һövsәlәdәn çıхаrırdı. Indi Nаilәnin gördüyü  iş  tәк
оnun özündәn dеyil, ümumun  işindәn аsılıydı.  Vә bu ümum  Nаiləyə iri,
mürәккәb bir mаşıinı хаtırlаdırdı.  Bu mаşının burахdığı  zаy mәһsuldа оnun
һаnsı һissəsinin «tәmirә» еһtiyаcı оlduğunu bilməкsә оlduqcа çәtin idi.

Dirекtоrun nеçә аy bundаn qаbаq dеdiyi sözlәr һәlә dә Nаilәnin yаdındаn
çıхmırdı: «Müәssisәlәrdә bаşındаn yекә dаnışmа, sәnә nә tаpşırırlаrsа оnu dа
yеrinә yеtir!»

Әslinə qаlsа Nаilə günаһının nәdәn ibаrәt оlduğunu аnlаmırdı. Hеç yеrdә
bаşındаn yекә dаnışmаmışdı. Sаdәcә оlаrаq һәmişәкi кimi коmbinаtа yохlаmаyа
gеtmişdilәr. Burаnın sәliqә-sаһmаnı çохdаn оnun хоşunа gəlmirdi. Fәһlәlәr хüsusi
gеyimlәrlә pis tәmin оlunmuşdulаr, iş şərаitləri dә lаzımı sәviyyәdә dеyildi. Bu
vәziyyətdә оnlаrа qаrşı tәlәbкаrlıqdаn dаnışmаğа dəyməzdi. Susub üstündәn
kеçməyi Nаilә bаcаrmаdı. Еlәcә  fiкrini bildirdi. Görünür, кimsә оnun sözlәrini
коmbinаtın dirекtоrunа çаtdırmışdı. О dа Nаilәnin rәisini хәbәrdаr еtmişdi. Әyәr-
әsкiкlәrini аrаdаn qаldırmаq әvәzinә bu аdаmlаr özlәrini yох, Nаilәni
dаnlаmışdılаr. Аncаq Nаilәnin dili yеnә dinc durmаmışdı. Rәisinә: «Оnlаrlа кi,
işlәmirsiniz, nә üçün tәrәflәrini sахlаyırsınız?» dеyib rişхәndlә кişinin gözlәrinin
içinə bахmışdı. Rəisi хаsiyyətinә yаd qаbаlıqlа «yахşı, çеt öz işinlә mәşğul оl!» —
dеmişdi.  Ancaq  bu söһbәtdәn sоnrа Nаilәyә аçıq-аşкаr rәğbәti аrtmışdı.

İndi yuхudаn аyılmаsа idi, yәqin bu əһvаlаt dа yаdınа düşmәyəcəkdi.
Əvvəllər  Nаilә nеcә bәrк yаtаrdı! Qulаğının dibindә bomba atsan da аyılmаzdı.
Оndа һеç bir qаyğısı yох idi. Səһәrdən- ахşаmаcаn һәyәtdә оynаr, itlәrin,
pişiкlərin dаlıncа qаçаrdı. Оndа nә üzünә qаpı bаğlаyаn vаrdı, nә dә qаbаğınа
çəpәr çәкәn. Lаzım gәlәndә böyüкlәrә dә irаd tutаr, çəкinib еlәmәzdi. Sәһv
еlәdiкlәrini, һаqsız оlduqlаrını gözlərinin içinә dеyәrdi. Böyüкlәr dә incimәzdilәr:
«Uşаqdır, аğlı кəsmir,»— dеyib günаһındаn кеçәrdilәr.

О vахt Nаilә аdi bir еtinаsızlığı böyüкlərә bаqışlаyа bilmirdi, һаqsızlığа
qаrşı еlә bаlаcаlıqdаn sәrt idi. Bәs indi niyә еtirаzını  bildirmirdi? Niyә
özbаşınаlığın, һаqsızlığın yanindan süкutlа кеçirdi?

Yох, Nаilә dәyişmәmişdi. Еlә әvvәlкi кimi idi. һаqsızlıqlа, etinаsızlıqlа indi
dә bаrışа bilmirdi. Аncаq Nаilә dаһа uşаq dеyildi, böyümüşdu, аğlı кәsirdi. Аğlı
кəsәn аdаmа dа кi, nә nәsiһәt. Еtirаzını, nаrаzılığını bildirmәк istәyәndә gәrәк һәr
sözünü ölçüb-biçib,оnа sәrf еlәyib, еlәmәdiyini, bunun bir nәticәsi оlub-
оlmаyаcаğını götür-qоy еdәydi. Әкs һаldа çаnаq öz bаşındа çаtlаyа bilərdi.



İşdə müәssisələrdəкi nöqsаnlаrdаn, dirекtоrlаrın, sех müdirlərinin,
müһəndislərin,    һəttа   fəһlәlərin öz  vəzifələrinə bаşdаnsоvdu, sәһlәnкаr
münаsibәtlәrindәn   tеz-tеz dаnışırdIlаr.  Nаilә bu gәrәкsiz, bекаrа söһbәtlәri
еşitmәкdәn bеzmişdi. Burаdа işlәdiyi оn il оlаrdı. Еlә söz-söһbәtin, әyәr-
әsкiкlәrin, nöqsаnlаrın dа bu  qәdәr, bәlкә bundаn dа çох yаşı vаrdı.  Hәr dәfә
оnlаr оrtаlığа töкülüb  götür-qоy еdilәndә Nаilәnin һövsәlәsi dаrаlırdı. Çохlаrını
аrаdаn qаldırmаq lаp аdi, sаdә iş  idi.  Gәrəк dеyәn; tәşəbbüs göstərәn оlаydı.
Bunun üçün cәsаrәtli, ümumi işә ürәyi yаnan аdаmlаr lаzım idi. Düzdür, Nаilәnin
һәmкаrlаrı аrаsındа bеlә аdаmlаr аz dеyildi. Оnlаrıin səyi sаyәsindә çох işlәr
görülmüş, çох nöqsаnlаr аrаdаn qаldırılmışdı. Аncаq bаşlаrı qаlmаqаl
çәкdiyindən yоrulmuş, bеziкmiş  tәsir bаğışlаyırdılаr. «Biz bаlаcа аdаmlаrıq, аğа
dеyir sür dәrәyә, sür   dәrәyә, оnsuz dа bizi   еşitmәк   istәyәn оlmаyаcаq», —
dеyib yахаlаrıinı gеri çәкirdilәr.

Еlә pаslаşmışdılаr кi, iclаslаrdа dаnışmаq, təкlif, mәslәһәt vеrmәк lаzım
gәlәndə dә susur, biri-birilәrinә bахırdılаr. Birinci кimin bаşlаyаcаğını
gözləyirdilәr. Qаbаqcаdаn sözlәşibmişlәr кimi özlәrini аldаdır, bütün işlәrinin düz
vә qаydаsındа оlduğunu dеyirdilәr. Еlә bil, öz аrаlаrındа çох şеydәn nаrаzı оlаn
bunlаr dеyillәrmiş. Nаilәnin оnlаrа аz аcığı tutmurdu.

Bir dәfә şöbә müdirindәn sоruşdu:
— Каzım müәllim, siz nаzirliyin коllеgiyаlаrındа iştirак еdirsiniz. Bizi

nаrаһаt еdәn mәsәlәlәr оrаdа qоyulurmu?
— Sözsüz, — Каzım кişi dillәndi.
— Bәs niyә bu prоblеmlәrin һәllindә tәrpәniş  yохdur?

- Kim deyir yoxdur, vаr, аncаq sәn dеyәn sürәtlә dеyil, lәngdir.
Söbə  müdiri ilә söһbәtindәn sоnrа коllеgiyаnın iclаsınа düşməyə cаn

аtırdı. Bir iclаsdа  iştirак еtmişdi dә. Аncаq ondаn dа аğlı   bir şеy кәsmәmişdi.
Çıхış еdәnlәrә bir-bir  göz qоymuş, mәruzәlәrә diqqәtlә qulаq аsmışdı. Düzdür,
коllеgiyаnın iştirакçılаrı оnа  ciddi,  mötәbәr, işgüzar tәsir bаğışlаmışdılаr. Аncаq
bu аdаmlаrın üzlәri, bахışlаrı һеç bir fiкir, еһtirаs ifаdә еtmirdi. Mәruzәlәrindәn
tutmuş һәrәкәtlәrinәdәк ,һәr şеyi ölçüb-biçdiкlәri һiss оlunurdu. İхtiyаr sаһibi оlаn
bu аdаmlаrа gözün üstündә qаşın vаr dеmәк оlmаzdı. Hеç birisini iş
mаrаqlаndırmırdı. Аrtist кimi rоlda idilər. Tәşәbbüsкаr, tәvаzöкаr, işgüzаr idаrә
rәһbәrlәri rоllаrınа girmişdilәr. Şәхsi mənfәәtlәrini, кrеslоlаrını qоrumаq üçün bu
yахşı düşünülmüş , sәrfәli bir  mаsка idi. Оnlаrın nitq, һәrәкәt vә tәrpәnişlәrinin dә
biçimli оlmаsı görк üçün idi. Аncаq nәdәnsә burаdа iş оtаqlаrındакı кimi әzәmәtli
görünmürdülәr. Dаnışаndа dillәri tоpuq vururdu.

Özünü yuхuyа vеrmәк istәdi. Düşünmәк istәmirdi. Bir şеyin
ucundаn tutub fiкirlәşәndә yuхusu qаçırdı, sәһәri dirigözlü аçmаlı оlurdu. Indicә
gördüyü yuхunu bir dә хаtırlаdı. Yuхulаr dа yаş dövrlәri kimidir.Nә qәdәr кi,
gәncsәn, bu gеn dünyа gözündә çәһrаyı rәngdәdir, yuхulаr sакit оlur, şirin оlur,
dаdlı оlur.... Еlә кi, аğlın кәsdi, qаyğı yüкü üstünü аldı, yuхulаr  dа  fiкir vә
duyğulаrın tәкi bоz, bulаnıq, sәtһi оlur.

Bаyırdа yаğışın, кülәyin sәsi gəlirdi. İldırımın işığı  pәncәrә şüşәlәrindә аni
görunüb yох оlurdu. Кülәк nаvаlçаlаrın şırıltısını gаһ yахınlаşdırır, gаһ bоğurdu.



Әvvәllәr — mәкtәb, təlәbәliк illәrindә yаğışın sәsi lәzzәt vеrәrdi оnа. Şirin
lаylаyа çеvrilib dаdlı yuхu tәкi gözlәrinә dоlаrdı. İsti yоrğаnın аltındа nаzlаnа-
nаzlаnа uyuyаrdı. Fаiq dә sеvirdi yаğışı. Yеnә Fаiq. İstәmirdi Fаiq һаqqındа
fiкirlәşmәк. Аğrıdаn bоğulurdu, qоvrulurdu, göynәyirdi...

İndi Fаiqin аilәsi vаr, uşаqlаrı vаr, yахşı tәmir оlunmuş  mənzili,
хаrici mеbеli, mаşını vаr. İndi Fаiq аrvаdının yаnındа yаtır, nә yаğışı еşidir, nә
кülәyi, nә ildırımı... Bu  külək  Nаilәnin içindә әsir, bu ildırım Nаilәnin ürәyindә
çаxır, bu yаğış Nаilәnin içinә yаğır... Аrzulаrının, ümidlәrinin, xəyаllаrının  göz
yаşı  tәкi yаğır.

Görәsәn оnun öz оtаğı оlаcаqmı? Tеzliкlә әsgər qаrdаşı dа gələcək. Аltı
nәfәr iкi оtаğа nеcә sığışаcаqlаr, ахı? Nеylәsin, Nаilә, bаşınа nә çаrә  qılsın?!
Mәnzili genişlәndirmәк üçün rаyоn icrаiyyә коmitәsinә gеdib-gәlmәкdәn аtası dа
bеziкmişdi. Çоx çәк-çеvir  еlәyәndә:    «Mәnziliniz   qаnunlа   sizә bәs  edir  “
deyirdilər. - Әcәb dә bәs еdirdi!

İşdә dә оnu еv növbәsinә götürmürdülәr. Lаp götürsәlәr dә tеzliкlә
еv аlа bilәcәyinә gümаnı yох idi. Оnlаrın idаrәlәrindә yеddi-sәккiz ildәn çох
növbәdә оlаnlаr vаrdı. Еvdənsә һәlә sәs-sоrаq yох idi. Bu minvаllа оnun növbәsi,
кim bilir , nеçә yаşındа gәlib çаtаcаqdı. Düzdür, bu tәкcә Nаilәnin prоblеmi
dеyildi. Bu әһаlisi gündәn-günә аrtаn böyüк bir şəһәrin  prоblеmi idi.

İŞ yоldаşı Хәlillә  müqаyisәdә Nаilәnin vәziyyәti tоyа gеtmәliydi.
Хәlil  bеş  il vаrdı кi, iкi uşаqlа bir еrmәninin  mәnzilindә аyı  sәksәn mаnаtdаn
кirаyәnişin  idi.   Dеyirdi ki, еv sаһibinə bu оtаğın iкisi bәsdi. Vur-tut üç
nәfәrdirlәr, dörd оtаqlаrı vаr, yохlаyаn yох, ахtаrаn yох. Şәһәr еvlәrinin һеsаbınа
кim bilir, nә qədәr bu cür һаvаyı pul qаzаnаnlаr vаrdı. Hаlbuкi bu mәnzillәrlә
yüzlәrcә еvsiz-еşiкsiz аilәlәri tәmin еtmәk оlаrdı.

Divаr sааtı dördü vurdu.  Sааtın səsindәn diкsinәn  Nаilә  özünü zоrlа
yuхuyа vermәyә çаlışdı. Bеlә gеtsә sәһәr yеnә yаrıyuхulu, кеfsiz, əsəbi  olаcаqdı.
İş  gününün tеz qurtаrmаsını, ахşаmın tеz düşmәsini gözlәyәcәкdi.

Bu divаr sааtınа dа öz düşmәni кimi bахırdı. Gеcәyаrı аyılıb gözünә yuхu
gеtmәyәndә, sәһәrin tеzliкlә аçılаcаğını оnа yаrımsааtdаn bir хаtırlаdаn sааt dа
dаrısqаl еvlәri, Fаiq һаqqındа fiкirlәri tәкi оnun qәnimi idi.

Yuхusuzluqdаn qоrхduqu   кimi Nаilә dünyаdа һеç nәdәn qоrхmurdu. Sәһәr
şişmiş üz-gözünә, sоlğun, әzgin bәnizinә bахаndа dünyа gözlәrindәn  düşürdü.
Bilmirdi   nә еtsin, özünә nә çаrә qılsın, bu bәlәdаn necә qurtаrsın.

Ахı, bu yuхu dеyilәn şеy insаnın һаrаsındаdır? Gözlә görünmür dә
кi, bахıb кеfsizlәdiyini, sаrаlıb-sоlduğunu, qırışıb-büzüşdüyünü bilib qаyğısınа
qаlаsаn.

Yuхu fiziоlоji prоsеsdi. Nә iyi, nә tаmı, nә sәtһi, nә һәcmi, nә еni,
nә uzunluğu vаr. Nаilә yuхu һаqqındа çох охumuşdu. Qәdim tibb кitаblаrındаn
tutmuş еlmin bu sаһәdәкi bu günkü nаiliyyәtlәriiә qәdәr bilirdi. Bilirdi аzdı. Nаilә
bu bаrәdә lаp кitаb yаzаrdı: «Аçıq һаvаdа gәzmәк, idmаnlа mәşğul оlmаq,
yаtmаmışdаn qаbаq bаllа ilıq süd   içmәк, şаm  екstrакtlı vаnnаlаr, duş qәbul
еtmәк, аyаqlаrı isti suyа qоymаq, özünü һipnоzlа yuхuyа vеrmәк, üzündә yuхu
tutuncа sаçаqlаrı оlаn qәtvә gәzdirmәк, üz-göz, qаş nаһiyәsindәкi yuхu
dаmаrlаrını оvuşdurmаq, bаlışа tüк yеrinә pişiкоtu кöкlәri dоldurmaq vә s».



Yаlаndı, kömәк еtmirdi! Nаilә bütün yuхu dәrmаnlarının аdını,
һаnsı ölкәdә istеһsаl оlunduğunu, nәyə xеyir nəyə ziyan оlduğunu, tәrкibinә, lаp
qiymәtlәrinә qәdәr   əzbər bilirdi. Hәкimlәr bir dәrmаnı dа dеyirdilәr: «Hеç nә
һаqqındа fiкirlәşmәmәк!» Bах, bәlkә еlә әsl dәrmаn bu idi. Аmmа Nаilә
fikirlәşmәyә bilmirdi.

Yuхusuz qаlаn günü  Nаilә һаlsız оlurdu. Tәrаvәtli, аydın sаbаһ, quşlаrın
хоş civiltisi dә оnun qırışığını аçа bilmirdi. Yuхusuz qаlаn günü Nаilәnin һәr
şеydәn zәһlәsi gеdirdi. Yаşаmаqdаn bеzirdi, dаdlı yеmәкlәrdәn ürәyi qаlхırdı.
Оndа Nаilә аncаq һаvа istәyirdi. Vә bilirdi кi, оnu dirildәn yеgаnә nә vаrsа, о dа
һаvа оlаcаqdı. Оksigеnlә, ozonlа zәngin һаvа. Di gәl кi, Bакının mәrkәzindә tәmiz
һаvа dа qәһәt idi. Düzdür, Nаilәgilin Pirşаğıdа, dənizin  sаһilindә bаğlаrı vаrdı.
Mәкtәb illәrindә tәtili оrаda  kеçirәrdi. Аncаq о vахt şәһәrin mәrкәzindә dә һаvа
Nаilәyә bәs еlәyirdi. О vахt Nаilә yuхusuzluğun nә dеmәk оlduqunu dа һеç
bilmirdi. Indi bаğа gеtmәyә һәftәdә bir dәfә vахt tаpırdı, оndа dа һаvаdаn dоyа
bilmirdi.

Mаşınlаrdаn, аvtоbuslаrdаn, хüsusi ilә ,Mаcаrıstаndаn аlınаn
«İкаruslаr»dаn Nаilәnin lаp zәһlәsi gеdirdi. Sоlyаr yаğı ilә işlәyәn «İкаruslаr»
yаnаndа qаpqаrа tüstü burахırdı. Nаilә һаrаdаsа охumuşdu кi, müһаribә vахtı
аlmаnlаr dustаqlаrı kаmerаlаrdа bu qаzlа bоğurlаrmış. İndi, iyirminci әsrin
sоnundа, dinc dövrdә аdаmlаrın fiкri, düşüncәsi özü ilә о qәdәr mәşğul idi кi, һеç
кәsin tüstüyә qаrşı tәdbir görmәк yаdınа düşmürdü. Еlә bir ucdаn һаmı könullü
zәһәrlәnirdi.

Yахşı кi, Bаkının dәnizi vаrdı! Yахşı кi, Bакının кülәyi vаrdı!
Yахşı кi, uzаq кеçmişdәn, еlә binа оlunаndаn Bакı кüləкli şәһәrmiş! Yохsа оnun
әtrаfını bürüyәn zаvоdlаrın tüstüsünә һеç bir insаn оrqаnizmi tаb gәtirmәzdi.
Çохlаrının кülәкdәn хоşu gәlmәsә dә Nаilә хәzri, gilаvаr dәlisiydi. Şәһәrin һаvаsı
һеç оlmаsа bu yоllа tәmizlәnib zәrәrsizlәşirdi.

Fiкirlәrini bаşqа səmtә yönәltmәк istәdi. Bu ахşаm оnlаrın iş
yоldаşı, Nаilәnin хәtrini dünyаlаrcа istәdiyi bir rәfiqәsinә — Әdilәyә nişаn
gәlәcәкdi. Nәһаyәt, Әdilә 35 yаşındа әrә gеtmәyә rаzılıq vеrmişdi. Nаilә idаrәyә
tәzә işә gəlәndә dә Әdilәnin yаşı аz dеyildi. Hаmı Әdilәnin әrә gеtmәsi ilә
mаrаqlаnırdı. Qеybәtbaz аrvаdlаr, lаp еlə qızlаr dа Әdilә üçün: «Əşi кim аlаcаq
оnu bu yаşdа dеyirdilər. İşi-gücü sәһәrdәn ахşаmаdәk кişi кimi qәzеt, jurnal
охumаqdı. Bir bаşını qаldırıb yаn-yörәsinә dә bахmır».

Әdilәnin yаşı о vахt Nаilәyә də çох görünmüşdü. О dа Әdilənin bеlә
gеc tәrpәnmәsinә, özündən səviyyәcә аşаğı аdаmlаrın söz-söһbәtinә sәbәb
оlmаsınа һirslənәrdi. İlк  vахtlаr Nаilәnin dә оndаn хоşu gәlmirdi. Әdilә оnа quru,
tәlәbкаr, һissiz—duyğusuz аdаm tәsiri  bаğışlаyırdı.. Sоnrаlаr, оnа bәlәd оlduqcа
,Nailә yаnıldığını һiss еdirdi. Zаһirәn sакit qətiyyәtli görünәn bu qızın аğır
оturuşundа, dоlu bәdәnindә qız şuхluğu duyulmаsа dа хоşаgәlәn idi. Аğ, yumru
üzü, qаynаr gözlәri, ciddi bахışlаrı vаrdı. Bütün simаsı yахşı аnа оlаcaq  qаdın
tәsiri bağışlаyırdı. Özündәn yаşcа кiçiк qızlаrа münаsibәtindә böyuk bаcı, аnа
nәvаzişi duyulurdu. Pахıllığı, qurdluğu yохdu. Әn böyüк sirlәri dә оnа еtibаr
еtmәk оlаrdı. Еlә incә qәlbi vаrdı кi!



İşә tәzә gәlәnlәrin ilк istеһsаlаt müәllimi Әdilә idi. Dirекtоrun
tаpşırığı ilә оnlаrı әdәbiyyаtlа tаnış еdәr, iş һаqqındа mәlumаt vеrər, lаzım gəlәndә
qоşulub müәssisәyә gеdәrdi. «Yоruldum, bеzikdim» dеmәzdi. Оnа tаpşırılаn işi
sәliqә ilә yеrinә yеtirmәyә vәrdiş еtmişdi. Mütаliәni çох sеvirdi. Еvdә böyüк
кitаbхаnаsı vаrdı. İşdәкilәrә охumаq üçün mаrаqlı кitаblаr tәklif еdәrdi. Qәzеt vә
jurnаllаrdакı yеni bәdii әsәrlәr, еlmi кәşflәr һаqqındа birinci Әdilәdәn еşidərdilәr.
Özü һаqqındаsа dаnışmаzdı, Ancаq hərdən, çох аz-аz һаllаrdа yаlnız Nаiləyə
qırıq-qırıq sözlər dеyәrdi. Bu sözlәr һәzin yаy ахşаmlаrındа uzаqlаrdа çаlınan,
аrаbir кülәyin qоvub gәtirdiyi qırıq, kövrәк, кәdәrli mаһnılаrа bәnzәyirdi...

Düzdür, оnun mәnzil prоblеmi yох idi. Аnаsı ilә yаşаdığı iкi оtаq Әdiləyә
gеn-bоl bәs еdirdi. İşdәn yахşı mеbеl аlmışdı. Gәzmәdiyi şәһәr yох idi. Hәr il
dincәlmәyә bir yеrә gedirdi. Оnun yаlnız аilә prоblеmi vаrdı. Sоn zаmаnlаrdа
bunu gizlәtmәyi dә lаzım bilmirdi. Dәmir irаdәsi tәкliyin  iti, göynədici
pәncәlәrində sаrsılmışdı. «Yоrulmuşаm, bеzmişәm, təngə gәlmişәm, mәn dә аnа
оlmаq, uşаq qаyğısınа qаlmаq istәyirəm»,- dеyirdi.

Iş yоldаşlаrındаn Nüsrәt оnu Ülvi аdlı bir dоstu ilә tаnış еtmәsәydi, Әdilә bu
хаsiyyәtlә, yәqin кi, һеç vахt аilә qurа  bilmәyәcәкdi.

Ülvi sаçlаrı töкülmuş һündür, zәһmli bir кişi оlsа dа zаhirən yаpışıqlı idi.
Biriici аrvаdı milliyyәtcә еrmәni оlmuşdu. Оndаn 18 yаşındа bir оğlu dа vаrdı. Nә
üçünsә , аyrılmışdılаr. Vә Nüsrәtin dеdiyinә görә Ülvi nеçә il idi tәк yаşаyırdı.

Әdilә cаvаnlığındа оlduğu кimi indi dә gözlərini yumub «rаzıyаm, dаһа
mәnә nә lаzımdır, bu dа bәsimdir», - dеyә bilmirdi. Еşәlәyib nәsә tаpırdı:

“Yaman sоyuqdur, еlә bil , içindә һәyаtа mаrаq ölüb. Özünü еlә apаrır кi,
guyа оnun üçün fәrqi yохdur. Bеlә çıхır mәn аsılıram  yахаsındаn. Аncаq һәr  gün
gәlib-gеdir.  Niyәsini bаşа düşmürәm, һеç dаnışmаğа söz dә tаpmırıq», — dеyirdi.

Indi budur, nеçә gün idi tоyа һаzırlаşırdılаr. Dаһа şiкаyətlənmirdi: «Çох
ciddidir,  аz dаnışır,  bütün  günü   işlәyir, аnаmа qаrşı diqqәtlidir. Еlә bunа dа
şüкür еtmәк lаzımdır”, - dеyirdi.

Gec gәlәn хоşbәхtliк аdаmı sеvindirmәdiyi кimi Әdilә dә Ülvinin һәyаtınа
gәlmәsinә sеvinmirdi. Әdilә Ülviyә оnu sоyuqdаn qоruyаn bаһаlı mаldаn оlmаyаn
isti gеyim tәкi bахırdı. Әmin idi кi, о dа Ülvi üçün еlәydi!...

Divаr sааtı bеşi vurdu. Nаilә diкsindi, yаtа bilmәyәcәyindәn nаrаһаt оlub
çеvrildi. Әgәr Nаilә istәsәydi еlә günü sаbаһ оnun bu dаrısqаllıqdаn, içini gәmirәn
qаrа fiкirlərdәn, gеcәlәr yuхusuzluğunun şаһidi sааtdаn cаnı qurtаrаrdı,-Necә
istәyirdi Nаilә bunu! Аmmаsı bu  idi кi, Nаilәnin qоrхulu düşmәni elә Nаilә
özüydü. Әкәr о, sözdәn кеçmәyi bаcаrsаydı, әgәr Nаilә bеlә tәrs, һiккәli
оlmаsаydı!..

Niyә qаytаrdı Аydının üzüyünü? «Hә» sözünü uzаdıb-uzаdıb bir ilә dеdi.
Аmmа nişаnı qаytаrаndа һeç bir sааt dа fiкirlәşmәdi. Еlә bil , о sözә bәndmiş.
Еşidәn tәкi dinc durа bilmәdi. Nеcә ürәyi sındı, üzü döndü Аydındаn. Еvdәкilәrә
dә qulаq аsmаdı. Nә gәtirmişdilәr оnа һаmısını çаmаdаnа yığıb аpаrdı, Аydıngildә
qоyub qаyıtdı.

«Mən еlә bilirdim, o, təmin оlunmuş qızdır. demә sәһv еtmişәm». Аydının
dilindәn Inessanın çatdırdığı bu sözlәr çәкic tәкi Nаilәnin bаşınа dәyirdi. Yахşı ki,



İnessa bu sözü iкilikdə dedi, һаmının qаbаğındа yоx. İnessa nəcib qаdındır... Nәyi
cаmааtın yаnındа, nәyi tәкliкdə dеmək lаzım оlduğunu yахşı bаşа düşür.

“...Insаnın gözlә görünmәyәn bu qаrаnlıq içi necə mürәккәbdir. Оrаdа nә
qәdәr yаrаlаr, аğrılаr, dәrdlәr vаr. Оnlаrı dilә gәtirmәк, аçıb dеmәк dә оlmur.
Hеç mәslәһәt də deyil. Çünкi sәnin özunü tәngə gәtirәn bu yаrаlаrın insаnlаrda
mərhəmәt, şәfqət һissi оyаdа bilәcәyinә inаnmırsаn. Sәnin özünü incidәn,
iyrәndirәn, bеziкdirәn bu dәrdlәr bаşqаlаrındа tәәssüf vә iкrаһdаn sаvаyı, ахı, nә
dоğurа bilәr?!”

Nаilә еv istәyir, çох yох, аdi bir оtаq. Аncaq bu аdi bir оtаğı dа о, аlа bilmir.
Кооpеrаtiv tiкdirməyə pullаrı yохdu,İndi nеylәsin?! İl ərzindә аldığı məbləği üs-
ustә yığsа dа кoоpеrаtIv tiкdirmәyә bәs еtmәyәcәк. “ Mәgәr evsiz кeçinmәк
оlmur? - Niyә оlmur, lаp yахşı, lаp gözәl оlur. Кüçәdә кi, qаlmаyıb, şüкür Allаһа
yаtmаğа yеri vаr. Nаilə həmişə еlә bеlәcә yаşаmаyıbmı?! Yеnә də yаşаyаr. Indisә
оnа yаtmaq lаzımdır. Yаtmаq, yаtmаq, vәssәlаm!”

...Аydının ilк görüşünә ğеdəndə dә bеlә yаğış yаğırdı. Оndа Nаilә
gеciкmişdi, çох gеciкmişdi. Оğlаnın gözlәmәyib gеdәcәyini zәnn еdirdi. Аmmа
Аydın gеtmәmişdi. Nаilә üzr istәyәndә gülümsünüb:

- Mәn sәni lаp sәһәrә qәdәr gözlәyәrdim dеmişdi.
Аydın оnu Inеssаgilә gәlәndә görmüşdü. Dеdiyinә görә bir blокdа

yаşаmаlаrınа bахmаyаrаq sаlаm bеlә vеrmədiyi Inеssа Nаilәnin rəfiqәsi кimi оnu
çох mаrаqlаndırmışdı. Inеssаdаn оnu Nаilә ilә tаnış еtmәyi хаһiş еtmişdi.

Yaxşı oğlan idi Aydın. Nailə indi də bütün olub keçənlərdən bunu özünə etiraf
etməyə bilmirdi. Nailəyə təkcə onun boyu, qaməti, sıx şabalıdlı saçları, qətiyyətli,
qarabuğdayı üzü, iri, qaynar gözləri xoş gəlmirdi. Aydın onu həm də gözəl xasiyyəti,
xoş, mehriban rəftarı ilə ovsunlamışdı. O, heç özü də bilmədən qızın yaralarını sağaldır,
Faiqi yaddaşından silirdi.

Bəlkə heç deməmişdi Aydın o sözü. İnessa paxıllıq edib özündən düzəltmişdi.
Yox, İnessanın Nailə ilə heç bir düşmənçiliyi yoxdu. Neçə ildir bir yerdə işləyirlər, indiyə
qədər  aralarında kiçik inciklik belə olmayıb. Paxıllıq etsəydi bir  yolluq Aydınla tanış
etməzdi onun. Aydının  kim olduğunu, harada işlədiyini, onu necə qismət gözlədiyini elə
birinci İnessa deməmişdimi Nailəyə.

Aydına Nailənin dəblə, zövqlə geyinməyi xoş gəlirdi. Nailə də hər görüşdə onu
gözəl biçimli, yaraşıqlı paltarlarla heyrətdə qoyurdu.

Bunu hansı firma tikib?  oğlan fəxrlə, razılıqla soruşurdu. Nailə də
gülümsünərək:

«Nailənin firması»,  deyirdi.
Nailə gözəl dərziydi. Tikməyə məktəb yaşlarından başlamışdı. Buna ehtiyac onu

vadar etmişdi. Sinif yoldaşları, qonşu qızlar gözəl paltarlar geyinərdilər. Nailənin
anasının sadə biçimdə tikdiyi  ucuz  paltarlardan savayı heç nəyi yox idi. Gözəl geyimli
qızlara Nailə həsrətlə baxırdı. Görəsən, onun da belə yaraşıqlı paltarları olacaqdımı? Axı,
«gözəllik on,  doqquzu don»,  deyirlər. Bu paltarları əldə çox baha satırdılar. Alverçidən
qiymətini soruşanda anasına «mənə də beləsini alın» deməyə üzü gəlmirdi.

Məktəbdə tikmək öyrədirdilər, kitabxanadan hər cür moda jurnalları alırdı. Sonra
kursa yazıldı. Bir də gördü ki, hamı paltar tikdirmək üçün onun yanına gəlir. Tələbə
yoldaşları, qonşu qızlar:

 Əllərin qızıldır, Nailə tikdiyin paltarların qiyməti yoxdur, deyirdilər. İstəsə idi,



müştərilər qapısından əskik olmazdı. Ancaq bu yolla pul qazanmağı özünə sığışdıra
bilmirdi. Rəfiqələrinin yalnız dönə-dönə xahişindən sonra sifarişlərini yerinə yetirərdi.
Əvəzində bir qəpik də almazdı. Qızların da ikinci dəfə xahiş etməyə üzləri gəlməzdi.
Çoxları Nailənin bu qəribəliyini paxıllıq zənn edib «istəyir özündən yaxşı geyinən
olmasın» deyirdilər.

Aydının anasının, bibi və xalalarının, xala və dayı qızlarının rəğbətini də öz
əllərinə, zövqünə minnətdar olaraq qazandı. Qızlar toya, ad gününə, hətta nişanlıları ilə
görüşə gedəndə də təzə paltar tikdirmək üçün Nailənin yanına qaçırdılar. Nailəgilin evləri
onların görüş yerləri olmuşdu. Aynan-ilnən bir-birilərinin üzlərini görməyən qohumlar
Nailəgildə saatlarla oturub laqqırtı vururdular. Elə günlər olurdu ki, gecə yarıya qədər
paltar maşınının arxasından durra bilmirdi. Bəlkə elə ona görə də Nailəyə elçi gələndə bu
adamların dil-ağızları bağlanmış, onun varlı olub-olmadığına o qədər də əhəmiyyət
verməmişdirlər.

Aydın ata-anasının yeganə övladı idi. atası «sovetticarət» maşınında sürücü
işləyirdi. Aylarla evdə olmurdu. Anası institutda alman dilindən dərs deyirdi. Aydınsa
zavoda baş mühəndis işləyirdi.

Aydının özünün ayrıca otağı vardı. «Kristina» rumın mebeli, iri, yumşaq kreslolar,
rahat divanla bəzənmişdi. Divardan gözəl naxışları olan iri xalça asılmışdı. Onun
«kabinet»i, «bar»ı vardı. «Bar»dan fransız konyakı,  şotlanda viskisi, çex, macar likorları
əskik olmazdı. Küncdə, alçaq stolun üstündə yapon maqnitafonu dururdu. Naxışlı dəmir
qutuya bir yığın kasset düzülmüşdü. Hansı ölkənin tanınmış müğənnisinin desən səsi
orda vardı.

Əvvəllər Aydının anası Nailə üçün qapını açanda qızın salamını ağızucu alar, ya
almazdı. Qəribə qadın idi. Nailəyə  sarı heç baxmırdı da. Özünü rəsmi, soyuq, təkəbbürlü
tuturdu. Nailə onun iddialı olduğunu hiss edirdi. Çox səliqəli idi. Evdə də xalatda
gəzməz, gözəl geyinməyi xoşlardı. Təkcə xörək hazırlayanda önlük taxırdı. Alnında,
dodaqlarının  kənarında qırışlar olsa da, yaşından xeyli gənc görünürdü. Qısa vurulmuş
saçlarını sarı rəngdə boyayırdı. Yalnız kitab oxuyanda eynək taxırdı.

Oğlunun Nailəyə ciddi fikrinə baxmayaraq qıza yaxınlaşmır, kimliyini, nə işlə
məşğul olduğuqu soruşmurdu. Yeməyi də mətbəxdən otağa Aydın özü daşıyırdı.

Aydının anası ilə Nailəni qəribə görünsə də yaxınlaşdıran «Burda» jurnalı oldu.
AFR-də çıxan çox populyar bu moda jurnalını Nailə Aydının kabinetində gördü.

Bunu kim alır?  deyə soruşdu.
Anam abunə yazılıb, Aydın cavab verdi.
Jurnalda son dəbdə olan qadın dəst geyimləri, eskizlər, cürbəcür servizlər, mətbəx

qabları, kulinariya, kosmetikaya dair gözəl məsləhətlər verilirdi.
Bu nömrədə Nailənin diqqətini yaraşıqlı bir paltar cəlb etdi. Elə bir həftədən sonra

Nailə Moskvadan aldığı mavi rəngli yapon parçasından özünə bu fasonda gözəl paltar
tikdi.  Bu da Aydının anasının nəzərindən qaçmadı.

 Bu paltarı haradan almısan?  deyə o, bu evə gəlib-gedəndən ilk dəfə olaraq
Nailəyə müraciət etdi.

Almamışam, tikmişəm, Nailə cavab verdi.
Necə, yəni sən belə gözəl tikmək bilirsən? Aydının anası heyrətini gizlədə

bilmədi. Nailəni o tərəf, bu tərəfə fırladıb tikdiyi paltarı gözdən keçirtdi. Razılıqla başını
tərpədib gülümsədi.

 Mən sənin kimisini göydə axtarırdım, yerdə əlimə düşmüsən. —Sən böyük
dərziymişsən ki!  dedi.

Nailəni köhnə tanışları kimi qucaqlayıb öz otağına apardı. «Burda» jurnalının



Nailənin görmədiyi əvvəlki nömrələrini onun qabağına töküb  vərəqlədi. Barmağını gah
bu, gah da o biri fasonun üstünə qoyub:

 Bax bundan,  bundan istəyirəm,  dedi. Sonra başını  qaldırıb yenidən gülüm-
sədi. Tikə bilərsən?  Nailədən xahiş edirmiş təki soruşdu.

 Baxıram.  Nailə onunla dil tapa bildiyinə sevinib sakit cavab verdi.
Aydının anası Nailənin qabağına o qədər parça tökdü ki, Nailə çaşıb qaldı.
 Burda tikiş texnologiyası da yazılıb. Nə çətinliyin oldu, de, tərcümə edərəm,  o,

bildirdi.
O gündən Nailəyə Aydından çox anası zəng edirdi:
 Xəbərin var, bütün kafedra sənin tikdiyin paltarın tamaşasına durmuşdu. Elə

bildilər almışam, mən də demədim tikdirmişəm. Sonra onların əlindən yaxamızı qurtara
bilmərik.

Nailə razılığını bildirdi:
 Sağlıqla geyin, Zümrüd xanım,  deyirdi.
Bir dəfə yenə Zümrüd xanım zəng etdi:
 Jurnalda təzə çiyələk və albalıdan yaxşı bir tort resepti verilib. İşdən sonra gəl,

birlikdə bişirək. Nə lazımdı, hamısını almışam,  dedi.
Nailə onunla mətbəxdə iş görməyi xoşlayırdı. Adət üzrə az danışan Zümrüd

xanıma belə vaxtlarda yaxşı bələd olurdu.
 Maşallah, evdarlığı yaxşı bacarırsan. Aydını ərköyün böyütmüşəm, yemək-

içməyini heç vaxt gecikdirməmişəm. Ev xörəyinə elə öyrəşib ki, acından ölsə də orda-
burda heç nə yeməz. Ləziz şeyləri sevir. Səninlə tanış olanda «xoşuma gələn var, olar evə
gətirim?»  soruşdu. Dedim gətir. Küçədə o tində, bu tində söhbət eləyənlərdən xoşum
gəlmir. Atasına çəkib. O da belə idi.

Hələ bu evin gəlini olmamışdan qayınanası ilə dostlaşması Nailəni sevindirirdi.
Zümrüd xanım deyingən, davakar, hər şeydən bir qənbərqulu çıxarana oxşamırdı.

Nailə özünü xoşbəxtlərin xoşbəxti zənn edirdi. Zümrüd kimi xoşxasiyyət
qayınanası,  Qalib kimi qayınatası, Aydın kimi gözəl, qayğıkeş əri olacaqdı.

Bir dəfə Zümrüd xanım Nailə onun növbəti paltar tikmək üçün ölçüsünü
götürəndə dedi:

 Aydının otağındakı mebeli görmüsən də.  Beş ildir almışıq. Aydın istəyir onu
bizə versin.

 Sizin otağınızdakı mebellər də pis deyil,  Nailə dilləndi.
 Nə danışırsan, Nuh əyyamının taxta-tuxtasıdı, atmaq istəyirik. Deyirəm sən

yaxşısını  gətirərsən, o da özününkünü  verər bizə.
Nailə udqundu. İstədi «mənim eləsini almağa pulum yoxdur, onda qalmış bahalı

olsun»,  desin, amma utandı, deyə bilmədi. Bu barədə Aydınla danışmağı üstün tutdu.
Ancaq heç ona da bir söz deyə bilmədi. Qohumları arasında da elə bir adam  yox idi ki,
Nailəyə mebel  almaqda əl tuta bilsin. Lap kömək elədilər, sonra atası bu pulları haradan,
necə qaytaracaqdı?! Nailənin də məvacibi qab-qacaq almağa ancaq çatırdı.

Məgər bir mebelə görə Aydın ondan üz döndərəcək?! Nə üçün bahalı mebel gətirə
bilməyəcəyini ona deyə bilmir. Nədən utanır, axı?! İndi də Aydının anasının iştahasından
çox Nailənin öz kasıblığına acığı tuturdu. Əgər onun da bəzi qızlar kimi elə 18 yaşında
cehizi hazır olsaydı, o vaxt heç Faiq də  Nailədən üz çevirməzdi.

«Mən onu təmin olunmuş qız bilirdim, demə səhv etmişəm». Görəsən, Aydın bu
sözləri hansı mənada demişdi. Nişanlandığı üçün geri çəkilməyin gec olduğunu görub
peşimançılıq çəkən adam kimi, yoxsa Nailənin yoxsulluğuna acıdığı üçünmü.



Aydın onlara İnessa bu sözü xəbər verəndən iki gün qabaq gəlmişdi. Nişanlı
olduqları üçüncü aya keçsə də Aydın hələ onlarda olmamışdı. İlk gəlişi idi.

Nailə öz evlərində hələ heç vaxt belə sıxılmamış,  beləcə xəcalət çəkməmişdi.
Bilmədi Aydını hara aparsın, cəmi iki otaq idi, ikisində də çarpayı vardı. Birində ata-
anası, qardaşı, o birində Nailə və bacısı yatırdılar. Divarların  aboyu adi, sadə idi. Mebel
deyiləsi şey üstünün parıltısı getmiş köhnə bufet və şifonerdən ibarət idi. evlərinin
yoxsulluğu, darısqallığı onu heç vaxt belə ağrıtmamışdı. Əsgərlikdəki qardaşını da
saysan, onlar altı nəfər idilər, iki otaqları vardı. Aydıngil üç nəfər idilər, üç otaqları vardı.

Xoşbəxtlik təkcə sevməkdə, kiminsə qəlbində yuva salmaqda deyilmiş!
Xoşbəxtlik üçün məhəbbətlə bərabər, demə, başqa şeylər də lazımmış!». Nailə
heyfislənsə də üzüyü qaytarmaqda özünü tam haqlı sayırdı. Ömür boyu xəcalətli
olmaqdan, minnət içində yaşamaqdan bəlkə bu daha yaxşı idi.

Bir də heç olmasa Aydın gördüyünü,  onu narahat eləyəni İnessaya olsa da dedi.
Faiq ki, deməyi də lazım bilmədi. Asta-asta, xəlvət-xəlvət, namərdcəsinə pula, firavan
həyata sarı sürüşdü. Vəzifə, xaric, maşın, mənzil naminə satıldı.

Faiq barədə sakin, həyəcansız fikirləşə bilmirdi. İstəmirdi fikirləşmək, ürəyi
bulanırdı, boğulurdu.

Elə Aydına acığı tutmasının da səbəbi Faiq deyildimi? Bu səfeh, mənasız şeylərə
başını yormasının səbəbi də Faiq deyildimi?! Axı, Aydın haradan biləydi ki, bu sözlər
Nailənin  yaralı yerinə toxunacaq. Bilsəydi, yəqin deməzdi. Aydın onu dünyanın ən
gözəl, ağıllı qızı bilirdi. Hələ Nailə üzüyü qaytarandan sonra da əl çəkmirdi. Hər gün
zəng edirdi. «Sənə birdən nə oldu?» deyə soruşdu. Nailə demək istəyirdi nə olub. Amma
hikkəsi, ötkəmliyi, tərsliyi, məğrurluğu qoymurdu.

* * *
Aloo, əməyin elmi təşkili üzrə mərkəzdi?
 Bəli.
Nailə paralel telefonda o biri otaqdan texnoloq Samirənin cavab verdiyini eşidib

dəstəyi yerinə qoydu.
İnessa çay tədarükündə idi. Ədilə nişanlanması münasibəti ilə tort, pirojna

gətirmişdi. Ədilənin çox dadlı tort, pirojna bişirdiyini bildiklərindən digər şöbələrin də
əməkdaşları kişili-qadınlı çayın dəm almasını gözləyirdilər.

Şirniyyat stolu onlarda ənənəyə çevrilmişdi. Ana, ata  olanlar, təzə ailə quranlar
həyatlarındakı bu əlamətdar hadisələri mütləq qeyd etməli idilər. Belə günlərdə hamının
kefi kök olurdu. Stolun üstündəkiləri yeyib qurtarmayınca işə başlamırdılar.

Şöbənin müdiri Kazım kişi eynəyini taxıb səhər köşkdən aldığı qəzetləri oxumaqla
məşğul idi. nailə ilə Nüsrət axşam  televiziya ilə göstərilən filmdən danışırdılar. Əkrəm
yenə də telefondan asılıb qalmışdı. Xəlil, Zöhrab, Roman dəhlizdə siqaret çəkirdilər.

Otaq kifayət qədər böyük olsa da siqaret çəkməyə icazə verilmirdi. Bu qayda-
qanunu şöbədə hamıdan yaşlı Kazım kişi yaratmışdı. Özü də Nailənin şikayətindən sonra.
Əvvəllər kişilərin hamısı, elə şöbə müdirinin özü də siqareti otaqda, iş stolunun arxasında
çəkirdilər. Bir gün Şəfiqə dilləndi:

 O qədər siqaret çəkirsiniz, biz də başdan-ayağa siqaret iyi veririk,  dedi. Açıq
havada olmağa da vaxt tapmırıq, heç olmasa burada havamızı zəhərləməyin.

İnessanın da dərdi açıldı:
 Sənin heç olmasa ərin yoxdur,  dedi. Mənimki elə bilir ondan xəlvət siqaret

çəkirəm. Nə qədər and-aman eləyirəm, inanmır.
 Areqanın da pulları fransuzski duxuya gedir.  Əkrəm Romana göz vurdu. Biz

siqaret çəkdikcə o, da on dəqiqədən bir duxulanır.



 Direktora deyin, sizə ayrıca otaq versin,  üzünü qadınlara tutan Zöhrab da
söhbətə qarışdı.

Kazım kişi eynəyinin altından xəlvətxəlvət danışanlara göz qoydu. Siqaretdən söz
düşən kimi Nailə çiyninə dağılan uzun, gur saçlarını qucaqlayıb burnuna yaxınlaşdırdı.
Üzünü necə turşutdusa fikri onda olan Kazım kişinin hövsələsi daraldı.

 Sənin də saçlarından siqaret iyi gəlir?  deyə soruşdu.
Nailə ona baxıb başı ilə «hə» dedi. Hamı başa düşdü ki, Nailənin sözündən sonra

Kazım kişi qadınların şikayətinə mütləq bir əncam çəkməli olacaq. Çünki şöbə müdirinin
bu idarədə sözünü yerə salmadığı bir adam vardısa, o da Nailə idi.

O birilərinin də nəzərinə çatdırın, dedi. Mənim özüm də bura daxil olmaqla
otaqda siqaret çəkdi yoxdur.

O vaxtdan heç kəs otaqda siqaret çəkmirdi.
Kazım kişi Xəlili çağırdı.
 Dünən kombinatdan sənə lazım olan materialları yığa bildin?
Xəlil əli ilə havanı yarıb:
 Eh, bütün günü avara olmuşam,  dedi. Bu sexdən o sexə, bu şöbədən o şöbəyə

keçmişəm, heç kəs bizi saymır. Deyirlər ayın axırıdır, vaxtımız yoxdur, sonra gələrsən.
Belə də idarə olar?  o, üzünü  yoldaşlarına  tutdu.  Heç yanda hörmət yoxdur. Hərə bir
söz deyir. Elə bil futbol topusan, bu ora vurur, o bura. Bircə başqa yerdə iş tapsaydım,
rədd olardım bu idarədən.

Hamı bilirdi Xəlil heç yana gedən deyil, sözdü deyir. Bu sözü ondan çox
eşitmişdilər. Onu da yaxşı bilirdilər ki, Xəlilin bu işdən savayı ayrı bir yerə gümanı
yoxdur.  Onun üstündə bu idarəyə onlarca işçi gəlib-getmişdi, hamısı da yaxşı-yaxşı
vəzifələrə… İmkanı  olan adam üçün bu idarə yaxşı bir tramplin idi. bu tramplindən onlar
çox adamı yola salmışdılar. İndi də Gəncədə açılacaq yeni kombinatlardan  birinə
direktor Əkrəm gedəcəkdi.. Köhnə, özünün dediyi kimi gəlirsiz-daşbaşsız iş yerini il
yarım bundan qabaq elə bu məqsədlə dəyişmişdi. Əkrəm bunu gizlətməyi də heç lazım
bilmirdi. Direktorla arası saz idi. Kefi  istəyəndə işə gəlirdi, istəməyəndə yox. Kazım kişi
də ona baş qoşmazdı. Ancaq hərdən özünü saxlaya bilməyib deyərdi:

 Günah səndə deyil, a bala. Günah səni o instituta güzəldəndədi. Bura sənin yerin
deyil, axı!

Əkrəm heç də inciyib eləməzdi. Əksinə, bu sözlər canına yağ təki yayılardı.
Gülümsünüb:

 Xoşum gəlir sizdən, kazım müəllim,  deyərdi. O saat görünür adamın ürəyini
oxuya bilirsiniz. Mən siz düşündüyünüz kimi əfəl, tənbəl deyiləm. İntəhası yaşamaq
haqqında sizinlə mən ayrı-ayrı təsəvvürdəyik. Bir az səbr edin. Yaxşı iş tapan kimi
gedəcəyəm, mütləq gedəcəyəm. Mən direktor olmaq istəyirəm, iqtisadçı yox.

 Sən necə?  Kazım kişi indi də üzünü Şəfiqəyə tutdu.
 Mən də bir iş görə bilmədim,  Şəfiqə dilləndi. Dünən əmək və əməkhaqqı

şöbəsində normalaşdırmanı yoxlamalı idim. Şöbə müdiri dedi ki, vaxtında  gəlməmisən.
Biz çox  məşğuluq, hesabat verməliyik, nə bilim, işimiz başımızdan aşır… Daha demir
bu da bizim işimizdir.

Kazım kihi Şəfiqəyə axıra qədər qulaq asmayıb  bu dəfə də üzünü Nailəyə tutdu.
 Sənin verdiyin  layihəni necə, tətbiq ediblər?  deyə soruşdu.
Nailənin yerinə şəfiqə dilləndi:
 Əlbəttə yox, dünən ora da baş çəkdim. Köhnə hamam, köhnə tasdı. Layihəni

hara qoyduqlarını da bilmirlər. Nə qədər axtardılar, tapa bilmədilər.



Kazım kişinin alt dodağı sallandı. Bu da yaxşı əlamət deyildi, onun hirslənməsinə
işarə idi. əməkdaşlar özlərini yığışdırıb  iş stolunun arxasına keçdilər. Şöbə müdiri
qarşısındakı kağızla dolu qovluğu eşələyib axtardığını tapandan sonra  bir qədər sakit:

 Xəlil, sabah ət kombinatına dair materiallar stolun üstündə olmalıdır,  dedi.
Xəlil:

 Baş üstə, dedi.
Kazım kişi üzünü Şəfiqəyə tutub bir qədər sərt:
 Sən də süd kombinatına təzədən getməli olacaqsan,  dedi.
Şöbə müdirinin acıqlı müraciəti deyəsən, Şəfiqənin  xoşuna gəlmədi. Çevrilib

Kazım kişiyə əyri-əyri baxdı:
 Mən daha ora getməyəcəyəm, ayrı iş tapşırın. Belə tələsikdirsə, direktora zəng

eləyin, başa salın, sonra. Bizi adam yerinə qoymurlar,  Şəfiqə bu dəfə üzünü oturanlara
tutdu. Onların arasında özünə tərəfdar axtardı.  Allah kəssin bu işi. Zəhləmiz tökülüb
kombinatları gəzməkdən,  dedi.

Шюбя мцдири она тярс-тярс бахды.
- Zəhlən tökülüb ərizəni yaz, çıx, -dedi. Bizim də səndən canımız qurtarsın.
Deyəsən şəfiqə son sözləri yaxşı eşitmədi. Üzünü Kazım kişiyə yaxın oturan

Nailəyə tutub «nə deyir?» soruşanda Nailə də, elə digər yoldaşlar da onun yaxşı
eşitmədiyinə sevindilər. Dediyinə görə Şəfiqənin qulağı ağır eşidirdi. Guya əri Məmməd
başını o qədər divara çırpıb ki, qulaqları tutulub. Ancaq əməkdaşlardan heç biri indiyə
qədər onun pis  eşitdiyinin şahidi olmamışdı. Bu dəfə Şəfiqəyə inanmalı oldular. Çünki
ona bələd idilər. Şəfiqəni hirsəlndirməkdən, xətirnə dəyməkdən qorxardılar. Xasiyyəti pis
idi. acığı tutanda heç kəsi tanımırdı. Bomba təki  açılırdı, aləmi bir-birinə qatırdı. Həm öz
qanını  qaraldırdı, həm də yolaşların kefinə soğan doğrayırdı. Şəfiqəyə həm rəhmləri
gəlirdi, həm də hay-küyçü, deyingən, sözbaz, özündən tez çıxan olduğu üçün
xoşlamırdılar. Neçə il bir yerdə işləmələrinə baxmayaraq ondan baş aça bilmirdilər. Bir
gün çırtma  çalıb mahnı oxuyurdu, bir gün qaş-qabağı yerlə gedirdi. Kefi kök olan  günü
hamı ilə deyib-gülür, zarafat edir, xoşrəftar, xeyirxah olurdu. Onu atıb getməsinə,
dediyinə görə döyməsinə baxmayaraq əri Məmməddən yaxşı  sözlər danışırdı:

«Məmməd gözəl oğlandır deyirdi. Məni elə sevirdi! Razı olmazdı piyada gedim,
həmişə «Taksi»  ilə  gəzdirirdi. Deyirdi, Şəfiqə, səndə kişi qeyrəti var, sən mənim
arvadım yox, qardaşımsan. Aramızı qayınanam vurdu. Onu görüm qara günə qalsın».

Hansı gün Şəfiqə Məmmədi tərifləyirdi, keçmişdən, Məmmədli günlərindən yaxşı
sözlər danışırdı, məlum olurdu ki, Məmməd o axşam evə, uşaqların yanına gəlib. Özü də
əliboş yox, ayın-oyunnan. Oğluna kostyum, qızına ayaqqabı, Şəfiqənin özünə də nəsə
alıb. Qaş-qabağı yerlə gedən günü Şəfiqə ilə danışmaqdan qorxardılar. Onda da sözü
hərləyib Məmmədin üstünə gətirər, qarasınca deyinərdi:

- Heç gör yetimləri yada düşür? Gör zəng edib soruşur uşaqlara nə tapıb,  nə
yedirdirəm?! Başı qarışıb rəhbərlərə. Onu məndən alanı görüm qara günlərə qalsın. Sonra
başlardı xısın-xısın ağlamağa.

Şəfiqəyə yeganə acığı tutmayan adam vardısa, o da Ədilə idi. Belə vaxtlarda
Şəfiqəni ovundurar, fikir eləməyə qoymazdı. «Dur gedək əl-üzünü yu» deyərdi. Şəfiqə də
ona körpə uşaq kimi tabe olardı. Nailə Ədilənin hövsələsinə heyrət edərdi. Şəfiqə bayıra
çıxan kimi Zöhrab qələmi əsəbiliklə stolun üstünə atardı:

- Dəng olduq, çərlədik, -deyirdi. Vallah, elə o Məmməd də bunun
deyingənliyindən qaçıb. O, bizi də burada gic eləyib. Mən indi başa düşürəm o kişi
bundan nə çəkirmiş!

Şəfiqənin tərəfini Kazım kişi saxlardı. Uzun illərdir bir yerdə işləyirdilər.



- Təzə işə gələndə bilirsiniz necə qız idi! - deyirdi. - göz istəyirdi baxsın. Gözəl-
göyçək, gülərüz, utayncaq. Onu qara günə elə Məmməd qoydu. Apı kimi zəhmətkeşdi.
Dərddən başını itirib. Məmmədin evdən getdiyi on iki ildən çox olar, adı təmiz başını
aşağı salıb balalarını saxlayır. Siz tək özünüzü dolandıra bilmirsiniz, o isə dörd üşağa
baxır. Buradan  hara isə axşam növbəsinə gedir, arvad deyil ey, kişidi, kişi. Yıxılı evin
dirəyidi. Uşaqlarına həm ata, həm anadı.

Ancaq, deyəsən, bu dəfə sevinməkdə tələsmişdilər. Şəfiqə şöbə müdirinin indicə
dediyi sözləri eşitmişdi. O, əlini ölçə-ölçə Kazım kişinin üstünə gələndə hamının zəhri
yarıldı.

- Mən ərizəmi yazım? Gücün bircə mənə çatdı! Gör neçə illərdi bu idarədə
işləyirəm, heç kəsin qabağında gözü kölgəli deyiləm. Halal pulumla yaşayıram. İşimin
öhdəsindən necə lazımdır gəlirəm. Günahkar deyiləm ki, idarəmizin hörməti yoxdur,
kombinatlarda bizi soyuq qarşılayırlar, kömək eləmirlər, gördüyümüz işə qiymət
qoymurlar. Şikayətə  qalsa elə mənimki də az deyil. Gör bir qulaq asıb əncam çəkən
var?! Ümidim bir bu işə gəlir, yetimlərim olmasaydı ərizəmi yazıb çoxdan gedərdim.
Qabağımı onlar kəsir, dolandıra bilmirəm… Bir yandan da hər şey keyfiyyətsiz…
Kolbasa alırsan dadı yox, dondurma alırsan yarısı su, smetan alırsan yarısı ayran,
şirniyyat alırsan qup-quru, dadı-tamı yox! Gəl saxla bu uşaqları,  indi görüm, necə
saxlayırsan!

Uşaqların adını çəkəndə həmişə olduğu kimi indi də kövrəldi. Gözləri yaşla doldu.
Ağlamağa başladı. Hamı çaşıb qaldı. Əkrəm:

- Bunların indi bizim işə nə dəxli? - mızıldadı.
Ədilə durub Şəfiqəni arxadan qucaqladı, saçlarını sığalladı.
- Sakit ol, Şəfiqə, hirslənmə, - dedi. Kazım müəllim bu idarədə hamıdan çox sənin

xətrini istəyir. İşdi də, sözsüz keçmir. İstəmirsənsə, sabah getmə, bir həftədən sonra
gedərsən, yorulmusansa, bu işi Nailəyə tapşırarıq.

Xəlil də Şəfiqənin könlünü almaq üçün onun tərfini saxladı.
- Şəfiqə haqlıdır, - deldi. Bizim idarənin heç yanda hörməti yoxdur. Kombinatda

adımızı «bikarçılar» qoyublar. Bizi görən kimi elə bil cin atına minirlər. «Avaralar yenə
gəldi» - deyirlər. Özləri isə hökümətin malını talan eləyirlər. Pulları var deyin ən
hörmətli adamlardır, dəyib dolaşanları yoxdur. O gün kolbasa sexində nə üçünsə müdirin
oğağına girməli oldum. Orada elə kolbasa növləri asılmışdı, hələ beləsini satışda
görməmişik.

«Bunlar nə üçündür?» soruşdum. Veclərinə almadan gözümün içinə
«speszakazdır», - dedilər. Çıxanda ikisini mənə vermək istədilər, götürmədim. Sonra
məlum oldu ki, satlıq maldır. Sex müdirinin otağından çıxartmaq «xatasızdır», - deyə
yığıblar ora.

- Sən də, Xəlil, söz danışdın da, - deyə Əkrəm əlindəki yazını bir qırağa qoyub
söhbətə qarışdı. Məsəl var deyərlər, «bağda oturan bağdan yeyər». Maşalla dolanan bizim
kimilərdi, - ayağına ayaqqabı alırsan, əyninə kostyum almağa pulun çatmır, yaxud da
əksinə. Bazar da od tutub yanır. İndi dolan görüm, necə dolanırsan?!

- Deməli sən də oğruların tərəfindəsən? - Ədilə eyhamla dilləndi.
- Sən heç bu maaşla da pis dolanmırsan, - üzünü Əkrəmə tutan İnessa da onu

məzəmmət etdi. Ev-eşiyin, maşının da var. Sabah, biri gün direktor olacaqsan. Şəfiqə
ağlayır, dörd uşaq saxlayır. Xəlili də başa düşmək olar, yüz qırx manat maaş alır, səksən
manatını ev kirayəsi verir. Sənə nə olub, axı?

- Guya siz danışmaqla bunların hamısı düzələcək? Boş-boşuna çərənləyirsiz də, -
Əkrəm tənə ilə dilləndi. Sizin də işiniz onun-bunun cibinə gələn gəliri hesablamaqdan



ibarətdir.
- Elə məsələ də ondadır ki, hirslənirik, deyinə-deyinə qalırıq, əlimizdən heç nə

gəlmir, - Nüsrət bildirdi.
Telefon zəngi başlanan mübahisəyə ara verdi. Əkrəmi istəyirdilər. Ədilə stol

açmaqla məşğul idi.
 Bəs şampan almamısan? İnessa stola göz gəzdirdi.
 Şampan nədir, hələ kişilər üçün konyak da alıb, - Şəfiqə dilləndi. Hamı

stolun ətrafına toplandı.
- Bəxtəvər Ülvinin başına, belə dadlı şirniyyat bişirən arvadı olacaq. - Ədilənin

gətirdiyi tortdan, pirojnadan dadan Şəfiqə dilləndi. - Allah, səni xoşbəxt eləsin ay Ədilə, -
deyib ona yaltaqlandı.

Şirniyyatdan, stəkanlara süzülmüş konyak və şampandan dadan digər əməkdaşlar
da Ədiləni təbrik edib  xoşbəxtlik arzuladılar.

Əkrəmin dəstəyi qoyub harasa getmək istədiyini görən Ədilə:
- Sən hara? - deyə soruşdu Əkrəm:
İndi gəlirəm deyib pilləkənlə üzüaşağı tələsdi.
Qapıda Lena Sarkisovna göründü.
- Sən niyə gecikirsən? - Şəfiqə soruşdu.
Lena  başı ilə Əkrəmin  stolunu göstərdi, mənalı-mənalı gülümsünüb:
- Xəbəriniz var, bir adam hara getdi? - dedi. - Sonyası zəng eləyib. Deyir dünən

paxlava brilyant üzüyümü itirmişəm, maşına bax, bəlkə orda salmışam. O da düşdü
baxmağa.

- Sən hardan bildin? -Ədilə təəccüblə  soruşdu.
- Sən də ay Ədilə, - Zöhrab kəmhövsələliklə dilləndi. Telefon paralel deyil? Lena

Sarkisovna da işləmək əvəzinə bizim söhbətlərimizə qulaq asır.
- Doğurdan aaa, - deyə Ədilə başını buladı. Belə adi şeyləri tez unutduğuna görə

özünün huşsuzluğuna heyrətləndi.
- Siz də düz eləmirsiniz, Lena Sarkisovna, başqalarının telefon söhbətlərinə qulaq

asırsınız, - Xəlil narazılığını bildirdi.
- Lap yaxşı eləyir asır, - Şəfiqə Lenanın tərəfini saxladı.
- Samirəni gör kimə dəyişdi, - son sözləri bərkdən deməyə cəsarət etmədiyindən

mızıldadı. - Day nə danışdılar? - deyə üzünü Lenaya tutub qadın marağı ilə soruşdu.
- Heç nə, - Lena dilləndi. Əkrəmi bilmirsiniz, çox danışmağı xoşlamır.
Samirə xəcalətindən, bus öz-söhbətin ona da aid olduğuna qeyzləndiyindən

pörtmüşdü. Hər dəfə Əkrəmdən söz düşəndə Nailə onun yay kimi gərildiyini, əzablar
içində çırpındığını hiss edirdi. Əgər bu adamların Samirəyə  azacıq da olsa hörmətləri
vardısa,  susmalı, qadının qəlbini incidən, ağrıdan bu söhbəti heç olmasa onun yanında
etməyəydilər.

- Bəsdirin, - Nailə özünü saxlaya bilməyib sərt dilləndi. - Cəhənnəm olsun Əkrəm.
Olan oldu, keçən keçdi. Gəlin Ədiləyə xoşbəxtlik arzulayaq, - deyib şampan süzülmüş
badəsini qaldırdı.

Samirə Ədiləylə yaşıd idi. İşə də, deyəsən, bir ildə gəlmişdilər. Onda Samirənin
cavan, mehriban əri vardı. Yaman da zarafatcıl idi. Toya, teatra gedəndə qızlar özlərini
İdrisin yanına verirdilər. O qədər lətifə danışırdı ki, gülməkdən hamısının gözləri
yaşarırdı. Samirə ərinin bu xasiyyəti ilə fəxr edirdi. Çox xoşbəxt yaşayırdılar. Onda heç
kəs bilmirdi ki, İdris bir-iki ildən sonra xərçəngdən öləcək. O, cəmi üç-dörd ay xəstə
yatdı. Son aylarda qızlar onu yoluxmağa da cəsarət etmirdilər. Ovurdları batmış qansız
üzünə, sümükləri çıxmış biləklərinə  baxmağa ürəkləri gəlmirdi.



Yasa hamısı getmişdilər. Samirəni qəbrin üstündən zorla qoparıb evə
aparmışdılar. O vaxtdan Samirə İdrisdən qalma
otaqda tək yaşayırdı. Buna heç yaşamaq da demek olmazdı. Ömürdən payına düşən
günlərı xiffətlə bir-bir yola salırdı. Sevinc, fərəh ona yad idi. Fikir üzündə bulud təki
dolanırdı. Saçları ağappaq ağarmışdı. Uşaq dəlisiydi!

Allah mənə onu da qıymadı deyəndə hamısı kövrəlirdi.
Lena ona təsəlli verərdi:
 Nə olub sənə, cavan gəlinsən,  deyərdi. Ömrünün ən yaxşı illəri hələ

qabaqdadır. O qədər uşaqların olacaq, Təfiqə kimi əllərindən bezəcəksən.
 Nə danışırsan, Lena Sarkisovna, Samirənin dodaqlarında istehzalı təbəssüm

dolaşardı. Day mənim kitabım bağlandı, deyərdi.
Təbiəti etibarı ilə ağır, ciddi idi. Ona meyl göstərənlər az deyildi. Amma orda-

burda, kim gəldi görüşməyi özünə sığışdıra bilmirdi.
İdrislə tanış olmağını, toyunu dönə-dönə xatırlardı. Elə bil hamısı yuxu imiş

deyərdi. Şəfiqə belə vaxtlarda ona aman verməzdi. Başlardı Məmməddən danışmağa.
Samirənin xatirələrindən kədərlənən qızların Şəfiqə sözə başlayan kimi dodaqları qacardı.

Hərəmiz bir cürə bədbəxtik, Şəfiqə deyərdi. Onunku öldü, mənimki atıb getdi.
İdris kişi idi. Onun yerini hec kəs verməz. Amma Məmməd... Bax, pal-paltarını vaxtında
yuyurdum, yeməyinin vaxtını kecirmirdim. Evdən pulsuz cıxmağa qoymurdum. Kişinin
cibində gərək həmişə pul olsun,  deyirdim. Nə oldu? Qudurdu! Apardı pulları xərclədi
lotulara. Onu görüm ciyəri yansın. Hər axşam yerimə girəndə söz verirəm ki, sabah
özümə bir kişi tapıb gəzəcəyəm, Məmmədi yandıracağam. Amma neynim dilnən
deyirəm, əlimdən gəlmir. Bir dənə kişi gözü mənə çox baxanda xəcələtimdən ölürəm, qız
kimi qızarıb bozarıram. Buda bizdə bir görə xasiyyətdi. Xəmirimiz belə yoqrulub. Ev-
eşikdən, biş-düşdən savayı hec nə bilmirik.

Samirə tədricən dəyışdi. Bir gün Areqa heyrətlə içini cəkib:
 Samirə, nə yaman qəşəngləşmisən, lap elə bil moda jurnalından düşmüsən, 

deyəndə hamının gözü Samirəyə zilləndi. Elə bil onu ilk dəfə idi görürdülər. Zövqlə
vurulmuş qısa saçlarını gül rəngində boyamışdı. Əyninə göy rəngində gözəl biçimli, çox
yaraşıqlı paltar geyinmişdı. Bu paltar zərif, qarabəniz çöhrəsinə xüsusi təravət verir, ona
hədsiz yaraşırdı.

Onda Əkrəm onların idarəsinə təzə gəlmişdi.Əkrəmin bir gəlişindən Samirənin
keçmiş ərinə oxşadığını İdrisi tanıyanların hamısı etiraf edirdi. Əkrəm də İdris kimi
yaraşıqlı idi, səliqəli geyinirdi. Elə təəcülüsü də bu idi ki, Əkrəmi harada itirsəydilər,
Samirənin otaqında tapırdılar. Nədənsə hec kim bunu açıb ağartmağı lazım bilmirdi. Əgər
Samirə ilə bir otaqda oturan Lena Sarkisovna hamını əhvalatdan hali etməsəydi, bəlkə də
Samirə ilə Əkrəm arasında nə baş verdiyini hec kim hec vaxt bilməyəcəkdi.

“...Çiçəyin təravətli olması üçün günəş, torpaq, su nə qədər vacibdirsə, qadının
gözəlləşməsi üçün də kişi diqqəti. Kişi nəvazişi belə vacibdir... Nailə bunları Samirənin
sevinc qonmuş çöhrəsinə, cilvələnmiş işıqlı gözlərinə, inamlı yerişinə, zəif hərəkətlərinə
baxanda anladı. Sənin kitabın bağlanmayıb, Samirə, bu gözəl çöhrə, ipək xasiyyətlə hələ
nə qədər kişilərin qəlbini ovsunlamaq olar”  düşündü.

Əməkdaşların arasına dedi-qodunu, pıç-pıçı, qeybəti elə Lena Sarkisovna saldı.
 «Девушки, кажется наш молодой человек влюблен в Самиру» deyəndə

əhvalatdan bixəbər olanlar da ayıldılar.
Samirə ilə Əkrəmin müzakirəsi başlandı. Nailəyə qəribə gələn bu oldu ki, indiyə

qədər Samirə haqqında yaxşı rəydə olan bəzi yoldaşlar da fikirlərini dəyişdılər. Elə bil
Samirəni pis bir iş üstündə yaxaladılar.



Mən Samirədən gözləməzdim,—Şəfiqə donqulladı.
 Çox nahaq ona üz verir, Xəlil narazılıqla dilləndi. Əkrəm heç ciddi adama

oxşamır, —dedi.
Лично я одобряю, İnessa bildirdi. Самира молодая, причем свободная

женщина, ей нужно личная жизнь, решать ей, а не нам.
Я тоже согласна с Иной,–Areqa mızıldadı.
Düz eləmir,—Şəfiqə yenə donquldadı, o, subay oğlandır, bu isə gəlin. Əkrəm

almaz onu axı!
Samirə pis qadın deyil, amma mənim Əkrəmdən gözüm su içmir,  Nüsrət bildirdi.
 Əşi hələ arada hec nə yoxdur, siz ujey az qalıb onlara toy eleyəsiz,―Zöhrab
dilləndi. Özləri bilərlər balaca deyillər ki! Sizin neyinizə qalıb axı?
Lena ilə pıçıldaşan Şəfiqənin yenə dili dinc durmadı:

Necə, Əkrəm gecələr də onlara gedir?―hım,—istehza ilə o, dodaqaltı qımışdı.
Bax, bu Samirəyə hec yaraşmır. Mən onun haqqında daha yüksək fikirdəydim.

Lena Sarkisovna, ayıb olsun sizin üçün,―deyə Ədilə dözə bilmədi.―Üzünü ona
tutub açıq məzəmmətə keçdi. Kombinatlardan material gətirin deyəndə “yaşlı adamam,
ayaqlarım ağrıyır, özümü zorla çəkirəm, tez yoruluram”,  deyirsiniz. Amma söz
gəzdirəndə yaşınız, yorğunluğunuz yadınızdan çıxır. Yaxşısı budur, gedin hesabatınızı
yazın.

Bu sözlər həm də Şəfiqəyə aid idi. O, öz payını götürdüyündən qaş-qabağını
sallamışdı.

Nailə deməyə söz tapmadığından susurdu. Əkrəm onun da xoşuna gəlmirdi.
Əkrəm elə birinci gündən Nailəyə özü üçün yaşayan, öz xeyrini güdən, yüngül, dayaz
adam təsiri bağışlayırdı. Zarafatları, atmacaları onun şəxsiyyət kimi ciddi, yetkin, bütöv
olmadığını deyirdi. Dünyanın, yoldaşlarının sevinci, dərdı-səri ona təsir etməzdi. Əkrəm
üçün  məhəbbət vaxt keçirmək, əylənmək, özü kimi dayaz kişilərin yanında toruna
keçirdiyi qadınlar ilə öyünmək demək idi.

Nailə Samirənin yaxşı tərəfə dəyışdiyini alqışlasa da onun yerinə yaman qorxurdu.
Samirə qabaqda onu nə gözlədiyindən xəbərsiz olan yay kəpənəyınə bənzəyirdi. Onu
kimi zərif, şən, xoşbəxt idi. Samirənin qəlbinə nə şübhə, nədə hiylə hələ yol tapa
bilməmişdi. Onunla müqayisədə Nailə daha ayıq, daha ehtiyatlı idi. Xasiyyətinin bu
tərəfinə gəldiktə o, Ədiləyə çəkmişdi. Samirə də əvvəllər Nailə və Ədilə ilə açıq idi,
ürəyindəkiləri gizlətməzdi. Son zamanlarda isə elə bil onlardan çəkinirdi. Qızların
Əkrəmlə arası olmadığını bildiyindən onlarla məsləhətləşmək istəmirdi. Lena Sarkisovna,
Şəfiqə ilə bölüşürdü. Nailəni qəzəbləndirən, narazı salan da elə bu idi. Samirə dostu ilə
düşmənini tanımırdı. Şəfiqə ilə Lenanın yaltaq, ikiüzlü, qeybətcil olduqlarını başa
düşmürdü. Onlar kimi istəsən şərlər, bir biri ilə vuruşdurar, bundan ona, ondan buna
xəbər aparardılar.

Bir gün də Nailəni yanladılar:
Sən bunlara necə baxırsan? deyə Şəfiqə Nailədən soruşdu. Ağızdan bütöv

olduğunu bilirəm, ona görə də səninlə açıq danışmaq istəyirəm,―dedi.
Bunlar nədir? Nailə əvvəl heç nə başa düşməyib soruşdu.
Samirə ilə Əkrəmi deyir də, Lena Sarkisovna aydınlaşdırdı.
Onu bilirəm ki, Əkrəm Samirəyə layiq deyil, Nailə sakit dilləndi.
Pah, Samirənin nəyi yaxşıdır? Şəfiqə paxıllığını gizlədə bilmədi.

Nailə istədi səni kimi söz gəzdirməməsi, paxıl, ikiüzlü, yaltaq olmaması desin,
ancaq demədi. Şəfiqə də Lena da onun anası yaşında idilər. Onların üstünə hücüma



kecmək açıq-açığına “gəl vuruşaq” demək idi. Nailə də ki, onlara dil çatdıra bilməzdi.
Birdə bu arvadlarla tutuşmağı, söz güləşdirməyi öz ləyaqətinə sığışdırmırdı. Onsuz da
onlara hec nəyi sübut etmək mümkün deyildi. Elə öz bildiklərini deyib duracaqdilar.

Nə olub Əkrəmə, gül kimi oğlandı, Samirənin minnəti olsun, Şəfiqənin dili yenə
dinc durmadı.

Əkrəm üçün nə fərqi Samirə olsun, yaxud Sonya Lena Sarkisovna qımışdı.
Şəhər doludur tək, subay qadınlarla. Çoxusunun evi, pulu, lap maşını olanları da var.
Bircə ərləri çatmır.

Bu söz Şəfiqəni də aldı.. Ancaq nədənsə qəzəblənməyib sakit dilləndi:
Məmmədi nə deyim,  dərindən ah çəkdi. Ömrümü onun yolunda çürütdüm. O isə

qədrimi bilmədi. Adamın gərək bəxti olsun.
Məmmədin adını çəkən kimi üzü də, baxışlarıda sərtləşdi, gözləri yol çəkdi.

Deyirdi, Şəfiqə, saqlıq olsun, Zaur onuncu sinfi qurtaranda qonaqlıq verəcəyəm,
dost tanışı çağıracam. Zaur bir bir neçə aydan sonra məktəbi qurtarır, heç bir dəfə də
olsun gəlib uşağın kefini soruşmayıb.

Nailənin ona rəhmi gəldi. Şəfiqə Məmmədi indi də sevir,―düşündü. Gör neçə il
keçib, helə də yadından çıxara bilmir. Nə qəribə qadındı! Məmmədin adını çəkən kimi
haldan –hala düşür. Heç nifrət eleməyi də bacarmır. Dilində ona qarğış elesə də əslində
ürəyi başqa söz deyir.

Şəfiqənin beləcə hamıya həsəd aparmasına səbəb bəlkə də elə Məmmədin
dönüklüyü, onun qadın zərifliyini, qadın arzularını tapdalanması olub.

Sənin toyuna nə vaxt gəlirik? Lena Sarkisovna araya çökən sükutu pozaraq
Nailəyə müraciət etdi.

Görək də, deyib, Nailə qeyri-müəyyən cavabla kifayətlənmək istədi. Yrəyində
“görənbu adamlar nə üçün hamının işinə qarışır, niyə hər sheydən xəbərdar olmağa can
atırlar” fikirləşdi.

А что, он больше не звонит? Lena Sarkisovna Nailədən əl çəkməyərək yaşına
yaraşmayan maraqla soruşdu.

Nailə cavab vermədi.
Nə oldu? Buna da bir quli qoydun?—Şəfiqə soruşdu. Nailənin nə deyəceyini

gözləmədən açıq məzəmmətə keçdi.
Bəsdir hərədə bir qüsur axtardın, Hər gözəlin bir eybi var. Guya sənin hec eybin-

zadın yoxdur? Qurdalama, ağıllı ol! Qurdalayanda qurd çıxır. Gözünü yum, get, dedi.
Ədilə də vaxt vardı hec kimi bəyənmirdi, indi gördün də kimə qismət oldu. Səni də elə o
cürə tale gözləyir. Belə getsə axırı yerdə qalacaqsan.

Şəfiqəni son sözlərində məzəmmətdən çox kin, nifrət, qarğış vardı. Niyə o, belə
qəddar idi, Nailə başa düşmürdü. Şəfiqə onun, Ədilənin kölgəsini qamçılayırdı. Elə bil öz
uğursuz taleyinin acısını onlardan çıxırdı. Şəfiqə təkcə Nailə ilə Ədiləni deyil,
ümumiyyətlə, ayıq, diribaş, iradəli qızları sevmirdi. Onların ağlına, ehtiyatlı olmasına,
pisi-yaxşını seçməyi bacarmasına, gəncliyinə, davranışına, lap paltarlarınadək həsəd
aparırdı.

Əkrəmlə Samirənin də arasının soyuduğunu Nailə Mockvadan gələndən sonra
eşitdi. Üçaylıq ixtisasartırma kursuna getmişdi. Qızların heç birisi bu barədə danışmaq
istəməmişdi. Nailəni əhvalatdan yenə Şəfiqə ilə Lena Sarkisovna hali etmişdilər.
Əkrəmin Samirə üçün dediyi “heç kəsin artığına qalmamışam, ağlı olsaydı mənimlə
gəlməzdi ona heç vaxt ciddi fikrim olmayıb” sözləri Nailənin özünə deyilibmiş kimi
qəlbini yaman ağrıtmışdı.

Çox çəkmədi Lena Sarkisovna Əkrəmin təzə bir qadınla tanış olduğunu dedi. O



gündən onların söhbətlərini pusmağa başladı.
...Əkrəm içəri girib nömrəni yığdı. Bir anlığa hamı qulağını şəklədi.
Hə, ordeydi, dal sideniyə düşüb.―hamı bildi ki, Lena düz eşidib, Əkrəm

Sonanın üzüyünü tapıb.
Sonanın tibb texnikumunda dərs dediyini də bilirdilər. Bilirdilər deyendə ki, elə

Əkrəmdən eşitmişdilər. Əkrəm söz arası bildirmişdi ki, kimi istəsələr, tibb texnikumuna
düzəldə bilər, amma xərci ilə.

Xərcsiz olmaz? Nüsrət zarafatla soruşmuşdu.
 Başı varsa olar, niyə olmur, Xəlil Əkrəmin yerinə dillənmişdi. Biz elə hamımız

institutu xərcsiz qurtarmamışıq?!
Başı yoxdursa da olar, Zöhrab bildirmışdi. Mən o qədər “başsız” diplomlu

taniyiram ki! O barmaqlarını bir-birinə sürtərək əsas puldur dedi. Məni bağışlayın
pulun varsa, lap eşşəyin də dönüb “ziyalı” olacaq. Odey bizim qonşunun oğlu
Firuz...Məktəbi güc-bəlayla qurtardı. Atası dəri fabrikinin direktoru idi. Basdı yedi
fabriki. Başında bir qrafa olmayan oğlunu saldı universitetə. İndi sorağı aspiranturadan
gəlir. Sabah, biri gün müdafiə də eləyəcək. Elm gör nə günlərə qalıb. Belələrinin
müdafiəsindən nə olacaq! Bacısı da mənimlə oxuyub. İki eşşəyin arpasını bölə bilmirdi,
maymağın, gicbəsərin biri idi. AMİ-ni qurtardı. İndi özünü bir çəkir, bir çəkir, gəl
görəsən. Deginən alçaq dağları bu yaradıb. Onun yanına gedən xəstələrə yazığım gəlir.
Bu bədbəxt qızı özü bir şey bilir ki, onlara da öyrətsin. Belələrini görəndə adam heç
bilmir hirsindən neyləsin. Bizim üstümüzdə də belə xərc çəkən olsaydı, kim bilir necə
vəzifələrdə işləyirdik.

Zöhrabın sözü hamının ürəyindən olduğu üçün gülüşdülər. Telefon zəng çaldı.
Şəfiqənin böyük oğlu Zaur idi, anasını istəyirdi.

Əkrəm ikiqəpiklik axtarırdı. Görünür kiməsə zəng etmək istəyirdi. Amma iş
telefonu ilə yox. Heç kəs eşitməsin  deyə çıxıb avtomatdan eləyəcəkdi.

Sonanı buradakıların hamısından yaxşı Nailə tanıyırdı. Bir həyətdə böyümüş, bir
sinifdə oxumuşdular. Sonanın atası gülsatan idi. Nardaranda yaxşı bağları vardı. Yay-qış
gül əkərdilər. Kişi onları satmağa Moskvaya aparardı. Gələndə də boş qayıtmaz, Bakıda
tapılmayan mallarlan gətirib satardı. Yaxşı dalanırdılar. Ancaq Sonanın atasının ömrü az
oldu. Onlar beşinci sinifdə oxuyanda dənizdə boğuldu. Sonanın gözəl-göyçək, xanım-
xatın anası vardı. Əri rəhmətə gedənə qədər heç yanda işləmirdi. Sonra univermağa sağıcı
düzəldi. O da ərinə çəkmişdi. Univermaqda tapılmayan malları altdan  satırdı.

Sonanın anasının bir pis xasiyyəti vardı ki, o da gəzəgənliyi idi. Nailə bunu qonşu
arvadlarından eşitmişdi. Hamısı deyirdi ki, əvvəllər elə deyildi. Əri olmadığına görə bu
yola düşdü.

Nailə Sonanın anasını çox yox, ancaq bir kişi ilə görmüşdü. O da Sonagilə
hamının gözü qabağında gəlib-gedirdi. Bu kişidən  Nailəyə ancaq Sona şikayətlənirdi:

- Zəhləm gedir ondan, anam onu məndən çox istəyir. O, gecələr də bizdə yatır, -
deyirdi.

Ancaq Nailənin bu qızıldişli, hündür kişidən zəhləsi getmirdi. O, çox mehriban,
ürəyiyumuşaq adama oxşayırdı. Sonagilə əliboş gəlməzdi. Həmişə qldtuğunda kağız
torbası olardı. Ət, qoz, şabalıd, ərik qurusu, iri, qırmızı almalar, göyrəti, təndir çörəyinə
qədər alıb gətirərdi. Tez-tez həyətdə kabab çəkərdi. Başına yığışan uşaqların «iy
çəkiblər» deyə payını verərdi. Sonra Sona böyüdü, ağıllandı, daha o qızıldiş kişidən
danışmadı.

Sona ilə Nailənin  arası onuncu sinifdə dəydi. Bir dəfə axşamüstü Nailə onu tində
məhəllə oğlanları ilə söhbət edən gördü. Oğlanlar yaşca Sonadan xeyli böyük olardılar,



özlərini də olduqca pis aparırdılar. Şit-şit zarafat edir, onun saçına, döşlərinə əl atırdılar.
Onlar elədiklərindən xoşlanıb hıqqıldadıqca Sona da gülümsəyirdi. Nailəyə bu acıq gəldi.
Ona:

- Niyə icazə verirsən, səni belə ələ salırlar, Sona? - dedi.
Sona ətli, qırmızı dodaqlarının büzüb, qara, qəşəng gözlərini  süzdü. Acıqlı-acıqlı:
- Onların məndən xoşu gəlir, sənsə paxıllıq edirsən, - dedi.
- Paxıllıq?.. Sənə aaa? - Nailə onun sadəlövhlüyünə acıdı.
Sona məktəbi güc-bəla ilə qurtardı. Sonra qızıldiş kişinin köməyi ilə mənzil

dəyişib harasa köçdülər. Nailə bir də onu görmədi.
Sona ilə on ildən sonra rastlaşdılar. Nailənin gözləmədiyi bir şəraitdə. İşləri çox

idi. Hesabat yazırdılar. Hamı getmişdi, idarədə bir o, bir də Əkrəm qalmışdı. Həmişə
tələsən, işdən hamıdan qabaq gedən Əkrəmin yubanması bu gün Nailəyə qəribə gəlsə də
onun ciddi, səliqə ilə işlədiyini görüb heyrətləndi. Bu dəm Nailənin qabağında saçları son
dəbdə qısa vurulmuş bir qadın peyda oldu. Nailə də, o da çaş-baş düşüb bir-birinə
baxmağa başladılar. Qadının əynində qara trikatindən tikilmiş yaraşıqlı paltar vardı.
Ancaq yaxasından ağ, ətli sinəsi görünürdü. Sürməli gözləri, çəhrayı hamar üzü,
boynundakı ağ-mirvari dənələri, qulaq və barmaqlarındakı dəst brilyantlar təki alışıb
yanırdı. Elə indicə onun Sona olduğunu gördü.

Sona necə dəyişmişdi! Təpədən dırnağa büllur çilçıraq kimi bərq vururdu. Çöhrəsi
söz yox ki, gözəl, təravətli idi, ancaq nədənsə bu gözəllik adamda rəğbət doğurmurdu.
Onun üzünün cizgilərində məkğəb illərindəki kimi fərasət, qətiyyət, iradə çatmırdı.

Sona da Nailəni tanımışdı. Onu öpmək üçün irəli atılanda Naiə geri çəkilmədi.
Köhnə qonşular, məktəb yoldaşları kimi qucaqlaşıb öpüşdülər.

- İndicə «Aynur» kosmetikasından gəlirəm, - Sona Nailəyə aman vermədən
dilləndi. Anasından, ərindən, uşaqlarından söz saldı…

Səkkiz ildi ərdəyəm, -dedi. Böyük oğlum bu il ikinci sinifə gedir. O birisi gələn il
məktəbə düşəcək.

- O da oğlandır, - Nailə soruşdu.
- Həri, - Sona cavab verdi. Təklif gözləmədən stullardan birini çəkib oturdu.
- Demək Əkrəmlə işləyirmişsən, - deyə o, Əkrəmə sarı baxmadan dilləndi.
- Əkrəmi hardan tanıyırsan? - Nailə soruşmaq istəyirdi ki, Sona aman vermədi:
- Sən necə, hələ getməmisən? - deyə maraqlandı.
Nailə:
- Yox, -dedi, gülümsündü, -heç kəs almır.
- Ağız, bəs mənə nöş zəng eləmirsən. Sənə o qədər adaxlı taparam ki! Maşallah,

kimdən əskiksən, yoxsa Allah eləməmiş, старый дева olmaq istəyirsən?!
- Birinci səni hardan tapaydım, çoxdandır gediş-gəlişimiz yoxdur, -Nailə ərklə,

zarafatla dilləndi. - ikinci sənin tapdıqların yəqin ki, mənim xoşuma gəlməzlər, - dedi.
Əkrəm nə üçünsə otaqdan çıxdı. Sona fürsətdən istifadə edib onun qulağına:
- Ağız cavanlığın dadı ayrıdır. Onu qurban vermə! Fürsəti fövtə fermə. Vaxt keçir,

kimi gözləyirsən. Görürsən, bu Əkrəmi, ayağımdan başıma keçir, başımdan ayağıma.
Ərim də durub öz yerində. Get birinə, xoşun gəlməz gəzərsən. Nə çox sənin kimi
cuvənəzanlar üçün əldən gedən.

Sona sözü ətürpədən hırıltı ilə dedi. Nailənin çiyninə zarafatla bir şapalaq da
çəkdi.

- «Gör necə inamla danışır, gör nə ilə fəxr eləyir… Məktəbdə iki cümləni dalbadal
deyə bilmirdi», - Sonanı ikrahla süzən Nailə düşündü. Deyəsən onun başı on il bundan
qabaq olduğu kimi indi də ancaq bu tərəfə yaxşı işləyir. Elə balacalıqdan dərindən



düşünməkdən, pisi-yaxşını seçməkdən məhrum idi.
Ancaq indi onun qabağında oturan Sona on il bundan qabaqkı deyildi. O Sona saf,

təmiz, utancaq, məsum bir qız idi. Bu isə təpədən-dırnağa yalanla, hiylə ilə silahlanmış,
azğın bir qadın idi.

- Məndə işin olmasın! -Nailə sərt dilləndi. Necə kəskin dedisə, Sona diksindi.
Nailənin hökmü, inadı on il bundan qabaq olduğu kimi onu indi də çaşdırır. O, Nailədən
elə balacalıqdan çəkinirdi, qorxurdu, onunla mübahisə etməkdən qaçırdı. Neçə ildən
sonra Nailə onu bir sözü ilə yenidən susdura bildi.

- Bəs ərin necə baxır, sənin bu… Sözünün dalını demədi. Əlini necə yellədisə,
Sona onun nə demək istədiyini başa düşdü. Nailəyə acıqlı, kinayəli nəzər saldı. Üzü
allandı, qaraldı, bozardı. Kiməsə qəzəblənibmiş kimi:

- Keybalanın birisidir, -dedi - mənə yaraşmır. Elə bilirsən, sevib getdim, - mama
tapdı də. Dedi indi səni belə kim alacaq.

Sona özü də istəmədən sirlərini açıb tökürdü… Yaduva gəlir Əlibala. Canı yansın
onun.

Nailə onu eşitmirdi. Əlibala qonşu məhəllədə olurdu. Şover idi. Onlar məktəbi
qurtaranda əsgərlikdən təzə gəlmişdi. Onda Sona özü qızlara danışmışdı ki, gecə
Əlibalayla avtobusda yatıb. Deyirdi Əlibalanın ondan xoşu gəlir, məktəbi qurtaran kimi
evlənəcəklər.

- Müdafiə eləmişəm, institutda dəps verirəm… Ev-eşiyim, adım-sanım, hörmətim,
- Sona dilləndi. Pula pul demirəm. Adama day nə lazımdır. Ərimin minnəti olsun,
maymağın birisiydi, mənim puluma adam oldu. Ministr kimi geyindirirəm, ildə də
kurorta minnət.

Nailənin ona ikrahla baxdığını görüb qəzəbdən partladı. Neçə il bundan qabaqkı
acıqlarının da əvəzini çıxmaq istəyirmiş kimi hücuma keçdi:

- Yoxsa bəziləri kimi un çuvalına tay olublar, çürüyüblər, üzlərinə baxan yoxdu,
paxıddıqlarından yanırlar… Ömrü yarı eləyiblər, ev yox, ailə yox, qəpik-quruşla günləri
keçir, öz dərdlərini çəkməkdən ona-buna rişxənd eləyirlər.

- Hm, -Nailə təmkinini pozmadan dilləndi. Məsələn, biri elə mən… Beləmi demək
istəyirdin? - bu tikanlı sözlərdən sarsılmayan Nailə gülümsəyərək sakit dilləndi. Düz
deyirsən, qəpik-quruş alıram, saçlarım ağarır, evim də yox.

Nailənin nəyəsə ümid edirmiş kimi hirslənmədən öz vəziyyətini etiraf etməsi,
Sonanı daha da cırnadıb özündən çıxartdı. O:

- Bundan sonra kimə lazımsan? - dedi. Şəhər doludur mamılımatan gözəl qızlarla!
Kimdi sənə tamah salan, axı, ay yazıq?!

Bu sözlər nainki Nailəni ağrıtmadı, heç halına belə təfavut eləmədi. O, tövrünü
pozmadan küncdəki iri, üçlaylı güzgünün qabağına keçdi. Bir xeyli özünə baxandan
sonra Sonaya sarı çevrildi. Gah ona, gah özünə nəzər saldı… gözləri işıqlandı, elə bil
damarlarından sevinc axdı. Necə şux, yenilməz idi! Gözəl qaməti, gur parlaq saçları,
üzünün ciddi, qətiyyətli, ağıllı ifadəsi, zərif əsmər çöhrəsi onu olduğundan çox cavan
göstərirdi.

Sinif yoldaşının boynu, üzü, sinəsi ağ olub şüşə təki işıldasa da özü butulkaya
oxşayırdı. Gözlərinin altı kölgə salmış, çənəsi ət bağlamışdı.  Sona xeyli kökəlmiş,
beldən aşağı enliləşmişdi.

- Aynur kosmetikasına getməyin yaxşıdır, - onu diqqətlə süzən Nailə dilləndi.
Ancaq buxaq sallamağın xoşagələn deyil. - Bilirsən, qadını yaşlı göstərən qüsurlarından
biri də buxaqdır. - Səsi yumşaq, kinayəsiz idi. Özünə bax, Sona, bir az arıqlasan, heç də
pis olmaz, -dedi.



Dəhlizdən Əkrəmin səsi eşidildi.
- Sizi maşında gözləyirəm.
- Hə, sağ ol! - Nailə onunla söhbətinin qurtarmadığını bildirib qapıya sarı baxdı. -

Səni çağırırlar, - dedi.
- Bəs sən? - Sona soruşdu.
- Mən hələ işləyəcəyəm, - Nailə bildirdi.
Sonanın dikdaban ayaqqabılarının taqqıltısı dəhlizdən kəsiləndə Nailə ürəyinin

sıxıldığını hiss etdi. «Müdafiə eləmişəm, institutda dərs verirəm», -Nailəni  Sonanın
bütün sözlərindən çox bu ağrıtmışdı. Sona ona açıq-aydın meydan oxuyurdu. «Yəni nə
olsun məktəbi əla qurtardın, nə olsun, başın vardı, bax, indi yan, öl, gör hansımız işlə
yaxşı təmin olunmuşuq, sən, yoxsa mən!”

Zöhrabın sözlərini xatırladı: “Pul hər şey eləyir, pulun olanda lap eşşəyində dönüb
“ziyalı” olacaq.

Ancaq bu məyusluq ötəri oldu. Nailə Sona kimilərin müvəffəqiyyət qazana
biləcəyinə inanmırdı. Onları alaq otlarına bənzədirdi, gec-tez kəsilib atılacaqdılar.

Nailə Sonanın ərinin özünə layiq bilməməsinə heyrətlənirdi. Görən Sona hansı
müsbət keyfiyyətləri ilə ondan üstün idi?! Söz-söhbətindən, tərpənişindən, dolu
əndamından, hərəkətlərindən institut müəllimindən çox az mütaliəli, burnundan uzağı
görməyən məhdud, meşşan qadın təsiri bağışlayırdı.

Nailə kişilərə xoş gəlməyi qəbahət saymırdı. Onun zənnicə, həyatın gözəlliyi bəlkə
elə bunda – kiminsə qəlbini ovsunlamaqda, ətirli, zərif bir çiçək kimi yaddaşında qalmaq
idi... Ancaq Nailə bir şeyə təəssüf edirdi. Görən Sona kimilər yaddaşda necə qalırlar?!

O axşam Sonanı maşınında “İnturist”ə aparan Əkrəm ertəsi günü Nailəyə “sinif
yoldaşın başdan xərəbdi”, – demişdi. Nailə söz altında qalmayıb “onunla mən yox, sən
oturub-durursan”, – deyə Əkrəmin cavabını vermişdi. Əkrəm sırtıq-sırtıq hırıldayıb “kim
öz xeyrindən qaçar ki, mən də qaçım”, – demişdi.

* * *

Kombinata avtobusla getməli idi. Bu marşrut gec gəlsə də dayanıb gözləməyi
qərara aldı. Səkinin o biri yayında onun hər səhər işə getdiyi avtobus dayanmışdı. İlk dəfə
ona əyləşdiyi günü xatırlatdı. Onda uzun, yoğun hörüklü bir qızcığaz idi. On yeddi yaşı
vardı, hələ həyat onu döyməmişdi. Şən, məğrur idi, özünə, gücünə inanırdı.

İşə onu makinaçı – katibə kimi götürmüşdülər. Makinada yazmaq bacarmasa da
heç kəs xətrinə dəymədi. Nüsrət, Xəlil, Zöhrab, Ədilə, Samirə, İnessa, Areqa ilk baxışdan
onu xoşladılar. Xüsusilə şöbə müdirləri Kazım kişi Nailəni görən kimi bəyəndi. Oğlanları
Nailədən yaşca xeyli kiçik olsa da onu zarafatla, ərklə “mənim gəlinim” deyə çağırmağa
başladı. Çox keçmədən bu balaca kollektivə isindi, qaynayıb-qarışdı. Onun mehriban,
səmimi bir üzvünə çevrildi.

İlk günlər universitetə girmədiyi üçün yaman xiffət eləyirdi. Bütün fənlərdən
“dörd” alsa da müsabiqədən keçə bilməmişdi. O il filologiya fakültəsinin əyani şöbəsində
müsabiqə çox böyük olmuşdu. Ancaq özünü itirmədi. Dəqiq elmlərdən qiymətləri pis
deyildi. Sənədlərini xalq təsərrüfatı institutunun axşam şöbəsinə verdi. Səhərlər makina
arxasında otururdu, axşamlar dərsə qaçırdı...

Onunla işləyənlərin elminə, ağlına, bacarığına bələd olduğundan sonra təskinlik
tapdı. Filologiya fakültəsi ona nə verəcəkdi, axı?! Onun iş yoldaşları klassik, müasir
ədəbiyyatı filoloqlardan heç də pis bilmirdilər. Hərtərəfli, geniş məlumatları, gözəl
mühakimələri ilə seçilirdilər. Diplomunu alan kimi onu ixtisası üzrə şöbəyə keçirtdilər.



Şöbənin işi ət, süd sənaye müəssisələrində mühəndis, qulluqçu, texniki işçi və
fəhlələrin əməyini normallaşdırmaq, qabaqcıl təcrübəni işçilər arasında yaymaq,
müəssisələrin işini yoxlamaq, istehsal qurğularından daha dolğun, daha səmərəli istifadə
etməyi öyrətmək, layihə hazırlamaq, bir sözlə, iqtisadiyyatı müasir tələblər səviyyəsinə
qaldırmaqdan ibarət idi.

Nə kimi işləri yerinə yetirməli olacağını biləndə yaman sevinirdi. Elə bilirdi iş
yoldaşları tənbəl, təşəbbüssüzdülər. İstehsalat üçün heç nə etmək istəmir, sadəcə
günlərini  yola verirlər. Onlarla bərabərləşəndə qollarını çırmalayıb işə girişəcəyini,
başqalarını da çəkib dalınca aparacağını zənn edirdi.

Makinaçı işləyəndə də tez-tez yoldaşlarının mübahisələrinə qoşulurdu.
– Siz respublikanın iqtisadiyyatının idarə olunmasında ən vacib işlərlə

məşğulsunuz, – deyirdi. İşdən niyə belə ürəksiz yapışırsınız.
Nüsrətlə Kazım kişi dinməzdi. Zöhrabla Xəlil dodaqaltı qımışardılar. Nailəni

məsxərəy qoymasalar da onun işə başlayacağı günü səbirsizliklə gözləyirdilər.
İlk dəfə müəssisəyə getdiyi günü xatırlayanda istər-istəməz dodağı qaçdı. Allah,

necə sadəlövh, yenilməz, çılğın idi! Yaxşı ki, onu tək yox, Xəlillə göndərmişdilər. Sexdə
ata-anası yerində olan adamların üstünə öyüd-nəsihətlə elə düşmüşdü ki, Xəlil gəlib
çıxmasaydı kim bilir, məsələ necə şəkil alacaqdı. Fəhlələrin, usta və mühəndisin gözləri
kəlləsinə çıxmışdı. Deyəsən, ömürlərində Nailə kimi tərs, yolagəlməz adam
görməmişdilər.

– Onlar bizim sumkamıza aparmaq üçün xama və kəsmik qoyublar. Özü də bir
yox, hərəmizə səkkiz banka, – Xəlili görən Nailə həyəcanla bildirdi. Axı, bizi nə hesab
edirlər?

Sex müdiri hamıdan çox çaşmışdı. Xəlilə:
– Fərli adam tapmaduz? Axı, bu gicbəsəri bura nöş gətirmisiniz? Sonra Nailəyə

yaxınlaşıb bir qədər sakit:
– Bacı niyə hirslənirsiniz, – dedi. – Təzə xamadır, satışa sabah buraxılacaq. Dedik

bəlkə ürəyinizdən keçir, istəmirsinizsə lap yaxşı, qoyun gedin, daha bizə oğru nöş
deyirsiniz?

Xəlil yol boyu ona nəsihət verirdi:
– Sexə biz gündə getmirik, ayda-ildə yolumuz bir dəfə düşür, görürsən hərdən

xama, kəsmik verirlər. İstəyirsən götür, istəmirsən qaytar. Camaatı təhqir eləmək olmaz!
Bu sənin səlahiyyətinə aid deyil. Milis zadsan bəyəm?!

Nailə təslim olmurdu:
– Görmədin hər sexdə nə qədər adam var? Əgər onların hər biri çox demirəm,

gündə bir xama aparsa, gör dövlətə nə qədər ziyan dəyir?
– Sənə nə! – Xəlil lap hirsləndi. Onlar bu yolla dolanıb, dolanacaqlar da. Onlarla

mübarizə aparmaq üçün milis, məhkəmə var. Səninlə mənim əlimdən nə gələr, axı? Bir
də hərə bir yolla dolanmalıdır, ya yox. Şəfiqə sənin yerinə olsaydı, yeddi nədir lap onunu
istəyəcəkdi. Sənə lazım deyil, çünki təksən, evdə uşaqların olsaydı, belə fikirləşməzdin,
axı!

Nailənin sonralar müəssisələrdə gördüyü əyrintilərin yanında fəhlələrin hər birinin
gündə bir xama aparması kiçik, əhəmiyyətsiz, diqqətə layiq olmayan bir məsələ idi.
Qanadları qırılıb yanına düşdü. Daha yoldaşları ilə mübahisəyə girişmədi. Onlar işə
Nailədən az can yandırmırdılar. Onların iş və planlarının tətbiq edilib həyata
keçirilməsinə səbatsız, acgöz müəssisə rəhbərləri mane olurdular. Pulla, qohumbazlıqla
vəzifə alanlar, kütbeyin, məhdud, mənəviyyatca cılız adamlar. “Biz plan doldururuq,
mane olmayın” – deyib özlərini gözə soxanlar, yerində sayanlar, keyfiyyətdən çox



kəmiyyətə can atanlar. Bir sözlə, iqtisadiyyatı siçovul kimi içəridən gəmirib yaralayanlar.
Nailəni ağrıdan bu idi ki, bu adamlara hələ gözün üstə qaşın var deyən yox idi.

Onlar güclü, arxalı idilər, adamı toyuq arpa dənləyən kimi dənləyirdilər.
Nailənin bir çətinliyi də ondan ibarət idi ki, fəhlələr, texniki işçilər iqtisadçıların

nə kimi vəzifələri yerinə yetirmələrini başa düşmürdülər. Bu da fəhlələrlə onlar arasında
çəkişmələrə, anlaşmazlıqlara gətirib çıxarırdı.

Bütün digər iqtisadçılar kimi Nailə də müəssisələrdə səliqə-sahman görmək
istəyirdi. Fəhlələrin, texniki işçilərin iş şəraitinin, istifadələrində olan maşın və
dəzgahların, avadanlıqların saz olmasının, müasir tələblərə cavab verməsinin arzusunda
idi.

İndi dondurma kombinatına gedirdi. Əl ilə bükmədə qabaqcıl fənn və üsulların
yayılması üzrə müşahidə aparacaqdı. Müşahidəni Areqa ilə aparmalı idilər. Areqa xəstə
olduğundan işə çıxmamışdı. Odur ki, tək gedəsi oldu.

Səhər onu telefona çağırmışdılar. Süleyman olduğunu zənn edib əvvəl dəstəyi
götürmək istəməmişdi. Nəsə axır zamanlar hər şeyə biganə olmağa başlamışdı. Özünü
əzilmiş, süst, yorğun hiss edirdi. Elə bil qaçıb-qaçıb birdən dayanmışdı. Bir də qaçmağa
taqəti, cəsarəti qalmamışdı. Heç rəfiqələri ilə də danışmağa meyli, həvəsi yox idi. İçinə
çəkilərək fikirləri ilə əlbəyaxadaydı. Başını mütaliə ilə qatırdı.

Süleyman raykomda işləyirdi. Rayon komsomol komitəsinin birinci katibiydi.
Suyuşirin, mədəni oğlandı, həm də subay idi. Onunla ilk komsomol təşkilatlarının katibi
kimi işlə əlaqədar raykoma gəlib-gedəndə tanış olmuşdular. Partiya sıralarına qəbul
olmasına da məhz rayon komsomol komitəsi kömək etmişdi. İndi Süleyman öz yanında
Nailəyə yer təklif edirdi.

“Sənin kimi işdən qorxmayan bacarıqlı qızların yeri burdadır, – deyirdi. Həm
maaşı yaxşıdır, həm də perspektivləri var. Öz qabiliyyətini göstərmək üçün burada
imkanlar çoxdur. Yoxsa orada pas atıb qalacaq, ürəyincə, qüvvəncə işləyə bilmə-
yəcəksən”.

Qəribə oğlan idi. Nailədən heç nə soruşmurdu. Qızı sözündən tutur, baxışından
anlayırdı. Nailə ona işindən, qarşısına çıxan çətinliklərdən, onlarla mübarizə aparmaqda
gücsüz olduğundan şikayətlənməsə də, Süleyman onun bir sıxıntı, gərginlik içində
olduğunu hiss edirdi. Ancaq bunu büruzə vermədən elə bir ucdan Nailəni ictimai işlərə
cəlb edir, irəli getməsi üçün cığırlar açırdı.

Son zamanlar isə Nailəyə daha tez-tez zəng edirdi. Qızın kefini soruşur, nə
oxuduğunu, hansı filmlərə baxdığı ilə maraqlanırdı. Çox vaxt səbəbsiz zənglərini məzəli
lətifələrlə tamamlayırdı.

Nailə qadınlara məxsus sövqi-təbii hisslə başa düşürdü ki, Süleymanın xoşuna
gəlir, oğlan ona elə bu barədə nəsə deməyə hazırlaşır. Nailə də elə bundan qorxurdu.
Süleyman ona bir gəlişdən Aydını xatırladırdı. Aydın kimi alicənab adama oxşayırdı.
Amma bilmək olmazdı. Bəlkə bu oğlan da ona bir az yaxından bələd olandan sonra
Aydının sözlərinə bənzər sözlər deyəcəkdi, peşiman olub yaxasını gen çəkməyə
çalışacaqdı. “Mən onu təmin olunmuş qız bilirdim, demə səhv etmişəm”. Bu cür olmasa
da başqa cür deyəcəkdi. Bəlkə heç nə deməyəcəkdi. Bəlkə Nailə nahaqdan belə narahat
olurdu. Bəlkə, bəlkə... Elə bu bəlkələr deyildimi, onu bezikdirən, çaşdıran, qorxudan...
Daha bəlkələrlə başını sındırmağa nə vaxtı vardı, nə də taqəti. İki dəfə sarsılmışdı,
bəsiydi! Atalar düz deyiblər: “İlan vuran ala çatından qorxar”.
Nailənin də artıq gözü qorxmuşdu. Odur ki, Süleymanla həvəssiz, soyuq danışırdı. Onun
gümanını bilərəkdən alt-üst eləyir, ümid bəsləməsi üçün yer qoymurdu. “Qoy əl çəksin,
qoy elə bilsin ki, Nailənin kimisə var…”



Amma bu dəfə zənnində yanılmışdı. Zəng edən Süleyman deyil, Faiq idi. Nailə bu
səsi eşidəndə ayağının altından döşəmənin sürüşdüyünü, əllərinin titrədiyini, ürəyinin
boğazında çırpındığını hiss etdi.

Necə istəmirdi Faiqin zəng etməsini! Necə istəmirdi onunla danışmaq! İstəmirdi
Faiqin etiraflarını eşitmək. Onun sözlərinin yalan olmadığını sövqi-təbii hisslə duysa da
bunları bilmək istəmirdi! Bu etiraflar qızı əzirdi, şaxta təki dondurur, iti bıçaq kimi
kəsirdi…

Niyə əl çəkmirdi Faiq? Niyə onu rahat buraxmırdı, nə istəyirdi Nailədən?! Bütün
bunlara son qoymaq üçün Faiqə kəskin, sərt deyilən bir «əl çək» sözü bəs idi. Faiq arif
adamdı. Payını alıb, nəticə çıxaracaqdı. Ancaq bu sözlə Nailə dilə gəlməyən hisslərini,
ağrı və əzablarını təslim edəcəkdi. Bunlarısa heç cür etiraf etmək istəmirdi. Bunu Nailə
öz-özünə bağışlamazdı. Bir də Faiqi qınayası şey də yox idi axı. Faiq ondan əslində heç
nə istəmirdi. Köhnə tanışlar kimi zəng edir, eləcə halını soruşurdu. Heç nə təklif etmir,
heç nəyə can atmırdı. Sadəcə olaraq Nailəyə bildirmək istəyirdi ki, onu unutmayıb. Nə işi
düşsə canla-başla yerinə yetirməyə hazırdır.

Nailə hansı vəziyyətə düşür düşsün, heç bir işi üçün ona müraciət etməyəcəkdi!
Faiqlə danışanda da özünü  tox tuturdu. İçini qanadan fikirləri ört-basdır edir, onunla
zarafatlaşır, qayğısız-qayğısız gülürdü. Belə vaxtlarda  səsinə minnətdar idi. Səsi
iradəsinə tabe olub dəmirə dönürdü. Qızın hisslərini məharətlə gizlədib gümrah, şən,
soyuq, biganə olurdu.

Düzdür, bir dəfə Nailə ona zarafatla: “Deyəsən zəng etməyi sənə qadağan
edəcəyəm”, – dedi. Faiq tutuldu, danışmağa bir xeyli söz tapmadı. Sonra, – Nəyi-nəyi,
amma zəng etməyi yox!” – dedi. – Ağrı ilə, əzabla dedi. Nailə isə artıq nə ağrıya, nə
əzaba inanırdı.

Elə bil Faiq nə vaxtsa qar təki lopa-lopa onun paltarına, üzünə, saçlarına yağmışdı.
Və bu qış çox uzun çəkmişdi. Nailə donmuşdu. Sonra birdən-birə yay gəlmiş, günəş
çıxmış qızğın buz donu son yaş damlasınadək əriyib buxarlanmışdı.

Nailə ona olan münasibətini – hisslərini, duyğularını, arzularını, ümidlərini hələ
lap çoxdan, Faiqin evləndiyini bildiyi gündən dürmələyib bir qırağa atmışdı. Sonuncu
dəfə görüşəndə Faiq arvadı ilə bu yaxınlarda xaricə gedəcəyini demişdi. O, dövlətli bir
yəhudi qızı ilə evlənmişdi. Qızın atası yaxşı vəzifədə işləyirdi, anası Faiqin qutardığı
institutda dərs verirdi. Şəhərin mərkəzində üçotaqlı mənzilləri vardı. Onların otaqlarının
biri, Faiqin dediyinə görə, Nailəgilin iki otağına bərabər idi. Faiq onlarla yaşayırdı. Yəqin
ki, onun-bunun evində kirayə qalmaqdan bezən, firavan yaşamaq, maşın arzusunda olan
Faiq üçün bu izdivac lap göydəndüşmə olmuşdu. Qayınatası onu işləmək üçün beş illiyə
xaricə göndərməyə söz verib üstündə durmuşdu.

Nailə ona “yaxşı” yol demişdi. Umu-küsüsünü, giley-güzarını bildirməmişdi. Faiqi
heç ürəyində də yamanlamamışdı. Bir neçə il idi tanış idilər, vasitəsiz-filansız bir-
birlərini bəyənmişdilər. İndi ki, başqasına evlənmişdi, demək onu heç vaxt sevməmişdi.
Bu acı həqiqətə Nailə özünü çox tez inandırmışdı.

Demə bu bir neçə illik görüşlər onlardan xəbərsiz aralarında anlaşılmaz, sirli,
müəmmalarla dolu bir bağlılıq yaradacaqmış. Və hər ikisi bir-birindən xəbərsiz bu
bağlılığın gözəgörünməz məftillərini, tellərini, zəncirlərini qırmağa nə qədər çalışsalar da
bir o qədər də çox dolaşığa düşüb onun əsirinə çevriləcəkmişlər...

Demə insanlar arasında nə qədim, nə də müasir elmlərin hələ izah edə, aça
bilmədiyi gizli rabitələr, əlaqələr varmış. Onlar uzaq məsafələri, saysız-hesabsız
sərhədləri, quşqonmaz, aşılmaz dağları, ucsuz-bucaqsız okeanları maneəsiz, tərəddüdsüz
keçib duyğularımıza hopurmuş. Bizə görə, eşidə bilmədiyimiz, izah etməyə aciz



olduğumuz”, doğruluğuna şəkk-şübhəylə yanaşdığımız sözləri pıçıldayırmış. Nailə
bunları çox-çox sonralar, Faiq uzaqlarda olanda anlayıb başa düşdü.

...O, qızın yuxularından əl çəkmirdi. Özü dünyanın o biri başına gedib ailə qurub
ata olmuşdusa, dünyanın bu başındakı adamın qənimi kəsilmişdi. Faiq yuxuda ona
hədiyyələr göndərirdi. Rəngli şamlar, dadlı şirniyyatlar, dəstə-dəstə çiçəklər, bir də xırda,
alabəzək, qəşəng quşlar bağışlardı...

Nailə çərləmişdi bu yuxulardan. Nə Faiqi istəyirdi, nə hədiyyə, filan gözləyirdi.
Silmək istəyirdi yaddaşından xatirələri... Azdırmaq istəyirdi, yandırıb kül etmək, yelə
vermək istəyirdi, bıçaqla ürəyindən qaşımaq istəyirdi... Əgər bütün bunları etmək
mümkün olsaydı... Onda nə vardı ki!

Neçə ildən sonra Faiq onun telefonunu nə yolla, kimdən öyrənmişdi, deyə
bilməzdi. Nailə ona telefon nömrəsi verməmişdi. Amma Faiq zəng edəndə heyrətlənmiş-
di. Beş il bundan qabaq ondan məktub aldığı kimi. O vaxt da Faiqə ünvanını verməmişdi.
Ancaq poçt yeşiyini açanda yerində donub qalmışdı. Bu, onun xətti idi. Zərfin üstü səliqə
ilə yazılmışdı. Göndərənin ünvanı yazıldığı yerdə yalnız qol çəkilmişdi. Zərfin içində
xaricdə istehsal olunmuş gözəl bir otkrıtka vardı. Arxası üç rəngdə yazılmışdı. Qırmızı,
yaşıl, mavi... Lap yuxarılarında gördüyü rəngarəng şamlar, alabəzək quşlar, gözəl
çiçəklər kimi... Yeni il münasibəti ilə üç rəngdə yazılmış bu təbrik məktubu Faiq
haqqında Nailəyə nələri pıçıldamışdı...

Faiqin ilk cümləsi “əgər mümkünsə bağışla” idi. Hərflərin yazılışından onun əlinin
titrəməsini, cəsarətsizliyini, buna qarışıq içində qövr eləyən nəyisə etiraf etmək istəyini
Nailə duysa da ürəyində  “heç vaxt, heç vaxt”, – dedi.

Bir gün işdən qayıdanda stolun üstündə təzə-tər, qızıl zanbaqlar gördü. Bu al
qırmızı güllər üçün Nailənin ürəyi gedirdi. Bacısından “bunları kim alıb?” soruşdu.
Bacısı Faiqin adını çəkdi: “Biləndə ki, evdə yoxsan, tutuldu, telefonunu istədi, gülləri də
mənə verib getdi”, – dedi.

Sonra hər dəfə ittifaqa ezamiyyətə gələndə Nailəyə zəng edərdi. Niyə? – Nailə
bilmək, mənasına varmaq belə istəmirdi. Ancaq onu bilirdi ki, Faiq zəng eləməlidi.
Eləməyə bilməzdi! Nailəni unutmamalıdı! Unuda da bilməzdi! Nailə asanlıqla onun
yaddaşından silinməyəcəkdi... Və bütün bunlar qızı sevindirməsə də, isitməsə də,
ovundurmasa da təsəlli idi... Boş, puç, mənasız bir təsəlli.

...Avtobus basabasdı. Görən bu oğlan bu tünlükdə kimi çağırıb yerini vermək
istəyir. Deyəsən, Nailəyə sarı baxır. Lap tanış adamlar kimi gülümsəyir. Oğlanı tanımır,
ha fikirləşirsə, yadına düşmür.

“Çox nahaq durdun, – Nailə düşündü. Onsuz da ora gələ bilməyəcəyəm. Məndən
də yaşlılar var, qoy əyləşsinlər”.

Ancaq, deyəsən, yaşlılar da bu oğlanın tərəfindədirlər. Çox yaxşı başa düşürlər ki,
o, Nailə üçün canfəşanlıq eləyir. Qız keçib oturur.

– Tanımaduz? – oğlan soruşur.
– Yox, – deyir.
– Mən “uboynı” sexində işləyirəm.
Hə, aydındır, ət kombinatının fəhlələrindəndir, Nailə ürəyində fikirləşir. Oğlansa

çox istəyir qız onu tanısın.
– Yadınıza gəlir... Üstünüzə qan sıçratmışdılar aaa?
Nailə o hadisəni yadına salır, ancaq oğlan yadına düşmür. Sexdə o qədər belə gənc

oğlanlar var ki, hansını yadında saxlayasan. Areqa, İnessa, Şəfiqə ilə ət kombinatına
getmişdilər. Heyvanların kəsilməsi, emal olunması sexindəki fəhlələrin əmək haqlarına
yenidən baxmalı, yeni norma və qiymətlər tətbiq etməli idilər. Bunun üçün sexdə iş



gününün fotoqrafiyasını çəkməli, xronometraj və s. uzunmüddətli müşahidələr aparmalı
idilər.

Əyinlərinə xalat geyib geniş, işıqlı sexə daxil oldular. İlk dəfə idi ki, heyvanların
necə kəsilməsinin şahidi olurdu. Kəsiləcək heyvanlar ardıcıl surətdə sexə gətirilirdi.
Fəhlələr onları bir-bir tutub ayaqlarından asqılara bağlayır, başlarını kəsirdi. Hərə bir iş
görürdü. Kimi başı bədəndən ayırır, kimi içalatı – ürək, ciyər, böyrək və s. çıxarıb lazımı
sexlərə göndərirdi. Al qan su kimi axırdı.

Kəsilməyə gələn heyvanlara Nailənin rəhmi gəlirdi. Donuzlar elə bağırırdılar,
sanki onları nə gözlədiyini qabaqcadan hiss edirdilər. Əməliyyatı maraqla izləyirdilər.
Birdən üstlərinə nəsə töküldüyünü hiss edib çevrildilər. Bir-birlərinə baxa bilmirdilər.
Təpədən-dırnağa qan içində idilər. Üzlərindən, saçlarından, xalatlarından qan dam-
cılayırdı.

Nailə özünü itirmişdi. Hirsindən az qala ağlayacaqdı. Axı, bu görkəmdə küçəyə
necə çıxacaqlar? Al qan xalatlarından paltarlarına da keçmişdi. Onların yanında dayanan
sex müdiri çaşdığından nə danışdığını yəqin özü də anlamırdı.

– Bağışlayın, cavan oğlanlardır, görüblər sexə sizin kimi qəşəng qızlar gəlib
zarafat ediblər. İndi dərslərini verərəm.

“Zarafata bir bax!” – Nailə özünə yer tapa bilmirdi. Hirsindən dodaqlarını
gəmirirdi. Saçlarından üzünə axan qandan başqa gözünə heç nə görünmürdü. Sexdən
sürətlə çıxanda üstlərinə qan sıçradan oğlanlara necə baxdısa, onsuz da tutduqları işdən
peşiman olan oğlanlar lap özlərini itirdilər.

– Bağışlayın, biz bilərəkdən etmədik, – bağışlayın, – deyə yerbəyerdən
dilləndilər.

Sexdən çıxıb su kranının üstünə getmək istəyirdilər ki, oğlanlardan biri, Nailənin
indi yadına düşdü, elə bu oğlan onlara laboratoriyaya getməyi məsləhət gördü.

Üst-başlarının qanını laboratoriyadakı arvadların köməyi ilə iki saata ancaq
təmizləyib qurtara bildilər. O günü bir də sexə girmədilər. Demə sexə gələndə fəhlələr
onların kimliyi, haradan gəlməsi ilə maraqlanıblar. Kimsə cavabında:

– İqtisadiyyatçılardır, sizin maaşınızı kəsməyə gəliblər deyib, onlar da əvəz
çıxmaq üçün bu zarafatı ediblər.

Hər dəfə kombinata gələndə mütləq sərgüzəştlə qayıdırdılar. Bir dəfə də Samirə ilə
rayona ət kombinatına getmişdilər. Burada qabaqcıl metodların necə təşkil edilməsinə
nəzarət etməliydilər. Fəhlələrdən biri qanlı barmaqları ilə tutduğu iri bıçağı bülöv daşına
çəkirdi. Nailə onun bu işi neçə dəqiqəyə görməsini qeyd etməliydi. Fəhlə oğlanın əyninə
geydiyi xalatın çirkindən adam çimçəşirdi. Boyca da hündür adamdı. Nailə onun
çiynindən ancaq olardı. İri bıçağın ağzı par-par parıldadıqca, fəhlə hirslənib coşur, güya
bu qanunları Nailə çıxarıbmış kimi qızın üstünə qabarırdı:

– Beş dəqiqəyə iki qoyun kəsmək həə?
Nailəyə elə gəlirdi ki, bu yekəpər indicə bıçağı bülöv daşından çəkib onun

hülqumuna sancacaq. İndi buna gülməyi tutsa da ondan yaman bərk qorxmuşdu.
Kişi fəhlələrin əksəriyyəti qadınların sexləri gəzməsinə pis baxırdılar. Onların lap

qulaqlarının dibində “yaxşı qızdırlarsa, yad kombinatları gəzməkdənsə özlərinə bir əməlli
iş tapsınlar” deyirlər. Bütün bu sözləri qulaq ardına vurmaq elə də asan deyildi.

– Düşürsüz? – oğlanın narahat, utancaq səsi onu fikirdən ayırdı.
– hə, – dedi.
Oğlan da durub onunla düşdü. Nailənin hara getməsi ilə maraqlandı. Qız ona elə

laqeydliklə baxdı ki, oğlan çaşıb duruxdu. Üzü ümidsiz, incik ifadə aldı.
– Süd kombinatına, – Nailə onun tutulduğunu sezib nəzakət xatirinə mülayim səslə



cavab verdi. Sonra “sağ ol” yəni əslində “əl çək” deyib yola düzəlmək istədi. Oğlansa əl
çəkənə oxşamırdı. Sözlü adam təsiri bağışlayırdı. Amma dinib-danışmırdı da.

“Bircə bu çatmırdı, indi qəmiş olacaq”, – Nailə ürəyində fikirləşdi.
Birdən o, qızı heyrətləndirən tərzdə, lap astadan;
– Elə ilk gündən xoşuma gəlmisiniz, – dedi.
Nədənsə onun bu cəsarətinə Nailənin acığı tutmadı. Hiss olunurdu ki, bu sözlər

qızı ələ gətirmək üçün birdən-birə avtobusda onun ağlına gəlməmişdir. Sözlərin deyiliş
tərzindən, səsin boğunuqluğundan, gərginliyindən Nailə başa düşdü ki, bunu oğlan
ürəyində ona çoxdan deyirmiş.

Çevrilib ona zənnlə, nəyisə əmin olmaq istəyirmiş kimi baxdı. Elə bil onun
yaraşıqlı bir oğlan olduğunu içində gördü. Üzü təmiz qırxılmışdı. Qara, sıx, qalın saçları,
göy rəngli kostyumu ona çox yaraşırdı. Yaşca da, deyəsən, Nailədən xeyli kiçik olardı.

Qızın ona baxması oğlanın nəzərindən yayınmadı. Üzü işıqlandı. Guya
vidalaşırmış kimi “hə, sağ olun” desə də qızdan ayrıla bilmir, əvvəlki kimi onunla yanaşı
getməkdə davam edirdi. Birdən yenə də Nailənin heyrətinə səbəb olan qəti bir tərzdə:

– Mən fəhləyəm, sizsə ali savadlı bir qız, – yəqin məni bəyənməzsiniz, – dedi.
Nailənin qaşları düyünləndi. Çevrilib ona sual dolu nəzərlərlə baxdı. Bu oğlandan

nəyi artıq idi, axı! Oğlanın saf, təmiz adam olması, öz yerini bilməsi Nailəni razı saldı.
Ona qarşı laqeyd olduğu üçün özünü danladı.

– Adınız nədir? – yumşaq səslə soruşdu.
– Fəxrəddindir, – dedi.
– Mənim ki, də Nailə.
Oğlan gülünmüsünüb: “Bilirəm”, – dedi.
Fəxrəddinin ondan ayrılmaq istəmədiyini duyub addımlarını səyirtdi. Onun təva-

zökarlıqla danışması, bəzi oğlanlar kimi özünü tərifləyib boş yerə lovğalanmaması,
ibarəli sözlər işlətməməsi qıza xoş təsir bağışlayırdı.

Nailənin onunla söhbət etməyə razı olduğunu görüb sakitləşdi, səsi rəvanlaşdı.
Üzündə sevinc oxundu. Nailə bu sevinci ondan qopartmağa tələsmədi.

“...Qoy danışsın, qoy ürəyini boşaltsın, qoy o da xoş dəqiqələr yaşasın. Qoy bu
gün də onun yaddaşında qalsın... Hamının yaşamağa, nə iləsə sevinməyə, könlünü xoş
etməyə haqqı vardır”, – düşündü.

Bu fəhlə oğlan etibarlı adam təsiri bağışlayırdı. Məqsədlə, niyyətlə sevənə
oxşamırdı. Faiq, Aydın kimi tamahkar, eqoist, vəzifəpərəst deyildi. Nailə də nədənsə
tamahkarlara, acgözlərə rast gəlmişdi.

Kombinatın qapısına çatdıqlarını görən Fəxrəddin birdən cəld hərəkətlə geri
döndü:

– Sağ olun, bizim sexə də tez-tez gəlin, – deyib uzaqlaşdı.
Nailəyə onun bəzi oğlanlar kimi qırsaqqız olub görüş-filan xahiş etmədən getməyi

də xoş gəldi. Bu fəhlə oğlan ağlı, mədəniyyəti ilə nə Faiqdən, nə də Aydından geri
qalmırdı.

* * *
Boş butulkalar konveyerlə zirzəmidən sexə yollanılırdı. Yuxarıda duran fəhlələr

onları bir-bir yuyucu maşınlara ötürürdülər. Sex geniş idi. Dörd iri yuyucu maşın yan-
yana düzülmüşdü. Butulkaların bir-birinə dəyib cingildəməsindən ağız deyənin qulağı
eşitmirdi.

Yuyulmuş butulkalar dolduruculara ötürülür, süd doldurulur, butulkaların ağzı
avtomatik surətdə bağlanılırdı. Sexdə xoşuna gəlməyən süd qoxusu idi. Bu qaxsımış
kəskin iydən ürəyi bulanırdı. İşçilərsə, deyəsən adət etmişdilər. Heç veclərinə deyildi.



Nailənin yaylıqla burnunu tutmasına bəzilərinin hətta, acığı da tuturdu.
Dayanıb əməliyyata xeyli tamaşa etdi. Sex Nailənin layihəsi əsasında lap bu

yaxınlarda tərtib olunmuşdu. Ustanın işi xeyli yüngülləşmişdi. Sexi müşahidə etmək üçün
o, indi saatlarla ayaq üstə durmalı olmurdu. Onun otağı ilə sex şüşə arakəsmələrlə
ayrılırdı ki, bu da iş prosesini yaxşı müşahidə etməyə imkan verirdi.

Nailənin narazılığı ustanın iş otağının, sexin hələ də zəruri avadanlıqlarla, dəzgah
və maşınlarla yaxşı təmin olunmamasında idi. Bu məsələlər neçə il idi ki, həll olunmamış
qalırdı. Fəhlələrin iş şəraitinin lazımı səviyyədə olmaması və s. çatışmamazlıqları da bura
əlavə etsək kombinatdakı vəziyyət heç də xoşagələn deyildi. Hələ buraxılan məhsulun
keyfiyyətindən söhbət getmirdi.

Bütün bu əyər-əskikləri sahmana salmaq üçün kombinatlara hər il müəyyən qədər
pul ayrılırdı. Ancaq bu pullar hara gedirdi, nəyə sərf olunurdu, bundan baş açmaq
olmurdu. Kombinat direktorlarının çoxu işini bilməyən mənəviyyatca cılız, səviyyəsiz
adamlar idi. Onların böyük bir müəssisəyə rəhbərlik etməsi adamı az kədərləndirmirdi.

Rayon kombinatlarında vəziyyət daha pis idi. Plan, əmək və əməkhaqqı şöbəsinin
işini bir iqtisadçı aparırdı. Sexlər maşın və avadanlıqlarla pis təmin olunmuşdu. Fəhlələr
primitiv üsulla işləyirdilər. Bir sözlə, texniki tərəqqinin rayon kombinatlarına sanki heç
bir dəxli yox idi. Direktolarısa ancaq plan maraqlandırırdı. Keyfiyyətsiz, alayarımçıq olsa
da təki plan dolmuş olsun.

* * *

Dondurma sexində altı nəfər qadın stol arxasında oturmuşdu. İki nəfər hazır
dondurmaları ora daşıyır, onlar kağıza büküb qutuya düzürdülər. Nailə saniyəölçəni
götürüb onlara yaxınlaşdı. O, qadınların hansının az vaxtda çox səliqəli dondurma
bükməsini təyin etməli idi. Oturanların arasında yaşca xeyli gənc görünən qız onun
diqqətini cəlb etdi. Nailə onun daha cəld və səliqəli işləyəcəyini güman edirdi.

Qadınlar ona altdan-altdan, kinli-kinli baxırdılar. Nəsə qaraqabaq, qılıqsız, ada-
mayovuşmaz idilər. Elə bil onları bu işə zorla, məcburi gətirmişdilər.

Nailə onlarla zarafat etməyin mənasız olduğunu  hiss edib işini tez qurtarıb getmək
istəyirdi. Nailənin yaxınlaşdığı qız daha çox həyəcan keçirirdi. Alçaqboy, arıq, çəlimsiz
bir qız idi.

– Gəl birinci səndən başlayaq, – Nailə gülümsünərək ona müraciət etdi.
Qızın qırışığı açılmadı. Əvvəlki kimi qaş-qabaqlı oturmuşdu. Birdən arıq

vücudundan, qətiyyətsiz simasından gözlənilməyən bir hərəkətlə, barmaqları ilə Nailənin
gözünü çıxaracaqmış kimi əllərini yellədi:

– Qoyacaqsan bizi bu gün işləməyə, – dedi. Elə bilirsən asandır. Görmürsən,
barmaqlarım donur. Nə durmusan başımın üstündə. Məni sənin dəqiqən, saniyən
maraqlandırmır, mənə cehiz üçün pul lazımdır, bildin. – Əlindəki dondurmanı hirslə
yeşiyi tulladı.

Nailə saniyəölçəni əlində tutub donmuş kimi qıza baxırdı. Ona elə bir ağır söz
deməmişdi.

– Bu da mənim işimdir, – mızıldandı.
Yaxşı ki, usta onu çəkib digər qadının yanına apardı. Nailə qızın nəyə acığı

tutmasını anlaya bilmirdi. Dondurma bükməyin, axı, nəyi pis idi. Qadın hövsələsi tələb
edən yüngül, incə bir işdir. İstəmir, xoşuna gəlmir ayrı sexə keçsin, başqa iş tapsın. Nailə
ağır dəzgahlar arxasında təmkinlə duran, heç nədən şikayətlənməyən çox qadınlar
görmüşdü. Bəs onlar necə dözürlər, məgər onlar adam deyildilər?



Nailəyə görə işin böyüyü, kiçiyi yox idi. Düzdür, onun da işindən narazılığı az
deyildi. Ancaq Nailə ürəksiz, başdansovdu, necə gəldi işləməyi özünə sığışdıra bilmirdi.
Əksinə, işinə yaradıcılıqla yanaşır, əlindən gələni əsirgəməyərək onu daha vicdanla
yerinə yetirməyə çalışırdı. Bunu təkcə özünün yox, hamının borcu hesab edirdi. Maaş
cədvəlinə də qol çəkəndə gərək üzün ağ ola. Nailənin işinə xor, laqeyd baxan adamlardan
zəndi-zəhləsi gedirdi.

Elə xəstəxanada şəfqət bacıları ilə də bunun üstündə dalaşdı. Ora Areqa ilə
İnessanın dörd yaşlı qızını yoluxmağa getmişdilər. Uşaq yarım ay idi ki, böyrək
iltihabından müalicə olunurdu. Xəstəxanada uşaqlar dörd yaşından altı yaşınadək oğlanlı-
qızlı bir palatada yatırdılar. Körpə olmadıqları üçün valideynlərinin onların yanında
qalmasına icazə verilmirdi. Uşaqlara qayğı dayə və şəfqət bacılarının öhdəsinə düşürdü.

Xəstənin nə böyüyü, nə kiçiyi… Xəstələnəndə hamının – böyükdən tutmuş
kiçiyədək qayğıya, qulluğa ehtiyacı olur. Onda ki, uşaq ola! Balacaların içində ağır
əməliyyatlardan da çıxan vardı. Görünür, dayə və şəfqət bacıları xəstəxananın bu
cansıxıcı havasatına öyrənmişdilər. Məsum, gözəl, dəcəl uşaqları əzgin, xəstə görmək
onlar üçün adi hal idi. Balacalar sızıldayanda, ağır yaralarına baxmayaraq bir şey
götürmək üçün ayağa qalxanda onların həndəvərliyinə belə gəlmirdilər. Otaqlara çəkilib
lətifə danışır, qaqqıldaşırdılar.

Nailə ömründə belə laqeyd, ürəksiz adamlar görməmişdi. Uşaqlar özləri bir-
birlərinin harayına gəlirdilər. Qızlardan biri onu yoluxmağa gələn anasına dayələrdən
şikayətləndi:

– Onlar bizim yeməklərimizi oğurlayırlar, – dedi. Çox yeyəndə acıqlanırlar.
Öskürməyə, tərpənməyə, danışmağa da qoymurlar.

Düzdür, dayələrin hamısı belə deyildi. Onların arasında balacaların çox sevdiyi bir
qız vardı. Onun növbəsi olanda hamısı sevinclə “Lalə gəldi, Lalə gəldi” qışqırırdılar.

Uşaqların həyatsevər, şən, son dərəcə nikbin olduğunu Nailə xəstəxanada anladı.
Qızdırmalı, bihal, zəif olmalarına baxmayaraq bütün sağlam uşaqlar kimi dəcəl, şıltaq
idilər. Danışmağa, sual verməyə, mahnı oxumağa, gülüb-güldürməyə adam axtarırdılar.

Nailəni elə birinci gündən sevdilər. Gedəcəyini biləndə kədərlənib, “sabah da
gəlin” deyə az qala yalvardılar.

Oğlanlardan biri:
– Nailə xala qalın burada işləyin də, – dedi. Siz gələndə bizim heç yerimiz ağrımır.
Belə gözəl, kövrək uşaqlara biganə qalmaq üçün gərək sinəndə ürək yerinə daş

gəzdirəydin. Elə o günü şəfqət bacılarından biri həmin oğlana yersiz acıqlananda Nailə
dözə bilmədi:

– Uşaqların lap zəhrini yarmısız, – dedi. Bəziləri sizin zəhminizdən ağzına heç nə
almadığını deyir. Axı, sizin borcunuz onların qayğısına qalmaqdır.

Öz borc və vəzifələrinin nədən ibarət olduğunu bilmək istəməyən bu adamlara
göstəriş vermək, Nailəyə səhər yerindən duranlara “üzünü yu, saçını dara, dişini təmizlə”
sözlərini xatırlatmaq kimi qəribə gəlirdi.

* * *
Romanla Areqanın bu yaxınlarda toyu olacağını eşidəndə Lena Sarkisovna ilə

Şəfiqənin qaşları çatıldı.
– Bunlar, axı, nə vaxt sevişdilər bizim xəbərimiz olmadı? – Şəfiqə öz heyrətini

gizlədə bilmədi
– Понятия не имею, – deyə Lena Sarksiovna da çiyinlərini çəkdi. Два месяца

тому назад Роман сам говорил, что если он женится, только, конечно, не на Ареге.
Интересно, чем Арега соблазнила его?



Bir qulağı onların söhbətində olan Kazım kişi özünü saxlaya bilməyib
gülümsündü:

– Guya camaat bütün şəxsi işlərini sizinlə bölüşdürməyə borcludu, – dedi. Şəfiqə
ilə Lenanı cırnatmaq üçün:

– Şəxsən mən onların sevişdiyini bilirdim, – dedi. Necə olub siz xəbər
tutmamısınız?

Otaqdakıların hamısı qəhqəhə çəkdilər. Əməkdaşların kefinin kök olduğu hiss
olunurdu. Təkcə Əkrəm fikirli, qərarsız görünürdü. Elə bil iynə üstündə oturmuşdu. Gah
telefona cumur, heç kəs eşitməsin deyə pıçıltı ilə danışırdı, gah da dəhlizə çıxıb siqareti
siqaretə calayırdı.

– Nə olub? – kombinatdan təzə gəldiyi üçün əhvalatdan hali olmayan Nailə
maraqlandı.

– Xəlili nazirliyə çağırıblar, təzə kombinata direktor qoyacaqlar, Ədilə dilləndi.
İnessa bic-bic Əkrəmə sarı baxıb:
– Əkrəmin istədiyi vəzifəyə keçirəcəklər, – Əkrəm ona tərs-tərs baxsa da cavab

verməyi lazım bilmədi.
– Nüsrəti kolbasa sexinə müdir qoydular, köhnəni əliəyriliyi üstündə bayıra

atıblar, – Zöhrab bildirdi.
– Nə yaxşı, – Nailə sevincək dilləndi.
– Bir təzə xəbərimiz də var, – Kazım kişi bildirdi. – Xəlilə üç otaqlı mənzil verilir.

Areqa ilə Romana da iki otaq verəcəklər.
– Bu dəfə də növbə Nailənindir, – deyə Ədilə Kazım kişiyə baxıb Nailəni göstərdi.
– Nə olar, tezliklə onu da otaqla təmin edərik, – şöbə müdiri Nailəyə baxmadan

gümrah səslə dilləndi.
– Nüsrətlə Xəlilin irəliyə çəkilməyinə mən hamıdan çox sevinirəm. – Şəfiqə razı-

razı bildirdi. Daha arxayın olarıq ki, indi heç olmasa bir nəfər olsa da keyfiyyətə fikir
verən olacaq. Hər halda gözümüzün qabağında işləyiblər, qablarında nə var bilirik.

– Elə hamımız sevinirik, – Kazım kişi dilləndi. Yaxşı işçilərdir, ikisinə də halaldır.
Bu xəbərlər Nailənin də ümidini artırır, arzularını qanadlandırırdı. Belə bir gün

yəqin ona da nəsib olacaqdı. Yox, Nailə vəzifə arzusunda deyildi. Bu uzun illər ərzində o,
istehsalata yaxşı bələd olmuş, onun dərd-sərini, əyər-əksiyini yaxşı öyrənmişdi. Nədən
başlamağı, nə etməyi Nailə özlüyündə pis bilmirdi. Bunları həyata keçirmək üçün o,
səlahiyyət əldə edəcəyi günü gözləyirdi. Və Nailə əmin idi ki, o gün mütləq gələcəkdi.
Onda Nailəni tanımayanlar da tanıyacaq. Gücünü, ağlını, qabiliyyətini görüb
inanacaqdılar. Ən başlıcası bu idi ki, Nailə özü-özündən razı qalacaqdı. Nailə üçün
bundan böyük səadət yox idi.

…Daha Faiqlə qovuşa bilməməsi də onu bir elə ağrıtmırdı. Elə yaxşı oldu Faiqlə
taleləri düz gətirmədi. Onda Faiqin nə evi olacaqdı, nə maşını, nə vəzifəsi. Nailəyə
evləndiyi üçün ürəyində özünü hər gün söyəcəkdi. Nailədə ki, buna biganə qala
bilməyəcəkdi.

…Yaxşı oldu Faiq onunla yox, başqası ilə evləndi. Xarici gəzdi, vəzifəli iş də
tapdı. Düzdür, Faiqin bu vəzifədə işləməyə ağlı, gücü, bacarığı çatırdı. Ancaq Nailəyə
evlənsəydi, kim bilir, bu vəzifəni ona verəcəkdilər, ya yox. Onda da aralarında narazılıq
olacaqdı. Və bəlkə, yenə də pulsuz, evsiz-eşiksiz, maşınsız, vəzifəsiz yaşamağın heç bir
ləzzəti olmadığını görüb Nailəni atıb gedəcəkdi. Bəlkə onda bu ayrılıq Nailəni indikindən
daha çox ağrıdacaqdı.

Ağrı deyəndə Nailənin yadına bir il bundan qabaq Moskvadan Bakıya gəldiyi gün
düşdü. Ağrıların da həddi, dərəcəsi olur! Niyə görəsən, istiliyi ölçən termometr kimi



ağrını da ölçən “ağrımetr” yoxdur. Yəqin ona görə ki, ağrı ölçüyə sığmır. Ağrı, ağrıdır,
axı! Əgər Nailə o günkü ağrısının dərəcəsini hərarətini ölçə bilən kimi ölçə bilsəydi…
son, kəskin rəqəmə çatardı yəqin!

Onda Nailənin ürəyi sancmışdı! Onda Nailə özünün mövcudluğuna acımış,
taleyinin bu axarına lənətlər yağdırmışdı!

…Nə qəribə təsadüf idi, allah! Görən belə təsadüflər hamı üçünmü olur, yoxsa
ancaq Nailənin alnına yazılıbmış.

Tale özü ona istehza etmişdi. Faiqin qaynanası, hamilə arvadı, balaca oğlu ilə bir
təyyarədə, bir sırada uçurdu. Onları tanımasa da, üzlərini belə görməsə də, bu görüşü
ağlına gətirməsə də… tale özü onları tanış etmək qərarına gəlmişdi.

Faiqin qaynanası dili boğaza qoymurdu. Qabaq sırada oturan özü kimi yaşlı arvada
elə Faiqdən danışırdı. Onun qayğıkeş, alicənab, diqqətli olmasından, ittifaqda olan
qocaları unutmayıb hər bayram təbrik otkrıtkası, məktub göndərməsindən…

Faiqin qayınanasının söhbətindən Nailə başa düşdü ki, arvad Moskvaya xaricdən
gələn qızını qarşılamaq üçün gedib. Faiq özü isə müqaviləsi qurtarandan sonra gələcəkdi.

Nailənin gözü Faiqin arvadındaydı. Niyə ona belə çox baxdığını heç özü də başa
düşmürdü. Yəqin Faiqin onda nə tapdığını, niyə Nailəyə evlənməyi rəva bilməyib bu
qızasa ömürlük arxa, dayaq olduğunu özü üçün aydınlaşdırmaq istəyirdi.

Faiqin arvadına nə gözəl demək olardı, nə kifir. Adi qadındı, heç nə ilə seçilmirdi.
Üzü-gözündən, hərəkətlərindən arxayınlıq, xoşbəxtlik yağırdı. Hiss olunurdu ki, bu qız
ömründə sıxılmayıb, ehtiyacın, əziyyətin nə olduğunu dadmayıb. Nə ev fikri çəkib, nə
pal-paltar, nə də iş qayğısına qalıb. Uğursuzluğun, ümidsizliyin nə demək olduğunu
bilməyib, – ər də qabağına hazır gəlib.

…Qulağında firuzəyi qaşlı sırğalar vardı. Barmaqlarındakı üzüklər göz
qamaşdırırdı. Anası arvada bu sırqaları Faiqin Moskvadan “Beryozka”dan aldığını
deyirdi. Onun qucağındakı oğlan uşağı da hərdən çevrilib Nailəyə diqqətlə, maraqla
baxırdı.

Nailənin ürəyi partlayırdı… Kaş Bakıya tez çataydılar, bir də onları görməyəydi!!!
…Görəsən, Faiqin qaynanası bilmir ki, ona gələn təbrik otkrıtkalarının və

məktubların bir qismi də Nailəyə gəlir? Görəsən bu ərköyün qadın bilmir ki, əri hər dəfə
ezamiyyətə gələndə onunla yanaşı oturan bu qıza da baş çəkir?   Görən, onlar bunu
bilsəydilər nə edərdilər.

Əcəb sualdır. Heç veclərinə də almazdılar. Onlar özlərinin qiymətini, Faiq üçün
həyatda kim olduqlarını yaxşı bilirdilər. Faiq onu çörəyə çatdırana heç vaxt təpik
atmazdı.

O təsadüfdən sonra Nailəni heyrətləndirən yuxuları oldu. İndi onların da məzmunu
dəyişmişdi. Daha Faiq ona heç nə göndərmirdi. Əksinə, Nailəni görmək üçün özü onlara
gəlirdi, oğlunu, bərbəzəkli arvadını da gətirirdi. Nailə də onların qabağına nimdaş
paltarda, ayaqları yalın, saçları pırtlaşıq çıxırdı. Niyə belə geyindiyini, saçlarını
daramadığını anlaya bilmirdi. Öz görkəmindən utanır, xəcalət çəkirdi. Faiq də onu
utandırmamaq üçün o dəqiqə yoxa çıxırdı.

Nailə bu yuxuları dönə-dönə görməkdən də çərlədi. Düzdür, onlar elə də qorxunc
deyildilər. Onun kədərdən sarsılmış yorğun beyninin qatmaqarışıq, istehzalı, mürgülü
təəssüratları idi. Vəssalam.

* * *

Romanla Areqanın toy dəvətnaməsini stolun üstündə görəndə duruxdu. Toy



axşam, Romanın yaşadığı qəsəbədəki şadlıq evində olacaqdı. Nailə toya getmək
istəmirdi, imtina etməyə də, nədənsə üzü gəlmirdi.

Kişilər arvadları ilə gəlmişdi. Bircə Əkrəm tək idi. Lena Sarkisovna, Ədilə, İnessa
da ərləri ilə gəlmişdilər. Şəfiqə özü ilə böyük oğlu Zauru gətirmişdi. Tək bir Nailə idi, bir
də Samirə.

– Sənin üçün olsun, – Şəfiqə Nailəni hamıdan qabaq görüb salamladı. – Bura bax,
gör sənin üçün necə kavaler gətirmişəm, – deyə onu yanına çağırıb yer göstərdi, oğlu ilə
tanış etdi.

Anasının sözlərindən utanan Zaur qulaqlarına qədər qızardı. Durub ədəblə Nailəyə
əl verdi.

– Zaur bu il onuncunu qurtarır, xalası, gərək instituta girməkdə ona kömək
eləyəsən, – bığ yeri təzə-təzə tərləyən, boylu-buxunlu oğlunu fəxrlə süzən Şəfiqə dilləndi.
Tez də üzü dəyişib sərtləşdi:

– Atasını nə deyim, – dedi. Heç gör maraqlanır oğlu məktəbi qurtarıb nə olacaq?
Onun taylarının ataları çoxdan uşaqlarına müəllim tutub, işə düzəltmək üçün yer tapıblar.
Mən heç bilmirəm o, instituta girə bilməsə nə olacaq.

– Ürəyini sıxma, bir şey fikirləşərik, – deyə Kazım kişi onlardan xeyli aralı
oturmasına baxmayaraq, Şəfiqənin sözlərini eşidib ona ürək-dirək verdi.

Nədənsə Nailənin Şəfiqəyə bu gün acığı tutmurdu. Əksinə Şəfiqə bu gün onun da
xoşuna gəlirdi. Şəfiqəni yaxşı tanımaq üçün ona toya, şənliyə dəvət etmək bəs idi. Şəfiqə
onda dəyişib başqa adam olurdu. Elə gözəlləşib, elə nəcibləşirdi ki, onu indiyə qədər
tanıya, başa düşə bilmədiyinə heyrətlənirdin. Yaxşı da rəqs edirdi. Belə ki, baxdıqca
baxmaq istəyirdin. Oyun havalarımızın ahəngi altında elə zərifliklə, incəliklə süzürdü ki,
onu atıb getdiyi üçün adamın Məmmədə doğurdan da acığı tuturdu. Belə vaxtlarda
Şəfiqənin üzü işıqlanır, gözləri şəfqətlə, məhəbbətlə dolu olurdu. Demə Şəfiqənin qəlbi
də, ruhu da musiqidəymiş!...

Romanla Areqa yuxarı başda əyləşmişdilər. Areqanın gözəl biçimli ağ paltarı
hamının xoşuna gəlmişdi. Bu paltarın fasonunu Nailə seçmiş, Nailə də tikmişdi. Onu
əyninə geyinəndə özünə necə yaraşdığını görüb sevincdən az qala uçan Areqa Nailəni
qucaqlayıb öpmüşdü:

– O gün olsun, özünə də beləsini tikəsən, – demişdi.
Nailəsə özünə belə bir paltar tikə biləcəyinə, nədənsə şübhə edirdi.
– Xəbərin var, İnessa Aydını görüb, deyir Aydın səndən hələ də ümidini üzməyib,

– deyə Samirə bu gözəl gündə, yəqin ki, Nailəni də sevindirmək istədi.
Nailə Samirəyə neçə baxdısa, yazıq Samirə dediyinə peşiman olub susdu. Bu gün

hamının sevincinə şərik olmağa hazır idi. Təkcə özü haqqında bir kəlmə də eşitmək
istəmirdi. Aydınla bağlı deyilən hər bir söz Nailəni acıqlandırıb, hirsləndirir, qanını
qaraldırdı.

Samirə onun susduğunu görüb yenə özünü saxlaya bilmədi:
– Bilirəm niyə belə hikkəli, tərssən, – dedi. Sənə baxanda adamın ürəyi ağrıyır.
– Elə mənim də sənə baxanda ürəyim az ağrımır, – hövsələsi tükənən Nailə əsəbi

dilləndi.
…İçindəkiləri heç kimə deməyəcəkdi. Heç kimlə bölüşməyəcəkdi. Ona görə yox

ki, onlara inanmırdı. Əksinə inanırdı, çox inanırdı. Amma inanmaq hələ hər şeyi hamıya
açıb demək üçün zərurət deyildi. Fikirlərinin ağır, düzəlməz yükünü özü dartmaq
istəyirdi. Orda tüstü, duman içərisində boğulsa da nəsihətə, isti sözə, təsəlliyə ehtiyacı
yox idi. Nə mənası vardı, axı! Onsuz da ovuna, təsəlli tapa bilməyəcəkdi!..

…Əri ilə rəqs edib qayıdan İnessa Nailənin yanında oturdu. Ona da, özünə də



şampan süzdü. Nailə başa düşdü ki, İnessa nə barədəsə onunla danışmağa gəlib.
İnessa qədəhi dodaqlarına yaxınlaşdırıb qurtum-qurtum içməyə başladı. Sonra sual

dolu nəzərlərlə Nailəni süzüb sözləri uzada-uzada:
– Xəbərin var ki, Aydını görmüşəm, – dedi. Nailə cavab vermədi. İnessa sözlü

adama oxşayırdı. Özü də elə bil Nailəni danlamağa, tənə etməyə, bir sözlə, məyus
eləməyə hazırlaşırdı. Ancaq deməyə də tələsmirdi. Sanki Nailəni qəsdən sınayır, intizarda
qoyub üzmək istəyirdi.

– Elə bilirdim ki, barışarsız, – ancaq o günü başa düşdüm ki, məsələ heç də bizim
düşündüyümüz kimi deyilmiş.

– Bu nə danışıqdı? – Nailə ona ərklə acıqlandı. – Oxu atıb, yayı gizlətmə, – dedi.
Bilirəm ki, fikirləşdiyini demirsən.

– Sən də özündən yaman tez çıxırsan! – İnessa ona təpindi. Yenə sınayıcı nəzərlə
Nailəni süzdü. Ancaq bu dəfə səsində tənədən, kinayədən əsər-əlamət yox
idi. Üzündəki soyuqluq, amiranəlik mülayim, isti təbəssümlə əvəz olunmuşdu.

– Başa düşmürəm, sənə nə lazımdır, – dedi. – O cür oğlandı, böyük bir zavodun
mühəndisidir. Qızlar onun bir himinə bənddir. Məəttəl qalıram, sən ondan necə keçirsən?
Düzünü deyim, – ətrafındakılar eşitməsin deyə astadan dilləndi: – Aydın bir kişi kimi
mənim də xoşuma gəlir.

Son sözləri elə təbii, elə səmimi dedi ki, Nailənin dodaqları qaçdı. Onun
gülümsədiyini görüb İnessa da gülümsədi. Sonra qərəssiz, təmkinlə əlavə etdi.

– Kimi indi inandıracaqsan ki, nişanı o yox, sən qaytarmısan. Yum ağızları görüm
indi necə yumursan. Qızın adı ağırdır, istəyirsən min dəfə ağıllı ol, deməyəcəklər heç kəsi
bəyənmədi, getmədi, deyəcəklər alan olmadı.

– Nə deyəcəklər, məni maraqlandırmır, – Nailə onun sözünü acıqla kəsdi. Düzünü
bilmək istəyirsən, – deyə o, düz İnessanın gözlərinin içinə baxdı. – Mən onu
gözləyirdim… Zəngini yox, özünü gözləyirdim, o isə… Səsinin kövrəlməsinə özü də
təəccübləndi. Daha bundan artıq demək istəməyib susdu. Həm də söhbəti bitmiş zənn
edib heç İnessaya sarı baxmaq istəmədi.

– Heç nə başa düşmürəm, – İnessa mızıldadı. O səndən küsür, sən də ondan.
Birdəfəlik həll eləyin, qurtarsın da. Sonra şübhəli səslə davam etdi:

– Səni kiminsə maşınında görüb. Daha doğrusu, özü yox, anası. Yaman yer eləyib
ona. Neçə gündür dəli kimidir. Deyir, adamı vardısa, qabaqcadan deyəydi, biz də işimizi
biləydik. Daha oyun niyə çıxarırdı?!

– Nəəə! – Nə dedin? – Nailə əzgin səslə soruşdu.
İnessa onun tutulduğunu, bir anlığa donub duruxduğunu hiss edib bir qədər sakit,

arxayın səslə:
– Əşi, ürəyini sıxma! Dedim sən yad maşına minməzsən, yəqin yaxın

qohumlarından olub.
– Nahaq demisən qohum olub, – Nailə hələ tam özünə gələ bilmədiyindən sərt

dilləndi. Həm də yaman məyus oldu.
…Bir ay bundan qabaq. O yağışlı gündə. Mədinə bibisigilə gedirdi. Yaman da

tələsirdi. “Taksi” gözləyirdi. “Taksi” əvəzinə Faiq maşınla gəlib çıxmışdı. “Otur”
demişdi. Nailə də ağına-bozuna baxmadan oturmuşdu. Cəmisi on beş dəqiqəlik yol
getmişdilər. Təsadüfə bax, bunu da gərək Aydının anası görəymiş!

…Aydına bələddi… Bu adamın kim olduğunu, Nailəyə nə kimi qohumluğu
çatdığını bilmək istəyəcəkdi. Bilməyincə əl çəkməyəcəkdi. Qan çıxmayan yerdən
qaşıyıb-qaşıyıb qan çıxaracaqdı. Həm Nailənin, həm də öz qanını qaraldacaqdı.

Nailənin zəhləsi hesabat verməkdən gedirdi. Aydına heç nə deməyəcəkdi. Heç



İnessaya da deməyəcəkdi. İstəmirdi! Özünə də az acığı tutmurdu. Bir də hesabatı
müqəssir olan, özünə bəraət qazandırmaq istəyən adam verməlidi. Nailəsə müqəssir
deyil, özünə bəraət qazandırmalı işi də yoxdur.

* * *
– Sənə nə oldu? – deyə Samirə onu qucaqlayıb özünə sıxdı. Niyə belə tutulmusan?

Haran ağrıyır, heç rəngin özündə deyil.
Nailə ağlamaq istəyirdi. Özüdə ucadan, hönkürtü ilə!... Müğənni deyəsən, artıq bu

mahnını ikinci dəfə oxuyurdu:  “…Yox, mən gözləmirəm, yox. Mən gözləmirəm…
Amma səni unuda bilmirəm, amma səni unuda bilmirəm, yox, mən gözləmirəm…”

– Burada hava azdır, başım ağrıyır, havaya çıxmaq istəyirəm, – deyə Nailə bəhanə
gətirdi.

– Bilirsən necə yağış yağır!... İslanarsan, axı! – Samirə sadədilliliklə bildirdi. Nailə
onu eşitmirdi.

“…Hər şeyi yumaq, təmizləmək olar… Tozdan, çirkdən, izdən, ləkədən,
zibildən… hər şeyi…  Pal-paltarı, bu stolun üstündəkiləri, hətta adamları da…  Təkcə
ürəkdən başqa…  Ürəyi yuya, təmizləyə bilmirsən. Toz düşür qalır, iz düşür qalır, ləkə
düşür qalır, şübhə düşür qalır!

Bu dəqiqələrdə özünü Aydının qabağında müqəssir bilirdi. Aydını da başa düşmək
lazım idi. Onun da qüruru, mənliyi vardı, axı!  Aydını incidən, üzən, əzən də elə mənlik,
qürur deyildimi?! Nailə özü onun bir sözündən keçə bilmədi. O söz cırmaq izi kimi
Nailənin ürəyində qaldı. Nailənin də kiminsə maşınına minməsi Aydının ürəyində beləcə
qalmayacaqdımı?!..”

…Çevrilib baxanda arxasınca heç kəsin gəlmədiyini görüb arxayınlaşdı. Rahat
nəfəs aldı. Yoldaşları onun durub getməyindən hələ xəbər tutmamışdılar. Plaşını geyinib,
sumkasını götürdü.

…Bayırda külək əsir, şıdırğı yağış yağırdı… Ciyər dolusu nəfəs alıb piyada
getməyə başladı. Küçədə heç kəs yoxdu. Arabir görünən qaraltılar da gecənin
qaranlığında əriyib tez yoxa çıxırdı.

Dayanacağa xeyli vardı. Hara gedir, kimdən qaçır, niyə tələsir başa düşmürdü.
Təklik indidə onu üzürdü. Təklik quduz canavara çevrilib içini didib-gəmirirdi. “Aman
təklik əlindən! Təklikdən hamı şikayətlənir, təklikdən hamı dad çəkir”.

Birdən addım səsləri eşidib çevrildi. Başlıqlı plaş geymiş bir kişi idi. O, əlində
çətir ola-ola açmağı unudub, başdan-ayağa su içində olan bu qıza yaxın gəlib zənlə baxdı.
Onunla yanaşı addımlamağa başladı. Və birdən:

– Hanı sənin şahinin, bala? – deyə soruşdu.
Nailə çevrilib ona baxdı. Kişinin üzü yorğun idi. Qəribə baxışları vardı. Elə bil

Nailənin bütün içini görürdü.
– Yoxdur, əmi, – dedi. – Mənin şahinim yoxdur.
Kişi anlayan adamlara məxsus başını tərpətdi.
…Dayanacaqda heç kim yoxdu. Görünür, avtobus təzəcə getmişdi. Birdən

qarşısında “Taksi” dayandı. Kimsə qapını açıb onu səslədi. Nailə çağıranı tanıdı.
Qonşunun qızı Nərgiz idi. Bu il onuncunu bitirirdi. Tez-tez Nailənin yanına cəbrdən,
həndəsədən məsələ-misal eləməyə gəlirdi. Nailənin xətrini çox istəyirdi.

Nailə keçib oturdu. Nərgiz tək deyildi. Etibar da yanında idi. O da Nərgizlə bir
sinifdə oxuyurdu. Nərgiz xoşbəxt-xoşbəxt gülümsədi. Nailənin qulağına “ad günündən
gəlirik” pıçıldadı.

Nərgizin bir neçə dəfə bundan qabaq ona dediyi sözləri xatırlayan Nailənin də
dodaqları qaçdı. Onda Nərgiz Etibarın Təranə adlı bir qızı evlərinə ötürməsindən incimiş



və ondan küsmüşdü. Nailəyə “bir də Etibarı dindirdi yoxdu” demişdi. Nə tez də
barışmışdılar.

…Leysan yağışın ancaq adı vardı. Küləyə gücü çatmırdı. Külək onu ağuşuna alıb
aparır, hara istəyirdi ələyirdi… Görən bu gecə Nailənin gözünə yuxu gedəcəkdi-
mi?!..

Soyunub çarpayısına uzandı. Gözlərini qapadı. Heç bir şey haqqında fikirləşmirdi.
Eləcə küləyin, yağışın səsinə qulaq asırdı. Yağışın, küləyin kövrək nəğmələri içərisində
birdən qulağına təyyarə səsi gəldi. Səs o qədər aydın, o qədər gur idiki, Nailə bir anlığa
elə bildi ki, təyyarənin içindədir. Başını oturacağın söykənəcəyinə dayayıb, gözlərini də
qapamışdır. Harasa uçur...

Qaranlıqda gülümsədi... Elə bil bu təbəssüm dodaqlarından qopub fikirlərinə
hopdu. Hər şey dəyişib işıqlandı... Elə bil zil qaranlıqdan gur çıraqlar yanan bir otağa
daxil oldu...

O hələ gənc idi. Həyat bütün cazibəsi, gözəlliyi ilə onu ağuşuna səsləyirdi...
Beləcə onu yuxu apardı...

Bakı 1981



BİZ
NƏĞMƏ İDİK

(povest)

Çevrilib saata baxanda gözlərimə inana bilmədim. Əqrəbləri heyrətlə yenidən
nəzərdən keçirdim. Səhv etməmişdim. Otağıma keçdiyim bir saat idi. Mənəsə elə gəlirdi
ki, dərsdən indicə gəlmişəm. Beş ədəd təzə tər, al-qırmızı qərənfilləri yazı stolunun
üstünə atmışdım. Onları mənə bu gün hələ açıb baxmadığım hədiyyə ilə birlikdə “8 mart”
bayramı münasibəti ilə Ruslan bağışlamışdı. Qəribədir, bu bir saat necə keçmişdi, niyə
vaxtın ötdüyünü hiss etməmişdim?! Məktəbli qardaşımın oxutdurduğu o val olmasa idi,
paltarımı dəyişib, yəqin ki, həmişəki kimi uzanıb dincələcəkdim. Qızlarla kafedə nahar
etdiyimdən yeməyə meylim yox idi. Güzgünün qarşısındakı alçaq stulda donub
qalmışdım... Bu qərb mahnısı da... hər dəfə onu dinləyəndə özümdən ayrılıb həm bu
yaxınlarda, həm də lap çoxdan olan, məndə xoş duyğular oyadan doğma, əziz bir aləmə
düşürdüm. O aləmin maqnit sahəsindən qopa bilmirdim. O aləm məni evdə də, küçədə
Ruslanla yanaşı addımlayanda da, qızlarla söhbət edəndə də, hətta dərsdə də özünə
çəkirdi. Qurtara bilmirdim o aləmin sehrindən. Mənmi yuxuda idim, o aləmmi yuxu idi,
deyə bilmərəm. Ancaq onu da bilirdim ki, əsil mənim orada olur. Tapdıqlarım, kəşf
etdiklərim də o aləmin sirlərindən doğulur. Bu aləmdə isə mənim üçün saxta idi. Elə
qızlarla söhbət edəndə də, öz fikirlərimi deyəndə də, Ruslanla gülümsünə-gülümsünə
danışanda da... Nədənsə bu saxta özümə ancaq o mahnını eşidəndə acıyır, ancaq o
mahnını eşidəndə qəzəblənirdim. Buna görə də valı götürüb gizlətmişdim. Mahnı
ingiliscə idi. Müğənni deyirdi: “Rəssam həyatdakı hadisələrin də öz rəngi var. Bu
qırmızı, bu yaşıl, bu çəhrayı, bu mavi. Bu isə qırmızı ola bilməz, narıncı da deyil, bunu
qara rəngdə çək, qara rəngdə”.  Mahnının adı belə idi: “Bunu qara rəngdə çək”.

Yanaqlarına düşən damcılardan diksindim. Ömrümün kədərli anları az olmayıb.
Amma gözlərim yaşarmayıb. Bəlkə də ağlamışam – beləcə açıq-aşkar yox. Göz yaşlarım
içimə axıb. İndi güzgüdəki mənimlə özüm mən başqa-başqa adamlarıq. Mahnının
oyatdığı həm şirin, həm də üzücü duyğuların təsirindən indi özümdən də narazı idim.
Mənə elə gəlirdi ki, güzgüdən həyatın ağrı-acısını dadmış məğrur, qürurlu bir qız baxır.
Bu istehzalı baxışlardan xəcalət çəkib ayağa qalxdım. Ruslanın qərənfillərini büllur
güldana qoydum.

...Yenə həmin mahnı. Yox, bir soruşum, görüm, axı, nə istəyir bu qardaşım
məndən. Bilmirəm haradan tapdı bu valı. Xahiş etməklə, acıqlanmaqla bir şey
çıxmayacaq. Gərək deyəsən ki, bir az da səsin çoxalt. Söndür desən əksini edəcək. Özüm
kimi o da tərsin biridir. Bir də əslinə qalsa, elə oğlanların hərəsi bir cür tərsdir. Təkcə
Ruslandan başqa. Yadıma məndən xeyli kiçik olan qrup yoldaşım Leylanın sözləri düşdü:

– Sənin Ruslanın kimi oğlan istəyirəm. Lalə. Bir gündə azı iki dəfə universitetə
dalınca gəlir. Buna görə qızların çoxunun sənə paxıllığı tutur. Kaş Famil də məni beləcə
sevəydi!

Qəlbini təsadüfən açdığı üçün o, pörtmüşdü. Həyəcanını, çaşdığını hiss edib:
– Fikir eləmə, Famil də səni çox sevir, – dedim. O, doluxsundu:



– Dilə tutursan, təsəlli verirsən, – dedi. – İstəmir məni.
Sözünün ardını deyə bilmədi. Üzünü gizlədib çevrildi. Ağladığını eşitsəm də

özümü görməzliyə vurdum. Özüm haqqında bir kəlmə də demədim. Heç vaxt da
deməyəcəkdim. Leyla məni sevildiyim üçün xoşbəxt bilirdi. Qoy elə də bilsin. Mən isə
onun düşündüyü kimi xoşbəxt deyildim. Ümumiyyətlə indinin özündə xoşbəxtlik mənim
üçün nisbi bir şey idi. Bunu ürəyimi çəkən o qərb mahnısını eşidəndə bütün varlığımla
dərk edir, nə qədər acı olmasına baxmayaraq, çoxdan, həm də lap elə bu yaxınlarda
itirdiyim o günlərə xəyalən dönə-dönə  qayıtdım.

...Biz üç dost idik. Mən, o və Səidə. Əslində Səidə ilə o dost idi. Məni də onunla
Səidə tanış etmişdi. Düzdür, ali məktəbə uzun müddət daxil ola bilməsəm də universitetin
biologiya fakültəsinin beşinci kursunda idim. Bunun üçün onlara minnətdardım. Xüsusi
ilə Səidəyə. Düz üç il o, mənə həyan olmuş, uğursuz dəqiqələrdə başımın üstünü almış,
həvəsdən düşməyə, fikrimdən daşınmağa qoymamışdı.

Səidə məktəb yoldaşım idi. Məndən bir sinif yuxarı oxuyurdu. Əlaçı idi. Yaxşı
oxuduğu üçün müəllimlər xətrini istəyirdilər. Məni ona çəkən Səidənin inadkar, ağıllı
olması idi. İnstituta da elə məktəbi qurtaran ili girdi. Qızıl medal alığı üçün bir imtahan
vermişdi.

O vaxt kitabxanada işləyirdim. İşimdən razı idim. Həm sakitlik idi. Həm də hər
tərəfim kitab, jurnal, qəzet. Belə ki, darıxmağa vaxt qalmırdı. Kitabxanaya gələnlər
arasında nə yaşda desən adamlar vardı. Oğlanların çoxu gələndə qırsaqqız olub getmək
istəməzdilər, bir şeyi bəhanə edib mənimlə söhbətə girişərdilər. Kitabxanaya hamıdan
çox Ruslan gələrdi. O, həvəskar rəssamlardan idi. Adına arabir dövrü mətbuatda rast
gələrdim. Çəkdiyi illüstrasiyaları bəzən özü ilə kitabxanaya gətirib mənə göstərərdi.
Məndən beş yaş böyük idi. Ancaq bu fərq mənə elə də böyük görünmürdü. Zarafatcıl,
sadə, sevimli idi. Məni saatlarla söhbətə tutardı. Rəssamların, tanınmış adamların
həyatından maraqlı sərgüzəştlər, əhvalatlar danışardı. Bir dəfə ona özüm də bilmirəm nə
üçünsə, siqaret çəkən kişilərdən xoşum gəldiyini dedim. Əslində zəhləm siqaret iyindən
gedirdi. Bir neçə gündən sonra Ruslan kitabxanaya gələndə əlində siqaret vardı, yavaş-
yavaş tüstülənirdi. Onun indiyə qədər siqaret çəkmədiyini çox yaxşı bilirdim. Mənim
sözümlə belə tezliklə siqaret çəkməyə başlaması nədənsə xoşuma gəlmədi. Amma üstünü
vurmadım. Xətrinə dəyəcəyindən qorxdum. Fikrimi yumşaq bildirərək qərarına gəldim.
Siqaretdən yox burula-burula qalxan tüstüdən xoşum gəldiyini, – dedim. Mənə görə tüstü
– fikirlər idi. Siqaret çəkən adamın dağınıq, yanıq, puç olmuş fikirləri. Deyəsən, sözlərim
Ruslana təsir etdi. Təzə aldığı, cəmi bir-iki dənə götürdüyü siqaret qutusunu yanımda
qoyub getdi.

O gündən Ruslanı siqaret çəkən görmədim. Onun kitabxanaya tez-tez gəlməsinə
bəzən acığım tutardı. Mənimlə danışmaması üçün özümü məşğul göstərirdim. Belə
vaxtlarda, deyəsən, o da nəsə hiss edib mənə yaxınlaşmazdı, jurnalları vərəqləyib
gedərdi. Bir neçə gün keçməzdi, yenə gələrdi. Gülümsədiyimi görəndə ürəklənər,
özündən danışardı. Mənə qədər həyatında nə olmuşdusa açıb deyərdi. İstəyirdi onun
haqqında hər şeyi bilim. Bunu özünün borcu bilirdi. “Onun həyatının, axı, mənə nə
dəxli”, – düşünərdim. Bir dəfə hövsələsizlik edib ondan: – “məndən nə istəyirsən?”, –
deyə soruşdum. – İşin sonu idi yorulmuşdum. Ancaq o incimədən, əlindəki jurnalı gətirib
stolun üstünə qoydu. Qatlanmış cildi hamarlayırmış kimi əlini onun üzərinə gəzdirdi.
Başını aşağı salıb alçaq səslə: “Sənsiz yaşaya bilmirəm”, – dedi. Cavab gözləmədən
sakit, qəti addımlarla getdi. Gözlərim bir müddət onun ayaqları altında səslənən solğun
rəngli döşəmədə qaldı. Qəlbimdə xəfif təəssüf oyanmışdı. Çox çəkmədən bu təəssüf
darıxdırıcı məyusluqla əvəz olundu. “Mənsiz yaşaya bilmir, bu nə sözdür, belə olur



yəni?!” – fikirləşir, bu kimi hisslər özümə yad olduğundan onların doğruluğuna,
gerçəkliyinə inanmağım gəlmirdi. Əksinə məni gülmək tuturdu. Mənə elə gəlirdi ki,
adam ancaq ev adamları üçün darıxa bilər, ancaq onlarsız yaşaya bilməz. Demə, yadlar
üçündə darıxmaq olurmuş. Bunu da Ruslandan öyrəndim. Aylar keçdikcə ona
münasibətim dəyişirdi. Daha tez-tez gəlməsinə acığım tutmurdu. İş yoldaşlarım onu
bəyənir, yaxşı oğlan olduğunu deyir, ona ərə getməyimi məsləhət görürdülər.

Ərə getməksə ağlıma gəlmirdi. İnstituta girə bilmədiyim  üçün özümü uğursuz
hesab edirdim. Tələbə olmaqdan savayı digər xoşbəxtliyin mövcudluğunu hələ ki, zənn
etmirdim. Rəfiqələrimin çoxu nişanlanmış, ərə getmişdi. Onlar sevgi macəralarından
danışanda heyrət etməyə bilmirdim. Biri oğlanın xarici görünüşünün, səliqəli geyiminin
xoşuna gəlməsini məhəbbət hesab edir, digəri “ərə getmək vaxtıdır”, – deyə ağına bozuna
baxmadan ona məhəbbət yetirən oğlanların birini seçir, başqa birisi – “nə sevgibazlıqdır,
evi var, diplomu var, lazım gələndə pulu da olacaq , daha nəyi fikirləşməliyəm ki,” –
deyib dururdu. Onlarla razılaşmasam da bir söz deməzdim. Düzdür hələ mənə də çox şey
aydın deyildi. Ancaq o qızların yerinə yaman narahat olurdum, talelərini belə asanlıqla
həll etmələrinə mat-məəttəl qalırdım.

Darıxanda Səidəgilə gedirdim. Nə yaxşı Səidə var idi. Onu görəndə ürəyim açılır,
hər şey yadımdan çıxırdı. Səidə dərslərindən, tələbə yoldaşlarından danışırdı, mən də
işimdən, Ruslandan. Bəzən çox şeylər haqqında ümumi rəydə olurduq.  Mənə elə gəlirdi
ki, Səidə ilə eyni cür düşünürük. Zövqlərimiz də bir-birinə oxşayırdı. Eyni kitabları
oxuyur, eyni filmlərə baxırdıq.  Kitablarda, filmlərdə qadın obrazları bizi daha çox
maraqlandırırdı. Rejissorların, yazıçıların onlara münasibətini araşdırırdıq. Sağlamlıq,
kosmetika, kulinariyaya aid çox ədəbiyyat oxuyurduq. Dəblə daranıb geyinirdik. Şəhərə
çıxanda paltarlarımızın biçimi, saçlarımızın səliqəsi hamının xoşuna gəlirdi.

Ruslandan danışanda maraqla qulaq asırdı.  Söhbətlərimdən ona rəğbət bəsləsə də
“bəlkə ona ərə gedəsən”, – demirdi. Bu Səidəni mənim qaldırır, ona olan rəğbət     və
hörmətimi çox-çox artırırdı. Bir sözlə, məni başa düşürdü.

Son zamanlar isə incimişdim Səidədən. Səbəbini həm bilirdim, həm də yox.
Hərdən mənə aydın olmayan o qədər suallarım olurdu ki, cavablarını tapmaqda çətinlik
çəkirdim.

Bir dəfə Səidə qruplarındakı Adil adlı bir oğlandan danışdı. Onun söhbətlərindən
Adil yaman xoşuma gəldi. Səidənin bir xüsusiyyəti var: adam ki, ürəyinə yatdı,
başlayacaq tərifləməyə, yaxşı cəhətlərini şişirtməyə... Sən də istər-istəməz də
maraqlanacaqsan. Səidənin dediyinə görə Adil birinci il universitetin coğrafiya
fakültəsinə girib. Bir ildən sonra orada oxumaq xoşuna gəlmədiyi üçün sənədlərini alıb
ingilis dili fakültəsinə verib. Tərcüməçi olmaq istəyirmiş.

Səidənin sözlərindən aydın olurdu ki, Adil istedadlı və ağıllıdır. Öz üzərində
işləyir, çox oxuyur, gözəl şerlər yazır, bir sözlə, avaraçılığı xoşlamır. Guya universitetdə
oxuyarkən yaşca özündən böyük bir qıza vurulub. Şerlərini də elə ona həsr edib. Səidə bir
də deyirdi ki, Adilin ondan, onun da Adildən xoşu gəlir, mənim haqqımda da danışıblar.
Səidə də ona oxumaq istəyimi, instituta girə bilmədiyimi deyib. Adil tanış olmaq istəyib.

Sentyabr ayının son günləri idi. İstilərin sovuşması ilə əlaqədar kitabxanaya
gələnlərin sayı çoxalmışdı. Yeni tələbə olanların, istirahətdən qayıdanların, təzə
ədəbiyyat və jurnallarla maraqlananların əlindən oxu salonunda tərpənmək olmurdu.
Elmə, maarifə can atan bu adamların arasında mən də özümü sərbəst hiss edir, bədbinliyə
qapılmırdım. Oxucuların çoxunu tanıyırdım. Zövqlərinə, hansı sahələrə meyl etdiklərinə
bələd idim. Kimə nə lazım olduğunu əzbərdən bilir, bəzən lap soruşmamış gətirirdim.

Başımı qaldıranda Səidəni gördüm. Həmişəki kimi yenə sevincimdən nə



edəcəyimi bilmədim. Onu içəri dəvət etdim. Müdirin otağına keçdik. Müdir yaşlı, mədəni
bir qadın idi. Söhbətimizə mane olmamaq üçün bizi tək qoyub harasa çıxdı. Səidə
göstərdiyim yerdə əyləşəndən sonra: “tanış ol, Lalə, bu Adildir”, – dedi.

Səidənin yanında durub mənim bir hərəkətimi belə gözdən qaçırmayan  oğlanı elə
indicə gördüm. Ortaboy, kürən, bədəncə zəif bir oğlan idi. Səliqəli geyinmişdi. O qədər
iri olmayan  ancaq geniş aşılmış mavi gözləri mənə diqqətlə, şübhə ilə baxırdı. Nədənsə
elə ilk baxışdan bu oğlandan zəhləm getdi. Ancaq Səidənin yoldaşı olduğu üçün nəzakət
xətrinə gülümsədim. Söhbətimiz imtahanlardan oldu. Hər dəfə ağzımı açıb bir söz demək
istəyəndə Adil mənə elə baxırdı ki, sanki məndən heç vaxt, heç nə çıxmayacaqdı. Əgər
bir az da otursa idi, onunla savaşacaqdım. Yaxşı ki, tez getdilər.

İşdən sonra yorğunluğuma baxmayaraq Səidəgilə getdim. Ona sözüm vardı. Adilin
xoşuma gəlmədiyini, bir sözlə, heç ağıllı adama oxşamadığını deyəcəkdim. Kəsilməyimə
gülməyisə məni lap dilxor edirdi. Burada gülməli nə vardı, axı? Amma Səidəndi görəndə
duruxdum. Fikirləşdiklərim mənə mənasız göründü. Heç nə deyə bilmədim.

Səidənin otağına keçəndə o, az qala pıçıltı ilə soruşdu:
– Adil xoşuna gəldimi, Lalə?
Cavab əvəzinə sual verdim:
– O, bütün adamlara belə bərəlmiş şübhəli gözlərlə baxır?
– Bu nə sözdür? – Səidə pərt soruşdu.
– Belə də... Elə bil onun nəzərində biz heç də görüşdüyümüz kimi deyildik.
– Nə danışırsan, Lalə, Adil sənin haqqında yaxşı rəydədir.
Səidə məndən yəqin ayrı cavab gözləyirdi. Mənsə bunu başa düşmürdüm. Odur ki,

çiyinlərimi çəkərək ona baxa-baxa qalmışdım. Səidənin sözləri bəlkə də  institutda
oxuduğuna görə o vaxt mənim üçün qanun idi. Yəqin “səhv edirəm”, – düşündüm. Axı,
ilk təəssürat həmişə düz olmur.

Adillə ikinci görüşüm may ayının birində oldu. Səidə ilə nümayişə getmişdik.
Səidə qabaqcadan demişdi ki,  Adil də gələcək. “Eh mənə nə!” – deyib dursam da, bu
görüşdən narazı deyildim. Daha doğrusu, o, heç mənim vecimə deyildi.

Bu dəfə Adil mənə əvvəlki kimi cılız görünmədi. O qədər də sıx olmayan sarışın
saçları ona çox yaraşırdı. Üzünün düzgün, yaraşıqlı cizgilərinə mərdlik ifadəsi verən
ağıllı gözlərində özünə inam hissi, qürur vardı. Bir sözlə, Səidənin onun haqqında dediyi
“çox suyuşirin bir oğlandır”, – sözünə bu dəfə heç bir etirazım yox idi.

O, mənimlə salamlaşdı. Səidənin onu görmədiyindən istifadə edib arxamızda
gizləndi. Əlini zərifliklə, qapı döyürmüş  kimi mənimlə yanaşı addımlayan rəfiqəmin
çiyinlərinə toxundurdu. Onlar elə səmimi, elə mehriban danışırdılar ki, qibtə etməmək
mümkün deyildi. Aralarındakı gözəl münasibət o dəqiqə nəzərə çarpırdı.

Səidə birdən özündən danışmağa başladı:
– Adil, mənim tələffüzüm, şifahi tərcümələrim o gün Kamal müəllimin yaman

xoşuna gəldi. Belə getsə, səndən yaxşı tərcüməçi olar, – dedi.
Deyəsən, Adil onun bu yersiz özüntərifindən əsəbiləşdi. Amma özünü tez ələ aldı.

Yadıma gəlir, birinci görüşümüzdə Adil özü Səidənin ingiliscə tələffüzünün  qrupdakı
uşaqların hamısınınkından, hətta onunkundan da çox-çox yaxşı olduğunu, – demişdi.
Bunu mən də bilirdim. Səidə dillə əlaqədar öz üzərində çox işləyirdi. Gecələr radioya
qulaq asır, tələffüzünü gözəlləşdirmək üçün maqnitofondan istifadə edirdi. Onun ingiliscə
səsini yazırdı, lentlərin çoxunu eşitmişdim. Səidə gah oxuduğu mətni, gah əzbərdən
dediyi şerləri maqnitofonda səsləndirir, xoşuna gəlməyəndə silib yenidən yazırdı. Ancaq
bu dəfə, deyəsən, Adilin onu tərifləmək fikri yox idi. O, soyuq. biganə səslə:

– Nə olsun, burada qeyri-adi heç nə görmürəm, – dedi. Bir  tələbə kimi yaxşı



oxumaq sənin borcundur.
Adil bu sözləri deyə-deyə mənə göz vururdu. Bu o demək idi ki, o, zarafat edir,

Səidəni hirsləndirmək istəyir. Səidə hirslənməsə də pərt olduğu aşkar görünürdü. Daha
söhbəti davam etdirməyə könlü olmadığından nə üçünsə birdən Adilə: “zəhmət çəkib tək
gedərsən”, – dedi. Məni də öz dalınca çəkərək ondan araladı.

Özümü saxlaya bilməyib onu danladım: “Lap boş şeylər üstündə küsürsən”, –
dedim. Səidə cavab vermədi... Danışmağa söz tapmadığımızdan  susmaqda davam edir,
ətrafımızdakılara tamaşa edirdik. Adamlar deyib gülür, çalıb oynayırdılar. Adil bizdən
xeyli geridə qalmışdı. Bir qədərdən sonra o da bizə yaxınlaşıb oynayanlara tamaşa
etməyə başladı.  Səidənin qulağına nə pıçıldadısa rəfiqəmin üzündəki məyusluq tədricən
silindi. Birdən heç nə olmayıbmış kimi Adilə:

– Gəl nümayişdən sonra gəzməyə gedək, – dedi.
O, razılaşdı. Dağüstü parka getmək üçün taksiyə minməli olduq. Karuselə növbə

böyük idi. Ancaq Səidə “gəlin minək” – deyəndə biz də etiraz etmədik.
Növbəyə durduq. Adam çox olduğundan ikinəfərlik yerdə üç-üç, uşaqlar lap dörd-

dörd oturmuşdular. Səidə ilə əyləşmək istəyirdik ki, Adil fürsətdən istifadə edib özünü
bizim aramıza saldı. Darısqallıqdan mən narazı deyildim. O, mənim yerim rahat olsun
deyə, bir də yəqin ki, ərk edərək özünü Səidənin üstünə yıxmışdı. Səidə bütün dövrəni:
“Adil lap qucağımda oturmusan”, – deyərək deyincə də o, rəfiqəmin sözünə əhəmiyyət
verməyib belə də lazımmış kimi yerindən tərpənmədi.

Karuseldən düşdük. İndi də iri hərflərlə yazılmış “Tir” uzaqdan nəzərimi cəlb etdi.
Adil Səidəyə sarı çevrilib:

– Gəl, tirdə də bir gücünü sına, – dedi. Atıcılığı bacaran qızlardan yaman xoşum
gəlir!

Səidə onun təklifini gözləyirmiş kimi sevinclə dilləndi:
– Gedək nişan alım sən də tamaşa elə. – Guya ki, bacaracaqdı.
Bayram günü olmasına baxmayaraq tirdə həvəskar az idi.  Səidə hətta tüfəng

tutmağı bacarmırdı. Adil onun qolundan tutub öyrətməyə çalışırdı. Səidə nəhayət, “artıq
tuta bilərəm”, – dedi.

Onun atdığı fırçalar divara sancıldıqca Adillə mən gülməkdən uğunurduq. O isə
təslim olmurdu, dönə-dönə nişan alırdı. Nəhayət fırçalardan ikisi hədəfə dəydi. Səidə
tüfəngi yerə qoyub üzünü mənə çevirdi:

– Hərdən bura gəlib nişançılığı öyrənərik, – dedi. Yaxşı məşğuliyyətdir, yaman
xoşuma gəlir.

Başımın hərəkəti ilə razılığımı bildirdim. Mən də özümü sınamaq istədim. Ancaq
tüfəng tutmaqda Adil mənə kömək etməli idi. Bunun üçün o, qoluma,  çiynimə
toxunmalıydı. Odur ki, arzumu bildirmədim. Adillə Səidə də təklif etmədilər.

O gün həyatımda gözəl bir gün idi, məktəbi qurtarandan ilk dəfə daxilən özümü
yüngül, gümrah, şən hiss edirdim. Əvvəlki əhval-ruhiyyəm özümə qayıtmışdı. Bir də bu
əyləncələr, xüsusən  o, mənim üçün yeni və maraqlı idi. O, Səidənin dediyi kimi sadə,
qəlbən təmiz, istiqanlı idi. Bütün bunlar məni ilk  görüşdəki biganəlikdən uzaqlaşdırır,
özümə bəlli olmayan bir duyğu ilə onun varlıq çevrəsinə yaxınlaşdırırdı. Səidə ilə söhbəti
gah mübahisəyə, gah barışığa keçir, bunların hər ikisi elə ani olurdu ki, onunla Səidənin
belə incəliklə dil tapmasına heyrət edirdim.

Bu görüşdən sonra Səidə bir də ondan danışmadı. Mən özünün danışacağını
gözlədiyim üçün heç nə soruşmurdum. Yay isti keçirdi. Bürkülər nəfəs təngidirdi.  Bir
aydan sonra imtahanlar başlayacaqdı. Mənsə əlimə kitab ala  bilmirdim. Qorxu, həyəcan
da keçirmirdim. Özümə arxayındım. Neçə ildi yeni dərslikləri, eyni mövzuları oxumaqla



məşğul idim. Artıq hər şey beynimə həkk olunmuşdu. Ancaq qəbul olunacağıma əmin
deyildim. Üç il ardıcıl məğlubiyyətim inamımı sarsıtmışdı.

Nəhs şeylər fikirləşməmək üçün tək qalmaq istəyirdim. İş qurtaranda Səidəgilə
gedirdim. Birlikdə evimizin yanında salınmış ağacların altı ilə gəzişir, bizə həm dəxli
olan, həm də olmayan şeylərdən – siyasətdən tutmuş kulinariyaya qədər, – yorulub əldən
düşüncə danışırdıq.

Bu dəfə də sıra ilə əkilmiş qollu-budaqlı, gözəl kölgəlikli çinar, söyüd ağaclarının
arası ilə gəzirdik. Telefon budkalarının yanından  keçəndə Səidə ayaq saxladı. Onlardan
deyəsən, ancaq biri işləyirdi. Bir söz demədən nömrəni yığdı: “Axşamın xeyir, Adil”, –
deyəndə nə isə maraqlı xəbər eşitmək arzusu ilə qulaqlarımı şəklədim. Ancaq Səidənin
üzündəki məyus ifadənin mənim əhval-ruhiyyəmlə  uyuşmadığını sezib xəcalət çəkdim.
Yanında durmayıb kənara çəkildim. Bir neçə addım atmamışdım ki,  Səidə məni çağırdı,
heç bir söz demədən dəstəyi uzatdı. İstədim “axı mən onunla nə danışacağam?” – deyəm,
nədənsə dillənmədim. Adilin səsini eşitmək marağı ilə dəstəyi aldım. Onun səsi telefonda
çox pisi idi, qoca arvadların səsinə oxşayırdı. Amma dediyi sözlər maraqlıydı, guya sabah
nəsə deyəcəkdi.

Səidənin sözlərindən hiss edirdim ki, Adillə münasibətlərində nəsə var. –
Məhəbbətmi? – Yox, Səidə mənə onu sevdiyini deməmişdi. Ancaq hiss olunurdu ki, o,
Adilə qarşı biganə deyil. Səidə Adilin onu sevdiyini də demirdi. Deyirdi Adil onu yeganə
başa düşən adamdır, nə bilim xasiyyətlər düz gəlir, Adillə birlikdə o, heç bir çətinlikdən
qorxmur və sairə... Ancaq yenə də səhərki görüşə dəvət edilməyim mənə təəccüblü
gəlirdi. “Niyə axı, mən də getməliyəm”, – sualını özümə dönə-dönə versəm də heç bir
nəticəyə gələ bilmir, “bir halda ki, dəvət edirlər, demək getmək lazımdır”, – cavabı ilə elə
bu sözlə başlayan və hətta məni yuxulamağa qoymayan  həyəcanımı sakitləşdirirdim.

Səhər istirahət günüm idi. Anama:
– Səidə ilə kinoya gedəcəydik, – dedim.
Anam Səidəni çox sevirdi. Onun üçün də etiraz etmədi. Adil bizi saat birdə

metronun “Bakı komissarlığı” stansiyasında gözləyəcəkdi.
Həmişə aydın danışan, hər hərəkətini izah etməyə çalışan Səidə indi mənə aydın

deyildi. Onun qəlbindəkilərdən xəbərsiz idim. Metroya qədər aramızda  heç bir söhbət
olmadı. Onun susqunluğunu görüb mən də danışmadım. Nəhayət o, birdən düz
gözlərimin içinə baxıb gülümsədi. Bu, gərəkli, nəyəsə təsadüf edən istehzalı bir gülüş idi.
Onun iri, ağıllı gözləri çox şey deyirdi. Ancaq mən o qədər key idim ki, nə bu danışan
gözləri, nə də bu təbəssümün mənasını anlaya bilmirdim. O:

– Lalə, deyəsən, Adilin səndən xoşu gəlir, – dedi.
– Məndən? – axmaq vəziyyətdə heyrətlə soruşdum. Düzünü desəm ürəyimdə

xoşagələn bir şey duydum. Qəlbimdəkilərin tamamilə əksinə:
–Yox Səidə, zənnimcə, o, sənə nəsə deməlidir, – dedim. Və bu nəisənin rəfiqəm

üçün aydın olduğunu güman edərək daha heç nə soruşmadım.
Təəccüblü görünsə də özümdə qəribə bir hal duyurdum. İmtahana gedirəmmiş

kimi titrəyirdim. Qəlbimdə qorxuya qarışıq  fərəh vardı. Hisslərim mənə deyirdi ki, guya
bu gün həyatımda nəsə baş verəcək. Bu nə isə çox mühüm bir şey olacaq və məni uzun
müddət tərk etməyəcəkdir...

Axı, bu necə qənaətlər idi, niyə belə düşünürdüm, bu sözləri mənə kim
pıçıldayırdı? – Heç bir şey anlaya bilmirdim. Ancaq ona da əmindim ki, zənnimdə
yanılmıram. Uşaqlarda hisslərin böyüklərə nisbətən daha güclü inkişaf etdiyini bilirdim.
Yaşa dolduqca bu hisslər adamların özləri kimi qocalıb korşalırdı. Anam balacalıqda
həmişə xala və dayılarıma deyərdi ki, mənimlə ehtiyatlı olsunlar, çox həssasam, sözü-



sözdən seçir, pis yaxşı münasibəti tez başa düşürəm. Ancaq indi uşaq deyildim. İyirmi
yaşım  vardı.

Metronun çıxış qapılarına çatanda Səidə özü ilə danışırmış kimi astadan:
– O, mənim üçün tapmacadır, – dedi.
Səidənin bu sözlərindən də bir şey anlamadım. Aramızda elə açıq saçıqlıq vardı ki,

Səidənin məndən nəsə gizlətməsi ağlıma gəlmirdi.
Görüş yerinə Adil də, biz də eyni vaxtda gəldik. Hara gedəcəyimizi

aydınlaşdırmaq istəyirdik ki, məktəbdə ingilis dilindən həm mənə, həm də Səidəyə dərs
verən Gülcahan müəllimə qarşımıza çıxdı. Mənimlə salamlaşmaqla kifayətləndi,
Səidənisə qucaqlayıb öpdü. Səidə ondan ingiliscə hansı bir kitabısa istədi. Gülcahan
müəllimə: “varımdır, gedək verim”, – dedi. O, yaxınlıqda yaşayırdı.

Adil Səidənin getmək istədiyini görüb narazı səslə:
– Qaçaqaç deyil, ayrı vaxt gedərsən, –dedi. Səidə:
– Ayrı vaxt niyə? – Elə indi, – sən istəmirsən getmə, bizi burada gözlə, – dedi. –

Beş dəqiqəyə qayıdırıq.
Səidənin məni aparmaq istəmədiyini hiss edən  Adil qolumdan yapışıb özünə tərəf

çəkdi:
– Biz səni burada gözləyəcəyik, – dedi.
Mən bu görüşə Səidə ilə gəlmişdim. Bir rəfiqə kimi ona da qulaq asmalı idim.

Amma, nədənsə, təklifini qəbul etmirdim, elə bil sehrlənmişdim, yerimdən tərpənə
bilmirdim. Elə bil kimsə qulağıma: “getmə” pıçıldayırdı. Getsəydim sanki onun məndə
oyatdığı, indiyə qədər duymadığım xoş, gözəl hissləri itirəcəkdi. Doğrudanmı, Adil bu
dəqiqələrdə mənim üçün belə vacib olmuşdu?! – Nə deyim, bizim özümüzdən güclü,
qəribə, gizli hisslərimiz var. Və biz çox vaxt  heç nəyin fərqinə varmadan bu hisslərə tabe
oluruq.

Səidə getmək istəmədiyimi anlayıb daha üz vurmadı. Gülcahan müəllimə ilə
uzaqlaşdılar. Səidənin getməsi ilə elə bil Adilin üstündən ağır bir yük götürüldü. Üzünü
mənə tutub:

– Səidə yəqin gec gələr, gəl bir az gəzək, – dedi.
Dəniz sahilinə tərəf addımladıq. Söhbətin maraqlı, müxtəlif mövzularda olması

onun hər sahədən xəbərdar olduğunu deyirdi. Xeyli gəzəndən sonra Səidəni
gözləyəcəyimiz yerə qayıtdıq. Səidə yox idi. Mənasız olsa da gözləməyi vacib bildik.
Səidə gəlib çıxmadı. Yenidən sahilə tərəf addımladıq. Restoranın yanından keçəndə Adil:

– Gəl nahar edək, – dedi.
– Sağ ol, mən istəmirəm, – deməyə macal tapmadım. – O, artıq restorana girmişdi.

Yarı yolda qoyub ayrılmaq yaxşı düşməzdi. Odur ki, istər-istəməz tabe oldum.
Səidəni görmək üçün yola baxan stolda əyləşdik. Guya ki, Səidə bu tərəflərə

gələcəkdi. O, kabab və daha nə isə sifariş verdi. – Çox gözləməli olmadıq. Sifariş yerinə
tez yetirildi. Deyəsən, Adil buna yaman heyrətləndi. Dodaqaltı: “onlardan nə əcəb, yəqin
sənin ayağın düşüb”, – mızıldadı. Səsində razılıq vardı. Yeməyə iştahla girişdi. Hiss
olunurdu, özünə korluq çəkdirən adam deyil. Mənim də həyəcanım ötüb keçmişdi. Bütün
fikrim ondaydı, – necə adam olduğunu bilmək istəyirdim. Hətta Səidəni də unutmuşdum.

O, əliaçıq idi. Bunu Səidədən çox eşitmişdim, ancaq indi özüm buna bir daha əmin
olurdum. Pulu elə xərcləyirdi ki, ondan incimirdin, elə bil ərkin çatırdı, özünü buna görə
ona borclu bilmirdin. Görünür, bu keyfiyyət onda uşaqlıqdan vardı. Bunu yeməyə
başlayanda da hiss etdim. Evimizdən başqa bütün yerlərdə – xala və dayılarımgildə belə
çörək yeyəndə boğazımdan keçməzdi. Bir tikə götürüb ac olmadığımı bəhanə gətirər, geri
çəkilərdim. Amma yad olan bu oğlanın məclisində, nədənsə, utanmırdım. Hər şey nəinki



boğazımdan keçirdi. Həm də mən onunla üzbəüz nahardan sonsuz zövq duyurdum.
Ürəyimdən onu özüm bişirdiyim torta qonaq etmək keçirdi. – Mən yaxşı tort bişirirdim.
Çox istəyirdim ki, o, mənim bişirdiyim şirniyyatdan dadsın, beləcə iştahla hamısını yesin.
Buna baxmayaraq yenə qabımda nəsə qaldı. O, mənim nimçəmi qabağına çəkdi, ət
tikəsini götürdü, pis yeməyimə rişxənd etdi:

– Xoşuma gəlmirsən, gümrah və sağlam olmaq üçün yaxşı yemək lazımdır, – dedi.
Mənim nimçəmdən yeməsi xoşuma gəlirdi. Bu onu mənə əvvəlki Adildən daha

çox yaxınlaşdırırdı.
Nahardan sonra xeyli gəzdik. Onun söhbətləri maraqlı idi, mənə  xoş gəlirdi.

Vaxtın gəlib keçdiyini hiss etmirdim. Söhbətin ancaq özümüzə aid olmasından razı
qalsam da Səidədən danışmaq istəyirdim. Məqsədim Adilin ona münasibətini
aydınlaşdırmaq idi:

– Səidə yaxşı qızdır, – dedim.
– Hə, yaxşı qızdır onu özümə bacı bilirəm, – deyə Adil rəfiqəmi böyük rəğbətlə

yad etdi  və bu söhbətdən qaçmağa çalışdı.
Xeyli sükutdan sonra bu dəfə özü sözü Səidədən saldı və onun ailəsi ilə

maraqlandı. Mən də bildiklərimi və zəruri hesab etdiklərimi, dedim. O, diqqətlə qulaq
asırdı. Daha bir söz demədiyimi görüb:

– Amma yaman hirslidir, – dedi.
Mən buna qarşı da çıxdım. Onun çox səmimi, xoşrəftar qız olduğunu, dedim.

Nəhayət, o günkü görüş mənim  özümə aydın olmayan gizli istəklərimin  qələbəsi ilə
bitdi. Adil:

– Lalə, mən səni tez-tez görmək istəyirəm, – dedi. – Telefon nömrəmi yəqin ki,
bilirsən. Nə vaxt istəsən zəng et.

Axşam evə gələndə Səidədən nigaran idim. Yaxınlıqda yaşamağımıza baxmayaraq
onlara gedə bilmədim. Anama görə mən Səidədən elə indi ayrılmışdım, – təzədən onlara
getməyim ona qəribə gəlməzdimi?!

Səhər açılan təki bəhanə tapıb Səidəgilə getdim. Bu tezlikdə onlara getməyim
Səidədən başqa evdəkilərin hamısını təəccübləndirdi. Anası  qorxaraq heyrətlə:

– Xeyir ola Lalə? – soruşdu. Mən də gülümsünüb:
– Narahat olmayın, xeyirdir, –dedim. Səidənin otağına keçdim.
O yataqda olsa da yorğun üzündən gecəni pis yatdığı görünürdü.
– Nə üçün gəlmədin, Səidə, biz səni xeyli gözlədik, – dedim. Qızardığımı hiss

etdim.
İlk dəfə idi ondan utanırdım. Özümü qarşısında günahkar, satqın zənn edirdim.

Mənə elə gəlirdi ki, kimsə Səidənin qəlbinə toxunub və bu kimsədə mən də varam.
Dünən Adillə olan söhbəti xatırladım. O, Səidəni gözləmədiyinə peşman olmuşdu. Mən:
“eybi yox, Səidə küsməz”, – deyəndə o, çox qəribə bir tərzdə, bir qədər qəmli: “yox Lalə,
sən onu yaxşı tanımırsan, o, buna görə bizdən sonsuz inciyəcək”, – dedi.

Adillə aramızda olan söhbətin hamısını olduğu kimi danışdım. Səidə məni eşitmək
istəmirdi. Bu söhbət ona xoş gəlmirdi. O, sözümü yarımçıq kəsdi.

Səidəgildən o gün kədərli gəldim. Sanki nəsə itirmişdim. Mən Səidəyə Adildən,
onun mənə aydın olmayan, amma xoş gələn hisslər bəxş etməsindən danışmaq istəyirdim.
Səidə isə susurdu. Bu gün hər şey tərsinə idi. Həmişə Adildən danışıb söhbəti ilə məni
yoran Səidə bu gün Adil haqqında çox bilmək istəyimə baxmayaraq susurdu. “Yəqin
yorulub Səidə, zarafat deyil o qədər zaçot, imtahan verib”, – düşünürdüm. Məndən
inciməsinin əsil səbəbini bilmədiyimdən soyuq münasibətini müxtəlif yerlərə yozurdum.

Biz insanlar nə yaman qəribəyik. Fikirləşmədən, götür-qoy etmədən bəzən elə işlər



tuturuq ki, sonralar nə qədər peşman olsaq da altından çıxa bilmirik. Bax, bu gün mənim
həyatımda elə bir gün idi. Bu günü taleyin mənə verdiyi qiymətli hədiyyəsi bilirəm. Bu
gün şirin duyğular il ömrümü bəzədi. Həm də ölçüsüz iztirabları ilə qayğısız həyatımı
qəfəsə saldı.

Səidənin qəribə halına fikir vermədim. Qəlbimdəki anlaşılmaz, yeni, xoş hisslərin
ləzzətindən zövq alırdım.

Adillə hər həftə görüşürdük. O, az danışır, mavi gözlərini üzümdə ciddiyyətlə,
dalğın-dalğın gəzdirirdi. O, çox ehtiyatlı idi. Bunu sonralar bildim. Dediyi sözləri
qabaqcadan özlüyündə götür-qoy edir, çox vəd verməyə çalışır, daha doğrusu, bir ayağını
qaçaq qoyurdu. Onun mənə deməli sözləri yəqin ki, az deyildi. Amma o, əvvəl məni
öyrənmək istəyirdi. Mən də az danışırdım. Söhbətin baş tutmadığını görəndə Səidəyə
keçirdik... hiss edirdim ki, Adil onu mən zənn etdiyimdən də çox sevir. Onun haqqında
böyük ehtiram, hörmət və rəğbətlə danışırdı. Bütün bunları Səidəyə çatdırırdım. O,
soyuqqanlı görünməyə çalışsa da üzünün donuq ifadəsindən narazılıq yağırdı. Mənə elə
gəlirdi ki, Səidə Adili daha əvvəlki kimi sevmir. Çox qəribə görünsə də indi mən onu
Səidəyə sevdirməyə çalışırdım.  Rəfiqəm hər sözümü eşitməyə, hər arzumu yerinə
yetirməyə hazır idi, təkcə Adildən başqa. Ondan danışanda aşkar əsəbiləşirdi. Bu mənə
təəccüblü və qəribə görünürdü, hətta mənim ona olan əvvəlki münasibətimi pərtliklə,
acıqla əvəz edirdi.

Adilin həyatıma gəlməsi ilə əlaqədar dəyişmişdim. Özümə, üst başıma fikir
verməyə başlamışdım. Əvvəllər bir paltarı geyinib çirklənməyincəyə qədər əynimdən
çıxarmazdım. İndi onları tez-tez dəyişməyə başlamışdım.

İşdəkilər, elə Ruslan da deyirdi ki, axır vaxtlar şən, qayğısız görünürəm. Səhər
yuxudan gümrah qalxırdım. Heç vaxt mahnı oxumayan mən yatağımı, otağımı
yığışdırarkən şən mahnılar zümzümə edərdim. Adilin görüşünə gedəndə güzgünün
qabağımda xeyli fırlanardım. Özümün zahirən gözəl olduğumu çoxlarından eşitmişdim.
Ancaq bu gözəlliyin əvvəllər mənə elə bil heç dəxli yox idi. Gözəllik mənim üçün
həyatda əhəmiyyətsiz bir şey idi. Mənə görə adamın bəzəyi ağıl, sadəlik, təvazökarlıq
olmalıydı. Ancaq buna baxmayaraq Adilə rast gələndən sonra gözəlliyin az gərəkli
olmadığını anladım. İndi kifir qızların vəziyyətini başa düşürdüm. Sevimli adama xoş
gəlmək istəyəndə adamın ürəyindən birinci yalnız gözəl olmaq keçirdi. Odur ki, özümə
baxanda fərəhdən qanadlanırdım. İri cazibədar gözlərim, fındıq burnum, qönçəyə bənzər
dodaqlarım, üzümün gözəl, təravətli rəngi, belimə qədər açıb tökdüyüm gur ipək şabalıdı
saçlarım indi özümü də əyləndirir, ovqatımı açırdı. Boyumdan, qədd-qamətimdən çox
razıyam. Güzgünün qabağında özümə belə valeh olanda yadıma Ruslan düşərdi. O,
mənim portretmi işləmişdi. Deyirdi: “klassik gözəllərə bənzərim var”. Təəccüblü bu idi
ki, öz gözəlliyimi özümünkü zənn etmirdim. Mənə elə gəlirdi ki, bütün bunlar mənə yox,
Adilə məxsusdur. Bir qız kimi oğlana xoş gəlmək istədiyimi indi anlayırdım. Başım
özümə qarışdığından kənardan mənə göz qoyan anamı belə görmürdüm. Bir dəfə
çevriləndə onun baxışlarıyla qarşılaşdım. Gözlərində nigaran, həm də istehzalı məna
vardı. Yaman tutuldum. Elə bil cinayət üstündə yaxalanmışdım. Yanaqlarım alışıb
yanırdı. Sanki üzümə sillə çəkdilər. Başımı qaldırıb daha üzünə baxa bilmədim. Bundan
sonra onun gərgin tərəddüdlü nəzərindən qaçmağa başladım. Sirrim açılar, – deyə daha
onun yanına güzgüyə sarı getmirdim.

Adil məndən cəmi üç yaş böyük idi. Ancaq hər dəfə onunla görüşəndə mənə elə
gəlirdi ki, bir iyirmi yaş böyükdür.  Ümumiyyətlə, o, qızlara, qadınlara münasibətdə çox
diqqətli idi; gözlərindən heç nə yayınmırdı. Mənimləsə lap körpə uşaqlar kimi davranırdı.
Xətrimə dəyməməyə çalışır, hər  bir arzumu həvəslə yerinə yetirirdi. Belə vaxtlarda özü



də çox sevimli olurdu. Hiss edirdim ki, Səidə ilə müqayisədə mənə çox güzəştə gedir, hər
sözümü mənalandırmır, məndə qüsur axtarmır. Bir də bir qız kimi onun çox-çox xoşuna
gəldiyimi duyurdum. Bu, məni özümdən razı salırdı, ondan çəkinmir, ehtiyat etmirdim.
Keçirdiyim incə hissləri gizlətməyi lazım bilmirdim. Onun yumşaq, qayğıkeş təbiəti açıq
danışmağa imkan verirdi. Bir dəfə ona:

– Başımdan çıxmırsan, – dedim. Öz cəsarətimə özüm də heyrətləndim.
O, isə əksinə, təəccüblənmədi. Kədər və qorxu ilə mənə baxdı. Hiss etdim ki,

keçirdiyim vəziyyət ona tanışdır və o, indiki məni nə vaxtsa yaşamışdır. Yəqin elə buna
görə də ona münasibətimin ciddi olacağından narahat olub fikirli-fikirli:

– Lalə, nə üçün sənin xoşuna gəlirəm? – deyə soruşdu.
Əvvəl istədim haradan bilirsən xoşuma gəlirsən, – deyəm. Amma riyakarlıq

etməyə cəsarətim çatmadı. Onu aldatmaq mümkün deyildi, bir də sadəlövh görünmək
istəmirdim. Adil haqlıydı, xoşuma gəlməsəydi, ona bu qədər vaxt sərf edərdimmi?!
Sualınısa cavabsız qoydum. Axı, hələ özüm də bilmirdim Adilə doğru məni çəkən nədir?!
Sonra o, sözünə davam edirmiş kimi:

– Bu mənim üçün çox maraqlıdır, – dedi. – qızların əksəriyyəti dövlətli, bəzilərisə
savadlı oğlanları seçir. Mən də yəqin ki, institutda oxuduğum üçün sənin xoşuna gəlirəm,
həə?

Mən:
– Yox, – dedim, – buna görə yox.
–O, diqqətlə üzümə baxırdı. Sanki dediklərimə şübhə edir, həqiqəti gözlərimdən

oxumaq istəyirdi. Daha bir söz demədiyimi görüb ciddiliklə:
– Bütün bunlar heç də əsas deyil, – dedi.

***
Adilin ayağı mənə düşmüşdü: o il universitetə qəbul olundum. O, yay tətilində

rayona getməyib şəhərdə qaldı. Yaşlı bir ləzgi qadının evində kirayə yaşayırdı. İşləyirdi,
evdən köməyə ehtiyacı yox idi. Bütün imtahanlarımın vaxtını bilirdi. Görüşəndə
“kitablarını da gətir, birlikdə hazırlaşaq”, – deyirdi. Çox vaxt görüşlərimiz biologiya,
kimya, fizikadan sual-cavabla başa çatırdı. Belə vaxtlarda tələbkar, güzəştə getməyən
müəllimə çevrilirdi. Mən onun humanitar biliklərlə yanaşı, dəqiq elmlərdən baş açmasına
heyrət edirdim.

Qəbul olunduğumu biləndə məni evə dəvət etdi. Tort, meyvə almışdı. Ev sahibəsi
bizə çay dəmlədi. Üçlükdə oturub içdik. Sonra arvad çıxıb harasa getdi. Adillə tək qaldıq.
Eyvana çıxdıq. Arvadın gözəl eyvanı vardı. Sarmaşıq, tənək yarpaqları, ətirşah içərisində
itib batmışdı. Görünür, yaşıllıq  həvəskarıydı. Elə bil zoomağazaya düşmüşdük. Dairəvi
akvariumda xırda qızılı balıqlar üzürdülər. Qəfəsdəki  əlvan tutuquşular yerin
darısqallığından narazıymışlar kimi əsəbiliklə vurnuxurdular. Heç nə danışmadan eləcə
balıqların üzməyinə, tutuquşuların dimdikləşməsinə tamaşa edirdik. Nəhayət, Adil sükutu
pozdu:

– Səidə neçədir? – Çoxdandır görmürəm, – dedim.
– Burda yoxdur, valideynləri ilə Krıma gedib, – dedim.
Cavabımla əlaqədar üzündə maraq oyandı, ancaq daha heç nə soruşmadı. Sol

biləngimdən yapışdı, çevirib ovcuma baxdı. Səidə ilə əlimizdəki xətlərin çoxsunun
mənasını bilirdik, əlimizə keçən qədim bir kitabdan oxuyub öyrənmişdik. Orada deyilirdi
ki, bu elm xaricdə daha çox yayılıb. Səidənin, elə mənim də ovcumda elmlə məşğul
olmağımızı göstərən xətlər vardı. Səidə deyirdi Adilin də falına baxıb. Guya onun
ovcundakı cizgilər hamınınkından parlaqdı. Bu da həyatda daha çox bəxti gətirəcəyinə



işarəydi. Səidə bir də deyirdi ki, Adilin ömür xətti çox qısadır, lap yarıda ovcunun
ortasında qırılır. Mənim ömür xəttim də bir elə uzun deyildi. Görünür Adil xətlərin
mənasını bilirdi. Bunu ovcuma baxanda hiss etdim. Yəqin Səidə öyrətmişdi. Ancaq o,
bildiklərini büruzə vermədi. Deyəsən onu cəfəngiyat zənn edirdi. Elə biz də Səidə ilə
buna bir o qədər inanmırdıq.

O, əlimi qaldırıb dodaqlarına yaxınlaşdırdı. Bunu gözləmirdim, əlimi çəkmək
istədim. Barmaqlarımı bir az da sıxdı:

– Yanmısan, əlin qaldırıb, – dedi. Sonra onları bir-bir, dənə-dənə öpməyə başladı.
Bu təmiz, təmənnasız bir nəvaziş olsa da məni qorxutdu. Deyəsən o, qorxduğumu hiss
edib əlimi buraxdı.

– Gecdir, gedək səni ötürüm, – dedi.

***
Yəni başladığım tələbəlik həyatı onun kimi maraqlıydı. Başım qarışdığından ona

az-az zəng edirdim. Bir də, axı, biz qızların oğlanlara deyə bilmədiyi, ancaq onlardan
umduğu, görmək istədiyi o qədər şey olur ki! Bunlardan biri – Adilin universitetə, mənim
yanıma gələcəyini gözləməyim idi. O isə gəlmək bilmirdi. Bu xüsusiyyətlərinə görə Adil
mənim  tanıdığım bir çox oğlanlardan, elə Ruslandan o qədər fərqlənirdi ki!  Məni heç
vaxt axtarıb tapmırdı. Özüm ona zəng etməli olurdum. Görüşəndə bir də nə vaxt
gələcəyini qabaqcadan deməzdi. Görüşü mənim öhdəmə atırdı: “telefon nömrəsini
bilirsən, istəyəndə zəng et”, – deyərdi. Əgər ona “tələsirəm”, – desəydim məni çox
saxlamağa çalışmazdı, sözümə bəndmiş kimi xudahafizləşib gedərdi. Bu
xüsusiyyətlərindən narazı qalsam da ona haqq qazandırırdın. Dərslərin başlaması ilə
əlaqədar Adilin indi axşamlar işlədiyini bilirdim. Vaxtının az olmasını nəzərə alıb gec-
gec görüşməyimizdən narahat olmurdum.

* * *
Günlər həftə, həftələr də ay olurdu. Çoxdandır nə o, gəlir, nə də mən zəng

edirdim. Bir dəfə hövsələsizlik edib Səidədən soruşdum:
— Dostun görünmür, bir hadisə olmayıb ki? – dedim.
— Mən haradan bilim, — Səidə kiməsə acığı tutubmuş kimi cavab verdi. İlin

əvvəlindən indiyə kimi onunla bir kəlmə də kəsməmişəm.
— İlin əvvəlində belə deyildi.
Onun nəzərlərində mənim cavabımla əlaqədar heyrət, hiddət və çaşqınlıq bir-

birinə qarışdı. Daha mənə baxmırdı, özünü laqeyd aparır, otaqda yoxmuşam təki
yazı stolunun arxasına keçib dərsliklərini vərəqləyirdi.

— Səninləyəm, — boğuq səslə dilləndim. Sualımı bir də təkrar etdim. Onun
saymazlığı məni özümdən çıxarırdı.

Bu dəfə o, başını qaldırmadan istehza ilə əlini yelləyib məni açıq-açığına lağa
qoydu. Həvəssiz, yorğun səslə:

— Dəqiq deyə bilmərəm, əlbət nədənsə ehtiyat edir, — dedi.
Səidənin sözlərindən heç nə anlamasam da dediklərində müəyyən qədər

həqiqət vardı. Adil son görüşlərdə özünü qəribə aparırdı. Sanki nədənsə çəkinir,
ehtiyat edir, qorxurdu. Elə bil qırsaqqız onu yapışacaqdım. Onun məndən beləcə
tez uzaqlaşmaq istəyini anlaya bilmirdim. Bu mənə təhqir kimi gəlirdi. Heç nə
olmayıbmış kimi hər şeyi unudub geri çəkilmək fikrim də yox idi.

Axşam ona zəng etdim; «salam, Adil», — dedi. O, salamımı həvəslə aldı.
Şad, mehriban səslə nəsə demək istəyirdi ki, sözünü yarıda kəsdim. Tez-tələsik,



məni arxadan qovurlarmış kimi: «sən qorxaqsan, bildin, qorxaqsan!» — dedim,
dəstəyi asdım.

Niyə zəng etdiyimi başa düşmürdüm. Doğrudanmı Adil Qorxaq idi,
doğrudanmı bu sözü demək lazım idi?! Bilmirdim. Ürəyim bir balaca toxdamışdı.
Elə bil müvəqqəti sakitliyim bu sözdən asılıydı. Ancaq dincliyim o qədər də uzun
çəkmədi. Qəlbimdəki fikirlər gah kövrək, gah qəzəbli olub aydınlaşdıra
bilmədiyim dolaşıq suallara çevrilir, məni üzməkdə davam edirdi…

* * *
Yenə Səidəgilə gedir, yenə uzun-uzadı söhbətlər edirdik. Ancaq nə o, Adil

haqqında danışır, nə də mən bir söz soruşa bilirdim. İndi onlara getməkdə
məqsədim elə Adil haqqında bir şey öyrənmək idi. Daha Səidəyə ehtiyac
duymurdum, həm dərslər, həm də təzə yoldaşlarım başımı qatırdı.

Bu dəfə onlara deyəsən düz vaxtında getmişdim. Səidə qrup yoldaşları
Məryəmin ad günündən gəldiyini dedi. Soruşacağımı gözləmədən özü Adildən söz
saldı:

— O da gəlmişdi, — dedi. — Səndən inciyib, guya telefonla ona nəsə
demisən.

— Bu söz ona çox təsir edib? — gülümsəyərək nigaran soruşdum.
Səidə mənə elə baxdı ki, sanki rəhmi gəlirdi. Ancaq danışmağa başlayanda

səsi amansız, biganəydi:
— Əvvəla, mən bilmirəm sən ona nə demisən, bunu Adil mənə açıb deməyib.

İkinci, düzünü bilmək istəyirsənsə, indi onun başı qarışıb Tamellaya… Səidə bu
adı istehza ilə dedi. Üçüncü də ki, arxayın ol, daha sən onun yadına düşmürsən.

Səidə də, evdəki əşyalar da gözümdə böyüyüb iriləşdilər. Sonra elə bil başıma
fırlanmağa başladılar. Nitqim qurumuşdu. Mən zərbə almış vəziyyətdəydim. Səidə
məni bilərəkdən sillələmiş, sancmış, acıq çıxmışdı. Mən indi ondan incimirdim. Bu
inciklikdən çox-çox güclü bir hiss idi. Lap deyək ki, Adil kiminləsə, elə tutaq ki,
Tamella ilə görüşürdü. Bunu mənə beləmi çatdırmaq lazım idi?! Nədənsə bütün
bunlar üçün ancaq Adilə qəzəblənirdim. Səidə oyundan kənar imiş kimi ona acığım
tutmurdu. Məgər Səidə də elə bunu istəmirdimi? Fikri Adili gözündən salmaq,
riyakar, etibarsız olduğunu nəzərimə çatdırmaq deyildimi?!

Əlbəttə, hər şeyə son qoymalıydım. Səidə ilə də, Adillə də qurtarmalıydım.
Bircə qərara gəlmək qalırdı. Dildə demək asan, ancaq əməl etməksə çətin idi.
Adillə qurtarmağa nə vardı ki! Qəzəbimi soyutmaq üçün bir-iki tutarlı söz
deyəcəkdim, vəssalam. Səidə ilə üzülüşməksə çətin idi. Ona qırılmaz tellərlə bağlı
idim. Bu telləri kəsib atmağa cəsarətim çatmırdı. Odur ki, Səidə ilə küsmək
fikrindən vaz keçəsi oldum. Adiləsə daha zəng etməyəcəkdim. Dörd cümlədən
ibarət kağız yazıb zərfə qoydum, Səidəyə verib Adilin stolunun üstünə qoymağı
tapşırdım.

Bilmirəm bu sözləri yazmaqda nə güman etmişdim. Doğrudanmı məni rahat
buraxmayan fikirlərdən canımı qurtara biləcəkdim? Mən axı, o qızlardan deyildim
ki, olub keçənlərə barmaqarası baxıb: «oldu qurtardı», — deyim. Mənə elə gəlirdi
ki, ipimin ucunu buraxmışam. Adil qədər belə baha başa gələn səhvim olmamışdı.
Harada büdrədiyimi aydınlaşdırmaq üçün Adillə olan görüşlərimi xatırlayır, mənə
olan münasibətini dönə-dönə təhlil edirdim. Lakin pis heç nə tapa bilmirdim.



Düzdür, bu görüşlərdə hələ anlaya, tam aydınlığı ilə dərk edə bilmədiyim çox
şeylər qalırdı.

Əslində Adil mənə heç nə vəd etməmişdi. Ondan küsməyə dəyməzdi. Ancaq
qəlbimin dərinliklərində Adilin xoşuna gəldiyimə zərrəcə şübhəm yox idi. Bəlkə
belə bir şübhə olsaydı, xeyrimə olardı, geri çəkilər, bir elə iztirab keçirməzdim.
İndiki vəziyyətimləsə barışmaq mənə çətin idi. Birinci, Səidənin yanında atılmış,
«xoşagələn deyilmişəm» kimi tərk edilmiş görünmək məni pərt edirdi.
Baxmayaraq ki, tələbə oğlan yoldaşlarım, hətta qızlar mənə tez-tez ürəkaçan
sözlər, komplimentlər deyirdilər. Artıq özümə şübhə eləməyə başlamışdım. Bu
qənaətə gəlmişdim ki, sevilmək üçün gözəllik mühüm deyilmiş. Əslində onu
gözəlliyimdən çox xasiyyətimlə məftun edəcəyimi zənn edirdim. Demə burada da
səhv edirmişəm. Elə əvvəldən o, mənə gözəl bir gəlincik kimi baxırmış. Yəqin
təbiətən də məni müti, tezbarışan hesab edirdi. Xasiyyətimin döyüşkən ola
biləcəyini ağlına gətirmirdi.

İkinci, hər hansı bir Tamellayla əvəz edilməyim məni çox ağrıdırdı. Bu qızı
qiyabi tanıyırdım. Haqqında həm Səidədən, həm də Adilin özündən eşitmişdim.
Atası hərbçi, anası milliyyətcə rus idi. Bakıda mənzilləri vardı. Deyilənə görə o,
bizim şəhərdə politexnik institutunun dördüncü kursunda oxuyurdu. Son
görüşlərimizdə Adil ondan daha tez-tez danışırdı. Maraqlı, zirək, diribaş qız
olduğunu deyirdi. Əslinə qalsa, Adilin Tamellaya münasibətinin ciddi ola biləcəyi
mənim heç ağlıma batmırdı. Çünki Adilin söhbətlərindən ona isti münasibət
duyulmurdu. Adilə Tamellanın qayğıkeşliyi, xeyirxahlığı, diribaşlığı xoş gəlirdi.
Odur ki, Tamella ilə əlaqədar xoşagəlməz söhbətin ortaya çıxmasını Səidənin
mərdiməzarlığı təki yozurdum. O, mənə hücum etmək, özümə inamımı sarsıtmaq
istəyirdi.

* * *
Səidənin Adilə məktubu verməyindən çox keçmişdi. Adil gələcəkdimi? —

deyə bilməzdim. Ondan son deyən umu-küsüm yox idi. Bəlkə də bu umu-küsü çox
dərində olduğundan hələ üzə çıxmamışdı. Zahirən sakit, təmkinli idim. Özümü bu
xoşagəlməz tanışlığı unutmuş təki aparırdım. Səidədənsə aşkar zəhləm gedirdi.
Amma riyakarlıq edərək bunu büruzə vermirdim. Onlara əvvəlki kimi gedib-
gəlməkdə davam edirdim.

Çoxdan Adil haqqında danışmayan Səidə bir gün onun orduya çağırıldığını,
buna görə imtahanları da qabaqcadan verdiyini dedi. Adilin əsgər gedəcəyini
biləndə acığım soyudu. Ona yenidən məktub yazıb Səidəyə verdim. Birinci
məktubdakı sərt sözlərim üçün üzr istədim. Üstüörtülü olsa da ona Səidənin
xəbərçiliyindən şikayətləndim. Sonralar bildim ki, Səidə konverti açıb
yazdıqlarımla maraqlanıb. Bunu o, özü dedi. Mən buna görə də Səidədən incidim.
Elə o da deyəsən mənim Adilə şikayətlənməyimdən incimişdi. Ancaq bunu üzə
vurmurdu. Görünür o, qəlbən məndən təmiz, mülayim idi. Yəqin bu haqlı gileyi ilə
aramızdakı buzları əritmək istəyirdi. Ancaq ona qəzəbim o vaxt elə qatıydı ki, heç
bir giley-güzarını eşitmək istəmirdim. Mən Səidəyə əvvəlki səmimi, dost nəzərlərlə
deyil, düşməncəsinə, şübhəli gözlərlə baxırdım. Bir sözlə, daha o, mənim üçün
ağıl, fərasət nümunəsi deyildi.



SƏİDƏ
Qarşımda iki məktub vardı. Biri — Sibirdən Adildən, biri də Leninqraddan —

Tofiqdən idi. Məktubların heç birini açmaq istəmirdim. Tofiqin və yazdığını
bilirdim. O, sinif yoldaşım idi. Leninqradda təyyarəçilik məktəbində oxuyurdu.
Birinci dəfə ondan məktub alanda xeyli təəccüblənsəm də cavabını
ləngitməmişdim. Tofiq çox maraqlı məktub yazmışdı. İlk uçuşlarından, əlaçı
olmağından, gəzdiyi muzey və abidələrdən, bəyaz gecələrin gözəlliyindən söz
açmışdı. Doğrusu, mən onu belə qabiliyyətli, fərasətli zənn etmirdim. Məktəbdə o,
gözəl boy-buxunu və dəmir sağlamlığından başqa heç nə ilə seçilmirdi. On ildə
onu bir dəfə də olsun xəstələnən, zökəm olan görmədik. Möhkəm bədəni vardı.
Şaxtalı havada palto geyinməz, kostyumla gələrdi. Dərs oxuyan deyildi. Bütün
fənlərdən «kafi»dən yuxarı qiymət almazdı. İşi-peşəsi futbol oynamaq idi. İndisə
təyyarəçi olmağa hazırlaşırdı. Yazdığı məktublardan həqiqətən yaxşı oxuduğu,
inkişaf etdiyi, seçdiyi sənəti sevdiyi duyulurdu.

Əvvəllər məktəb yoldaşlarımız, ümumi tanışlarımız barədə yazışırdıq. Sonra
o, dərslərimlə maraqlanmağa, təzə yoldaşlarından, arzu və meyllərindən yazmağa
başladı. Günlərin birində elə məktubdaca mənə öz qəlbini açdı. Demə məktəbdən
— lap kiçik siniflərdən xoşuna gəlirmişəm.

Bu sözlərdən sonra nə yazacağımı bilmədiyimdən aramızdakı yazışma kəsildi.
O da yazmırdı, yəqin mənim cavabımı gözləyirdi.

Tofiq mənə əz-çox bələd idi. Hər halda on il bir yerdə oxumuşduq.
Sinifimizdə çoxları sevişirdi. Elə indi də neçə il keçəndən sonra kimin kimdən
xoşu gəldiyini hamımız bilirdik. Görüşəndə dinc durmurduq. Zarafatla, maraqla —
filankəslə filankəsin axırı nə oldu? — deyib bir-birimizə sataşır, bundan zövq alıb
qəhqəhə çəkirdik. O vaxt uşaqlar mənə də ad qoymuşdular. Mehrimi kitablara
saldığımdan: «onun sevgilisi kitab-dəftərdir», — deyirdilər.

Mən hərtərəfli əlaçıydım. Bütün fənlərdən «beş» alırdım. Hər rübdə aldığım
tərifnamələrdən evimizdə yer yox idi. Ancaq bu o demək deyildi ki, mən bəzi
əlaçılar kimi kitaba qapılıb qalır, ətrafdan, qaynar həyatdan təcrid olunurdum.
Əlbəttə yox. Mən eynək salmırdım. Olduqca sağlam, gümrah, təbiətən şən və
oynaqdım. Riyaziyyatı, fizikanı, kimyanı, həndəsəni yaxşı bilirdim, göndərildiyim,
iştirak etdiyim olimpiadalardan üzüağ qayıdırdım. Sinifdə heç kim mənimlə yarışa
girmirdi. Yaxşı oxumağımla razılaşıb mənə çatmaq istəmirdilər. Odur ki, hamısın
əfəl zənn edir, onlara yuxarıdan aşağı baxırdım. Ancaq bu onların vecinə deyildi:
«Biz paxıl deyilik», — deyir, bununla özlərinə bəraət qazandırırdılar. Əslində
mənə gücləri çatmırdı. Yoxlama yazı zamanı öz variantımdakı məsələ-misalları
həll edib köçürtməyə ötürər, dərhal ikinci variantda yazanların tapşırıqlarına
girişərdim. Bütün sinfi iki almaq təhlükəsindən qurtarmaq mənim öhdəmdə idi.
Mən bunu təmkinlə, fəxrlə, cəsur komandir kimi yerinə yetirirdim. Müəllimlərim
bu «yaramaz» işlərimə görə məni töhmət etməkdən yorulmuşdular. Əvəzində o biri
uşaqların üstünə düşürdülər: «A bala, o, sizin düşməninizdir, evinizi gözünüz görə-
görə yıxır», — deyirdilər. Nə qoyub, nə axtarırsınız, bu sözlər mənim axmaq,
beyni qan yoldaşlarıma təsir etməzdi. Onlar üst-başlarına fikir verməklə, saatlarla
telefonla danışmaqla, sevişməklə, televizordakı bütün verilişlərə əvvəldən axıradək



baxmaqla məşğul idilər. Oxumaq heç kəsin yadına düşmürdü, oxumağa vaxt
qalmırdı, dərsləri yetirə bilmirdilər, beləcə alayarımçıq biliklə, axsaya-axsaya
sinifdən-sinfə keçirdilər. Amma hamının iştahı böyük idi. Gələcəkdə kimi cərrah,
kimi elmlər namizədi, kimi nazir, kimi psixiatr olmağı arzulayırdı.

Oğlanlar məndən təkcə idman dərsində üstün idilər. Ancaq mən burda da
diqqət mərkəzindəydim. Cəld, çevikdim, gözəl voleybol oynayırdım. Oğlanlar zəif,
ölüvay qızları dəstələrindən çıxarıb oynamağa imkan vermirdilər. Yaxşı
oynayanları, o cümlədən məni həvəslə qəbul edirdilər. Özümsə həmişə Tofiqin
komandasına keçirdim. Və bu vaxt tam əmin olurdum ki, biz udacağıq.

Əlbəttə yaxşı oxumaqda mən çalışqanlıqdan çox möhkəm, güclü, çevik
hafizəmə minnətdardım. Saatlarla stul arxasında oturub dərs oxumağa özümün də
bir elə hövsələm çatmırdı. Mətni dəfələrlə oxuyan, yadda saxlamaq üçün az qala
əzbərləyənlərə rəhmim gəlirdi. Bu sahədə mənim öz öyrənmək üslubum vardı.
Mən dərs danışanların hamısına qulaq asırdım. Yoldaşlarımın mövzunu necə
mənimsədiklərinə, danışarkən fikirlərini necə ifadə etdiklərinə diqqət yetirirdim.
Müəllim yeni dərsə başlayanda qulaq və gözlərim onda olardı. Dediklərini cümlə-
cümlə yaddaşıma həkk edərdim. Belə vaxtlarda diqqətim yayınmazdı. Köhnə
mövzuları yaxşı bildiyimdən, ardıcıl izlədiyimdən təzə dərs yaddaşımda asanlıqla
qalırdı. Yeni mövzu ilə əlaqədar suallarım çox olurdu. Müəllimlərim gözlərini
mənə dikib nə soruşacağımı səbirsizliklə gözləyirdilər. Suallarımı göydə qapıb:
«Yaxşı sualdır», — deyib təriflərdilər. İzahat verəndə sözə, vaxta qənaət
etmirdilər. Cavabları dolğun, əhatəli olurdu. Müəllimlərimdən razıydım. Mənə dərs
dediyi fənnləri gözəl bilən müəllimlər düşmüşdü.

Bir dəfə maraq xatirinə fizika müəllimindən: — əlavə ədəbiyyat
oxuyursunuzmu? — deyə soruşdum. O, ailəliydi, elə buna görə də əlavə ədəbiyyat
oxumağa vaxt tapmadığını güman edirdim. Razı nəzərlərlə üzümə baxıb
gülümsündü: «Bu nə sözdür, əlbəttə, — dedi. Sinifdə səni kimi bir-iki tələbkar
şagird varsa, özünə hörmət edən müəllim pis, çıxılmaz vəziyyətdə qalmamaq üçün
köhnə biliklərlə necə kifayətlənə bilər?!».

Cavabından içimdə bir razılıq duydum. Demə mən öz başımı işlətməklə həm
də müəllimlərimi işlədirmişəm. Bədii ədəbiyyatısa çox sevirdim. Möhkəm təbiətli,
qoçaq, ağıllı, həyatda nəyəsə nail olan qadın obrazlarının əsiriydim. Ölüvay, ayaq
altında qalan qızlardan zəhləm gedirdi. Bircə anlamadığım, mənə aydın olmayan
mövzu sevgi, məhəbbət idi. Bu barədə Lalənin simasında özümə həmfikir
tapmışdım. Kiməsə vurulan, məhəbbətdən göz yaşları axıdan rəfiqələrimizi öz
aramızda lağa qoyub gülürdük. Belə vaxtlarda yaman amansız olurduq. Onları
başıboş, ağıldan zay hesab edirdik. Qızlar öz hisslərindən danışanda özümü zorla
qulaq asmağa məcbur edirdim. Onlar da hirslənib məni ələ salırdılar: «Bir baş ki,
tangenslə, kotangenslə məşğuldur, sevgi bilməz. Sevgi üçün qəlb lazımdır, rəqəm
dolu baş yox», — deyirdilər. — Zarafat elədiklərini bildiyimdən onlardan inciyib
eləmirdim.

Əlaçılıq attestatını əlimə alanda hara gedəcəyimi, hansı institutun qapısını
döyəcəyimi bilmirdim. Müəllimlərim mənimlə yaman maraqlanırdılar. Hamısı öz
ixtisasını tərifləyir, — bu sahədə sənə ehtiyac çoxdur, — deyirdilər.



Ancaq tərəddüdüm uzun çəkmədi. Mənim gözləmədiyim halda hər şey öz-
özünə həll olundu. İyul ayının əvvəllərində xalam məni Şəkiyə ekskursiyaya
aparacağını, — dedi. Rəfiqələrindən biri «İnturist» mehmanxanasında alman
dilindən tərcüməçi işləyirdi. Səyahətə də bizi, deyəsən, o, dəvət etmişdi.

Xalamın rəfiqəsi füsunkar, məlahətli bir qadın idi. Gözəl, zövqlə geyinirdi;
özünü qürurla, şax tuturdu. Rusca, almanca yaxşı danışırdı. Mən qədim şəhəri,
məşhur «Xan» sarayını turistlərlə bərabər qarış-qarış gəzəndə artıq sənədlərimi
haraya verəcəyimi bilmirdim. Tərcüməçi olmaq istəyirdim. Özü də ingilis dilini
seçmişdim. Böyük Şekspirin, Dikkensin, Drayzerin əsərlərini orijinaldan oxumaq,
öz dilimizə çevirmək istəyirdim. Bu arzu mənim qəlbimdə demə çoxdan yuva
qurubmuş. Onu dərk etmək üçün sadəcə olaraq kiçik bir təsadüf lazım imiş.

Lalənin dediyinə görə müəllimlərim sonralar, məndən yaman gileyləniblər:
«Dəqiq elmləri yaxşı bilirdi, nahaq dili seçdi deyib», — heyfsləniblər. Bircə ingilis
dili müəlliməm — Gülcahan məndən razı qalmışdı.

* * *
Adillə institutda tanış olduq. İlk dəfə onu dərs danışanda gördüm. Tarixdən

birinci seminar idi. Müəllim: «kim hazırdır?» — deyəndə mən də diksindim.
Yadıma məktəb düşdü. Əlim həmişə havada olardı. Ancaq indi bu böyülükdə
auditoriyada danışmağa cəsarət etmirdim. Həm utanır, həm də danışacağımın
naqisliyindən qorxurdum. Bu vaxt lövhənin qabağına orta boylu, sarışın saçlı, mavi
gözlü bir oğlan çıxdı. Təmiz, səliqəli geyinmişdi. Təmkinlə danışmağa başlayanda
uşaqlar, elə mən də heyrət etməyə bilmədim. Oğlanın gözəl natiqlik qabiliyyəti,
sərbəst, ağıllı mühakimələri vardı.

Bir-birimizi necə tapdıq, necə dostlaşdıq yadımda deyil. İkinci növbədə
oxuyurduq. Hər gün dərsdən çıxanda yolu oralardan olmasa da məni ötürməyi
xoşlayırdı. Niyə ötürdüyü mənim üçün əvvəllər sirr idi. İndisə bunun səbəblərini
anlayırdım. Bizi ən əvvəl xoşagəlməz olsa da qarşılıqlı «paxıllıq» cəlb etmişdi.
Belə ki, hər ikimiz bir-birimizin simasında güclü güclü, məğlubedilməz rəqib
görürdük. Rəqabətdə, çəkişmədə qalib gəlmək üçün ən əvvəl bir-birimizə yaxşı
bələd olmaq, üstün, zəif cəhətlərimizi bilmək istəyirdik. Odur ki, onun mənim
ətrafımda vurnuxmağına heç bir məna vermirdim. Bu mənə xoş idi. — Öz gücümü,
bilikdə yenilməzliyimi bu ağıllı, intizamlı oğlanın üzərində hiss etməkdən zövq
alırdım. Ancaq münasibət və söz-söhbətlərimizdə pis, tikanlı heç nə yox idi. Bir-
birimizi ədəblə salamlardıq. Görüşəndə yaman sevinər, özümüzdən başqa ətrafda
heç kəsi görməzdik. Bir-birimizi maqnit kimi çəkirdik. Bəlkə də burada xüsusi heç
nə yox idi. Elə belə, sözümüz tutduğu üçün ayrıla bilmirdik.

Bütün yolu ona aman vermirdim. Heç kəsə demədiklərimi açıb deyirdim.
Bilirdim ki, gülməyəcək. Məni elə böyük maraqla dinləyirdi ki! Özü isə az
danışırdı. Sözü qənaətlə işlədirdi. Deyəsən valideynləri ilə yaşamırdı. Amma bu
barədə danışmırdı. Mən də cürbəcür fikirlərə düşürdüm. Gah atasının ögey
olduğunu zənn edir, gah da çoxuşaqlı ailədən olduğunu düşünürdüm. Elə bilirdim
ki, özünü dolandırmaqdan, ailəyə yük olmamaqdan ötrü təkbaşına yaşamağı üstün
tutub. Bu mənə indi də aydın deyil, o, şikayətlənməyi sevmirdi, heç vaxt, heç
kimdən şikayətlənmirdi.



Tələbə dostlarımızla mehriban, xoşrəftar, qayğıkeş olsa da onları yaxına
buraxmırdı. Adamlarla münasibətdə onda qəribə bir ehtiyat vardı. Heç kəs onun
kim olduğunu, haradan gəldiyini bilmirdi. Hamı üçün tapmaca, başdan-ayağa sual
idi. Mənəsə gündən-günə daha çox bağlanırdı. Söhbətdən-söhbətə səmimiyyəti,
etibarı artırdı. Özüm ona suallar verib hər şeyi bilməyə can atmırdım. Bunu
zəhlətökənlik, mədəniyyətsizlik hesab edirdim. Lazım biləndə yəqin özü hamısını
danışacaqdı. Elə düşündüyüm təki də olurdu.

Bir gün Bakıda internat məktəbini qurtarmasından, universitetə daxil
olmasından ətraflı danışdı:

— Sənədlərimi alıb bu instituta verəndə atam yaman narahat oldu. Qorxurdu
əlim hər iki ali məktəbdən çıxa.

— Atan indi haradadır? — nəsə öyrənmək arzusu ilə soruşdum.
— Kənddə yaşayırlar, — cavabı ilə kifayətləndi.
Anasından isə daha çox danışırdı. Hər dəfə də həsrət dolu bir kədərlə!
— Bir dəfə gözlərimi açanda gördüm başımın üstündə oturub ağlayır.

Səbəbini soruşdum: «Çoxdandır sənin yatmağını görmürəm» — dedi.
Mənə də elə gəlirdi ki, anasından onu kimsə zorla ayırıb. Ancaq könlünə

toxunaram, — deyə soruşmağa cəsarət etmirdim. Anasının şəklini cibində
gəzdirirdi. — Şəklin yanımda olması mənə cürət, təsəlli verir, — deyirdi.

Bir dəfə onun dəftərləri arasında məhəbbət haqqında hələ heç bir yerdə
oxumadığım gözəl bir şeirə rast gəldim. Oxuduğumu biləndə rəngi allandı.

— Sən yazmısan? — deyə elə belə, sözgəlişi soruşdum. — Onun şeir yaza
biləcəyi ağlıma gəlmirdi. O, təbiətən rasional adam idi, şairə oxşamırdı.

Cavab vermək əvəzinə vərəqi alıb əlimdən gizlətmək istəyəndə şeirin
müəllifinin onun özü olduğunu başa düşdüm. Yoxsa niyə belə canfəşanlıq
eləyirdi?! Birdən nə üçünsə ona sataşmaq istədim. Şeirin bir misrası yadımda yaxşı
qalmışdı.

— Nə üçün su olub onun dalınca axmaq istəyirsən? — dedim.
Üzündə inciklik, giley oxundu. Məni yəqin belə qanacaqsız, kobud zənn

etmirdi. Cavab vermədən dönüb getmək istədi. Mən əlbəttə zarafat edirdim. Onun
belə dəymədüşər olduğunu ağlıma gətirmirdim. Məndən küsməyinisə qətiyyən
istəmirdim. Odur ki, tez zarafatı buraxıb ciddi səslə:

— Yaxşı şeirdir, Adil, — dedim. — Yəqin kiməsə yazmısan, həə,
Səsim o qədər təsiredici idi ki, o, mənim səmimiyyətimə inanmaya bilməzdi.

Bir anlığa gözlərini qapadı. Bu barədə danışmaq onun üçün yəqin çətin idi.
Düzdür, belə incə şeyləri başa düşməkdən mən o vaxt çox-çox uzaqdım. Hətta qaş-
qabağını salladığı üçün ona gülməyim də tuturdu. Ancaq görürdüm ki, o, bütün
bunlara çox ciddi yanaşır. Odur ki, özümü ələ alıb ciddiləşdim. Axı o, mənim
dostum idi. Mənə az-çox inanırdı. Onun inamını sarsıtmamaq üçün özümü
təmkinli, ağır aparmalıydım.

Deyəsən istədiyimə nail olmuşdum. Dərsin sonunda özü mənə yan aldı.
Soruşacağımı gözləmədən ilk sevgisindən — artıq ərə getmiş qızdan danışdı. Bu
məhəbbət ondan bir hönkürtü, inilti təki qopdu. Danışarkən həyəcanlanır, səsi
titrəyirdi. Hiss olunurdu yaraları sağalmayıb, hələ də ağrı verir, onu incidirdi.
Dediyinə görə guya həmin qız olduqca dövlətli olmuş, onu da kasıblığına,



kimsəsizliyinə görə bəyənməmişdi. Nə üçünsə Adilin qızı düz anlamadığını güman
edirdim. Məncə qız onu hələ evlənmək vaxtı olmadığına görə rədd etmişdi. Ancaq
düşündüklərim barədə Adilə bir kəlmə də demirdim.

Bu söhbətdən sonra, o, gözümdə yaman dəyişdi. Adil mənim tanıdığım adi
adamlara oxşamırdı. Onda xüsusi, fərqli cizgilər var idi. O, sevməyi bacarırdı,
adama tez bağlanırdı. Qəlbən kövrək, incəydi.

Bu söhbətdən sonra Adilin də mənə münasibəti dəyişdi. Qəlbini etibar etdiyi
üçünmü, yaxud nəyə görəsə mənə böyük pərəstiş və ehtiramla yanaşırdı. Elə bil
daxilən təmizlənib yüngülləşmişdi. İndi tez-tez gülümsünür, məni görəndə
sevincinin həddi-hüdudu olmurdu.

Bir dəfə kimsə onun dəftərindən mətnin tərcüməsini köçürərkən kiçik bir
bloknot vərəqi tapdı. Adil bu vərəqdə görəcəyi işləri siyahıya almışdı. Vərəq əldən-
ələ gəzdi. Uşaqlar onu məsxərəyə qoyub gülürdülər. Dözə bilməyib vərəqi
onlardan aldım. Yazdıqlarını oxuyanda özümün də dodaqlarım qaçdı. Uğunub
gedən Məryəmə yaxınlaşıb buna bənzər siyahımı göstərdim.

— Axı, nə üçün yazırsan, məgər bilmirsən ki, partiya tarixini oxumaq,
kitabxanaya getmək lazımdır? — Məryəm ciddiləşib təəccüblə soruşdu.

— Ona görə yazıram ki, tarixi tənbəllik edib oxumaya da bilərəm. Amma
siyahıma salmışamsa, demək həvəsim oldu-olmadı, oxumalıyam. Düzdür, bu gün
görüləsi işlərimi sabaha da qoya bilərəm. Ancaq unutmaq olmaz ki, hər günün öz
tələbi vardır. Bunlara vaxtlı-vaxtında əməl edilməsə heç nəyi çatdırmaq olmaz.

Domba gözlərini key-key üzümə zilləməyindən, çiyinlərini dartmağından
görünürdü ki, Məryəm yenə heç bir şey anlamadı. Mənimsə onunla çənəboğaz
olmağa vaxtım yox idi. Məni təsirləndirən başqa şey idi. Adilin təbiətcə mənə
yaxın olması, çox oxşamasıydı. Onun elmə olan sonsuz marağı, hər şeyin
mahiyyətinə varmağı, vaxtdan səmərəli istifadə etməyi xoşuma gəlirdi. Böyük
arzularından, müəyyən məqsədə doğru can atmasından həyatda boş yerə
yaşamadığı hiss olunurdu. Bir də onun qıza, qadına münasibətində indiyə qədər
rast gəldiyim oğlan və kişilərdə olmayan təzə bir şey vardı. Bu, elmdə qadınla
kişidə fərq görməməyi idi. Başqa oğlanların «qızsan, axı, bu sənin nəyinə lazımdır,
xörəyini bişirdin, uşağına baxa bildin, bəsindir», — sözünü o, demirdi.

Adil həm də çox təmizkar idi. Geydiyi bir-iki köynəyi, yeganə kostyumu
həmişə təmiz və ütülü olurdu. Siqareti bəzən siqaretə calasa da dişləri ağ-appaq idi.

Sarışın saçları xoşuma daha çox gəlirdi. Təmizlikdən dən-dən durur, həyat
ehtirası ilə dolu üzünə çox yaraşırdı. Hərəkətlərindən, yerişindən gənclik,
sağlamlıq alov təki püskürürdü. Özümdə ona qarşı mənasını aydınlaşdıra
bilmədiyim qəribə hisslər duyurdum. Onunla yanaşı addımlayanda elə bilirdim
dünyanı mənə veriblər. Sevincim aşıb-daşırdı. Heç bir nigarançılığım qalmırdı.
Nəfəs aldığım hava da elə bil sehrli, ətirliydi. Mənə çəkisizlik, yüngüllük gətirib
göylərin ənginliyinə qaldırırdı. Mən hər şeyə o ucalıqdan baxırdım. Həyat mənə
şirin, gözəl, cazibədar görünürdü. Axşamlar başımı yastığa qoymaqla
yuxulamağım bir olurdu. Mənə elə gəlirdi ki, çarpayımla birlikdə yuxunun
qanadına minib xatircəm-xatircəm səmaya yüksəlir, aylı-ulduzlu göylərdə şahin
kimi süzürəm. Şüurumun oyaq qalan hansı bir tərəfindəsə o mənə baxıb
gülümsünürdü. Səsini, pıçıltısını lap yaxında eşidir, boyunu, qamətini, dağınıq



saçlarını bir addımlıqda görürdüm. Hər yan onun gözləri kimi mavi rəngdəydi.
Mən elə bil mavi rəngli xoşbəxtliklər içərisində üzür, üzür, üzürdüm…

Deyirlər doğma o adamlardır ki, qan qohumluğun olur. Ancaq mən deyərdim
ki, qanla qohum olmayan doğmalar da var. Bax, Adil mənim üçün belə
doğmalardan idi. O, bütün meyllərində, arzularında, fikirlərində mənə yaxın idi.
Mən onu tapmışdım. Müxtəlif kəndlərdən, şəhərlərdən gələn, müxtəlif
müəllimlərdən dərs alan müxtəlif təbiətli uşaqların arasından… Mənə elə gəlirdi ki,
Adili institutdan deyil, lap balacalıqdan tanıyırdım. Onunla bir otaqda böyümüş,
bir müəllimlərdən dərs almış, bir havanı udmuşam.

Mən onunla nələrdən danışmır, nələri müzakirə etmirdim. Baxdığımız
filmləri, oxuduğumuz kitabları, qəzetlərdə gedən məqalələri, adamların söz, iş,
hərəkət və söhbətlərinə qədər…

O məndən cəmi iki yaş böyük idi. Həyat təcrübəsi də məndən cəmi iki il artıq
idi. Ancaq onunla söhbətlərdə özümün sadəlövh və təcrübəsiz olduğumu hiss
edirdim. Görən niyə Adil belə çox bilirdi?! Dediyinə görə onu ikinci sinifdə ikən
kənddən şəhərə — internat məktəbinə gətirmişdilər. Səkkiz yaşından tək yaşamağa
başlamışdı. Müxtəlif adamlarla, həyatın müxtəlif üzüylə qarşılaşmış, çox şey
görmüş, çox sarsıdıcı hadisələrin şahidi olmuşdu. Mənə deyirdi ki, bir az ehtiyatlı
olum, heç kimə bələd olmamış inanmayım, gözlənilməz, qəribə hadisələrdən
çaşmayım, həyatın üzünə dik baxmaq üçün cəsarətli, dəyanətli olum. Onun
sözlərindən bir şey anlamasam da başa düşürdüm ki, bütün bunları mənə xətrimi
istədiyimdən deyir. Yəqin bu xasiyyətlə nə vaxtsa büdrəyə biləcəyimdən qorxurdu.
Odur ki, məni indidən həyata hazırlayırdı. Xoşbəxtlikdən qrup qızlarının heç biri
Adillə maraqlanmırdı. Mənim üçün seçilən, başqalarından çox-çox fərqlənən Adil
onlara görə adi bir oğlan idi.

* * *
Elə xəstəliklər var ki, gizli, ağrısız başlayır. Nə vaxt yoluxduğunu, necə

yoluxduğunu bilmirsən. Üstü açılanda da ki, gec olur. Nə dava-dərman kömək
eləyir, nə həkimlərin səy-cəhdi. Eləcə sağalmaq ümidi ilə yaşayırsan…

Mənim ona məhəbbətim yəqin gizlicə, ağrısız doğulmuşdu qəlbimdə. Nə
sevdiyimi, nə də özümün belə bir mərəzə tutulduğumu zənn edirdim. Həyat mənim
üçün göy qurşağı rəngindəydi. Məktəbdə olduğu kimi qrupda da mənimlə bərabər
addımlayırdı, həm də nə arxada qoya bilir, nə də irəliyə keçə bilirdi.

Adəti üzrə məni hər gün dayanacağa qədər ötürürdü. Bir gün avtobusumun
dayanmasına baxmayaraq məni əyləşməyə qoymayıb bir az çox saxlamağa çalışdı.
Hava qaranlıq idi. Ağacların gecə fənərlərinin işığında əmələ gələn kölgələri
üzümüzdə əks olunur, belə ki, məni yaxşı görməkdə ona mane olurdu. Bu
dəqiqələrdə heç nə düşünmürdüm. Səhərki dərslərimin çox olmasını nəzərə alıb
evə tələsirdim. Dərsdə onun qulaq-başını dəng eləmişdim ki, daha danışmağa
heyim qalmamışdı. Əməlli-başlı yorulmuşdum. Müəllimlər də əlimizdən
bezmişdilər, bizə tez-tez irad tuturdular: «Səidə oradan dur, qabağa keç. Adillə
otura bilmirsən, çox danışırsız», yaxud «Adil, lövhəyə bax, cümlələr lövhədə
yazılıb, Səidənin üzündə yox» və sairə…



Onun gözləri üzümdə, çiynimdən şəlalə təki üzüaşağı belimə, sinəmə tökülən
saçlarımda gəzirdi. Onun beləcə qəribə baxışlarını tez-tez öz üzərimdə hiss
edirdim. Bu baxışlar xoşuma gəlmirdi. Onlarda nəsə başqa məna, çağırış vardı. Bu
nəzərlər sanki mənim fikirlərimi, iradəmi, əl-qolumu bağlayırdı. Mən özümə
oxşamayırdım. Bu nəzərlərin altında nədənsə əvvəlki kimi sərbəst, şən, coşğun,
müstəqil ola bilmirdim. Belə vaxtlarda o, mənə yad, tanınmaz görünürdü. Mən
özümü necə aparmaq lazım olduğunu bilmədiyimdən sıxılırdım. Az qalırdı
əllərimlə gözlərini bağlayıb, bir də belə baxsa çıxıb gedəcəyimi, — deyəm. İndi də
ayrılmaq üçün bəhanə gəzirdim. O isə əksinə nəsə mühüm bir şey deməyə
hazırlaşırdı. Yəqin onun mənə demək istədikləri tez idi. Avtobusdan gözümü
qopara bilməməyim də hələ bu söhbətə hazır olmadığımı deyirdi.

Nəhayət o, üzümü aydın görmək üçün əlimdən yapışıb məni bir qədər işıqlı
yerə çəkdi. Asanlıqla tabe olsam da içimdə qəribə bir etiraz duydum. Bu etiraz
üzümdə, baxışlarımda öz ifadəsini tapdımı, tapmadımı onun da xəbər tutduğundan
əmin oldum.

— Nə isə, yaxşı, istəyirsən, get, — deyəndə səsində həvəssizlik və kədər
vardı. Xətrinə dəyəcəyimdən qorxduğum üçün bir qədər fəal dilləndim:

— Sən axı, mənə nəsə demək istəyirdin? O:
— Boş şeydir, — dedi. — Avtobus qalxır, keç əyləş.
Mən tərsliyimə saldım:
— Yox, deməsən getməyəcəm! — Yerindən dəbərən avtobusa gözucu da

baxmadım.
O, gülümsündü. Mənim tərsliyimə bələd idi. Sözlərim ona məzəli gəldi. Həm

də mən indi özümə oxşayırdım. Əvvəlki dilli-dilavərliyim qayıtmışdı. Bu onu
əyləndirirdi. Birdən şən səslə:

— Bilirsən, Səidə, məni evləndirmək istəyirlər, — dedi.
— Həə? Kiminlə?
— Anam kənddən birisini tapıb.
— Nə olar, — dedim. Dayanacağa sarı baxdım. Avtobus gəlməmişdi. Birdən

cavabımda saxtalıq duydum. Odur ki, tələsik dilləndim:
— Tez deyil hələ? — O, bir anlığa özünü itirdi, ancaq tez də cavab tapdı:
— Tez deyəndə bəlkə bir-iki il nişanlı qaldıq.
Mən nə deyəcəyimi bilmədiyimdən susurdum. Amma daxilən onun belə tez

evlənmək fikrinə düşməyindən narazı idim. Sonralar başa düşdüm ki, o, mənim
hisslərimi bilmək, sözlərinin necə təsir doğuracağını yoxlamaq istəyirmiş. Heç bir
qız, filan yox imiş!

O vaxt məndən nəsə öyrənmək əlbəttə müşkül iş idi. Çünki mən özümdən
hələ baş açmırdım. Nə istədiyimi bilmirdim. Bilmədiyim şeylər barədə də
danışmaq mənim təbiətimə yad idi. Ancaq o, dinc durmurdu. Mənim dünyamı alt-
üst etmək, orada nələr baş verdiyindən xəbərdar olmaq istəyirdi.

Bir dəfə tənəffüs vaxtı guya zarafat edirmiş kimi:
— Bilirsən, Səidə, Tamella adlı qız səninlə savaşmaq istəyir, — dedi.
— Tamella kimdir? — soruşdum.
— Mənim dostumdur, çox yaxşı qızlardan biridir. Siyasi məsələlərdən,

incəsənətdən də başı çıxır. Yoxsa elə bilirsən sənə çatan olmaz, bir nüsxəsən?



— Mən heç nə demirəm. Özümdən də razı deyiləm, — dilləndim. — Sənin
Tamellan, axı, məni haradan tanıyır?

— Haradan? — Mən demişəm.
— Niyə məndən xoşu gəlmir?
— Ona görə, deyəsən, mənim xoşuma gəldiyini hiss edib.
— Çox yaxşı, get məndən də de ki, onu görməyi belə heç arzulamıram.
Amma, nədənsə, narahat olmağa başladım. Ömrümdə ilk dəfə idi ki, belə

qəribə, qısqanclıqla dolu narahatçılıq keçirirdim. Yəqin ki, bu mənim xəstəliyimin
il ağrısız əlaməti idi. Belə vaxtlarda Adildən inciməsəm də qəribə, müəmmalı
sözlərindən küsərdim. Amma bu uzun çəkməzdi. Tez də özüm gedib barışardım.

Bir dəfə seminar vaxtı müəllimin gecikməsindən istifadə edib məni söhbətə
tutdu:

— Səidə, səndə dəyişiklik var!
— Həəə?
— Dəyişiklik də.
— Haradan bilirsən?
— Gözlərindən.
— Nədir o?
— Sənin sevməyə başlamağın.
— Həəə? Kimi?
— Məgər bilmirsən?
— Axı kimi? – deyə çaşqınlıqla təkrar etdim.
— Aman allah, səninlə danışmaq nə çətinmiş! — deyə o, hirslənəcəyimi

görüb, barmağını burnumun ucuna vurdu: — Zarafat edirəm, — dedi.
— Belə vaxtlarda üstünlük onun tərəfində olardı. Çünki mən indiyə qədər heç

kimdən eşitmədiyim qəfildən deyilən bu qəribə sözlərdən çaşardım. Onun «sən
sevməyə başlamısan», — deyəndə nəzərdə özünü tutduğunu bilirdim. Yəqin ki, o,
səhv etmirdi. Amma bunu üzümə vurması xoşuma gəlmirdi. Bu Adilə yaraşmırdı.
Tutarlı cavab tapa bilmədiyimdən bir müddət onu dindirməzdim. Ancaq bu uzun
çəkməzdi. Adilin hiylə anbarında nə qədər desən ehtiyatı vardı. Könlümü almaq
onunçün su içmək təki bir şey idi. Nədən danışmağı, haradan başlamağı bilirdi. Bir
də görürdüm əməlli-başlı barışmışam.

Bir dəfə aramızda belə bir söhbət oldu:
— Səidə, mən sənin haqqında bir az-çox bilmək istəyirəm.
— Necə yəni, məgər mən sənə hamısını demirəm?!
— Yox, bu elə şeylərdir ki, səndən öyrənmək istəməzdim.
Əvvəl karıxıb nə deyəcəyimi bilmədim. Sonra elə-belə, sözgəlişi:
— Yaxşı, gəl səni yaxın bir dostumla tanış edim, belə ki, istədiklərini

soruşasan.
— Dostun qəşəngdir?
— Əlbəttə!
— Gətirərsən baxarıq.
Bu söhbəti zarafat zənn etdiyimdən bir də ona qayıtmadım. Adil özü yadıma

saldı:
— Hə, sən axı, dostunu gətirəcəkdin, yoxsa tanış etməyə qorxursan?



— Həəə, niyə qorxmalıyam ki?
— Bəlkə o, mənim xoşuma gəldi.
— Gələr, gələr də, bunun nəyindən qorxmalıyam ki?!
Cavabım sərt və acıqlı səsləndi. Deyəsən o, həddini aşırdı. Özümü sakit, heç

nə olmamış kimi aparsam da sözlərindən çox incidim. Tutaq ki, lap sevirdim onu,
bunu mənə tez-tez eşitdirmək nə demək idi, axı? Sözlərindən, atmacalarından
məlum olurdu ki, ona olan münasibətimi hərçənd çoxdan başa düşüb. Bəs məni
dönə-dönə sorğu-suala tutmaq nə demək idi. Bu adi şıltaqlıq idisə, ona qətiyyən
yaraşmırdı. Məni belə şeylərlə sevgini etiraf etməyə məcbur etmək mümkün
deyildi. O, kobud və mədəniyyətsiz idi.

Nəhayət özlüyümdə Laləni Adillə tanış etmək qərarına gəldim. Burada iki
məqsəd güdürdüm. Əgər Adil mənim haqqımda doğrudan da ənsə öyrənmək
istəyirsə, nə olar qoy Lalədən soruşsun. Yox, əgər bu sözləri ona olan
münasibətimi aydınlaşdırmaq üçün deyirsə, qoy bilsin ki, kiminsə onun xoşuna
gələ bilməsinin mənə dəxli yoxdur. Əslində bütün bunların mənə necə də dəxli
vardı!

İlk görüşdə Lalə Adilin o qədər də xoşuna gəlməmişdi. İkinci görüşdən sonra
onun barəsində eləcə «pis qız deyil», — dedi. Bu sözlə də kifayətlənib daha onun
haqqında danışmadı.

Tamella isə dilindən düşmürdü. İndi, deyəsən, Adil yataqxanadan çıxıb onlara
köçmüşdü. Tamella tək yaşayırdı. Adillə münasibətində daha müstəqil idi.
Tamellanın dünyagörüşü, həyata baxışı bizimkinə oxşamırdı. Moskva həyatı onu
bir başqa cür tərbiyə etmişdi. Bizim ata-baba adət-ənənələrimiz ona yad,
yabançıydı. Tamella ilə yaşıd olsaq da Adil onun bir sıra həyati məsələlərdə xeyli
irəli getdiyini, daha ayıq, təcrübəli olduğunu, — deyirdi.

Əlbəttə, Adili də başa düşmək lazım idi. Ömrü boyu yataqxanalarda yaşayan,
ana nəvazişi, ana səliqəsi görməyən, pal-paltarını özü yuyan, xörəyinə qədər özü
bişirən iyirmi iki yaşlı bir oğlanın üzünə həyat birdən gülməyə başlamışdısa, bunun
nəyi pis idi. Adil özünə nəinki isti yuva, rahat mənzil tapmışdı, həm də indi al-
paltarını yuyub ütüləyən, vaxtlı-vaxtında ona xörək hazırlayan da vardı. İndi Adilin
geyimi də dəyişmişdi. Özünə yeni kostyum, təzə köynəklər almışdı.

Dərsdən çıxanda daha məni gözləmirdi. Dəftər-kitabını qoltuğuna vurub işcil,
məşğul adamlar kimi evə tələsirdi. Mən də özümü yığışdırmışdım. Onun kimi
biganə, soyuq görünməyə çalışırdım.

* * *
İkinci kursu başa vurmaq üzrə idik. Sonuncu imtahan günü Adil mənə

yaxınlaşıb:
— Çoxdandır görünmürsən, — dedi. Üzü allandı.
Biz hər gün görüşürdük. Bir otaqda əyləşirdik, dərs danışanda istər-istəməz

bir-birimizin səsinə qulaq asırdıq. Ancaq sözlərdəki vurğunun mənası başqaydı.
Mən onun yorğun, intizar dolu ahəngini anlayırdım. Adillə tam razıydım. Biz hər
gün görüşsək də çoxdandır bir-birimizdən xəbərdar deyildik. Lap yad adamlar kimi
gəzib dolanırdıq. Daha uşaqlar bizi əvvəlki kimi qoşa oturan, şirin-şirin danışan
görmürdülər. Daha müəllimələr də əlimizdən təngə gəlmirdi.



Lal-dinməz durub üzünə baxırdım. O, yəqin özümü bir ayrı cür aparacağımı,
onu tənə edəcəyimi gözləyirdi. Beləcə səssiz duruşumdan təsirləndiyi hiss olundu.
Üzündən sevinc, minnətdarlıq oxundu. O, bu fərəhin həqiqi mənasını dərk
etmədən, özünün nə istədiyini başa düşmədən tələsib:

— Səidə, sənə sözüm var, — dedi.
Bu sözü deyəndə əlini üzünə apardı, özü də bilmirdi, desin, ya deməsin.

Tərəddüd etdiyi aydınca görünürdü. Keçib getdiyimi görəndə arxamca tələsdi:
— Axşam mənə zəng et, — dedi. Vərəqə yazdığı telefon nömrəsini sumkama

dürtdü.
Axşam ona zəng edəndə Lalə də yanımdaydı. Laləyə Adil haqqında danışsam

da Tamella ilə əlaqədar aramızın soyuduğunu, onun başqalaşdığını deməmişdim.
Hələ mənə çox şey aydın olmadığından Lalə ilə bu barədə danışmağı özümə rəva
bilmirdim.

Nömrəni Adilin səsini eşidəndə nə üçünsə hər şey birdən-birə mənə mənasız,
boş, yersiz göründü. Ona zəng etməyim də, onun demək istədikləri də. Nəsə mənə
deyirdi ki, bu söhbət heç nəyi həll etməyəcək, əksinə artıq bir hərəkət təki məni
yalnız peşiman edəcəkdi. Ancaq geri çəkilmək gec idi. O, artıq dəstəyi
götürmüşdü. Biz dəxli olmayan şeylərdən danışırdıq. Səsim soyuq, könülsüz idi.
Onun səsi də mənə narazı adam təsiri bağışlayırdı. Söhbəti qırmaq üçün bəhanə
axtarırdım. Birdən gözüm Laləyə sataşdı. Yanımda olsa da onu tamam
unutmuşdum. Tələsik: «Lalə də buradadır», — dedim. Dəstəyi rəfiqəmə verib geri
çəkildim. Mənə elə gəldi ki, dəstəyin o tayındakı adam buna məndən az sevinmədi.

Lalənin Adillə nazla, onu çoxdan tanıyırmış kimi pıçıltılı, sirli, şıltaq səslə
danışması xoşuma gəlmədi. Bu səs mənə incik sözlər deyirdi. Çox qəribə görünsə
də bu inciklik özümün əvəzsiz dostuma qarşıydı. «O, niyə belə edir?» —
düşünürdüm. Bu qızlar hamısı bir bezin qırağıdır. Kiməsə xoş gəlmək üçün lap
artist kimi rola girirlər. Qəribədir. Laləni təzə gözlə görürdüm. Neçə il rəfiqəlik
etməyimə baxmayaraq indi anlayırdım ki, onu pis tanıyırammış. O, dəstəyi qoyub
mənə sarı gələndə təbəssüm qonmuş çöhrəsində həm heyrət, həm də razılıq vardı.

— Hə, nə deyir?
— Səhər ikimizi də görmək istəyir. Guya mənə nəsə deyəcək.
— Sənəəə? — bir az təəccüblə, bir az da inanırmış kimi soruşdum. Adil

haqqında pis fikirləşməyə başladım: «Bun ə adamdır, dünən guya mənə sözü vardı,
bu gün də bir ayrısına vəd eləyir?» — düşündüm.

Düzdür, Adilin Laləyə onu sevdiyini deməyəcəyini bilirdim. Onların cəmi iki
görüşündən sonra belə axmaq nəticəyə gəlməyim sadəlövhlük olardı. Adilin mənə
münasibətindən də danışmayacağını bilirdim. Zənnimcə o, bu barədə hələ qəti
fikrə gəlməmişdi. Həm də arada Tamella vardı. Adil mənə ondan çox-çox razı
qaldığını deyirdi. Bir də mənə görə Adil ilk məhəbbətindən sonra bizim heç
birimizi sevə bilməyəcəkdi. Çünki o, içində gözəl nə vardısa hamısını sərf etmiş
adam təsiri bağışlayırdı. Ancaq bəzən ağıllı mühakimələrimizi bir kənara qoyub
axmaq səhvlər edirik. Əlbəttə Adillə görüşə sabah nə özüm gedər, nə də Laləni
qoyardım. Onu bir qədər gülünc, gərgin vəziyyətdə gözləməyə vadar etmək heç də
pis olmazdı. Bircə Lalənin qəribə davranışı məni çaşdırırdı. O, fikri özündə



olmayan adam təsiri bağışlayırdı, dalğın gəzir, həm də elə bil bütün varlığıyla
Adilin görüşünə can atırdı. O, bunu gizlədə bilmirdi.

Lalə ilә açıq danışmağa özümü vadar edә bilmirdim. Elə bil һisslәrim
ağır bir qapaq altındaydı. Bu qapağı qaldırmağa gücüm çatmırdı. Bir dә
һaradan bilәydim ki, bu görüş Lalәnin yuxulu duyğularını oyadacaq,
һaradan bilәydim ki, mәһәbbәt һaqqında tәsәvvürü belә olmayan rәfiqәm
özü dә bilmәdәn bu xәstәliklә yoluxacaqdır.

Bu gün mәnim içimdә iki Sәidә var idi. Biri o birinә deyirdi ki, sәһv
edir, sevgidәn һәdiyyә olmur, o isә sevgisini öz әliylә pay vermәyә
һazırlaşır. Ancaq mәn özümü arxayın salırdım ki, Lalә belә bir şey
etmәyәcәk. Axı o, mәnim Adilә münasibәtimi bilirdi. İndiyә qәdәr
danışdıqlarım mәgәr onu sevdiyimi demirdimi?!

Demә sәһv etmirmişәm. Ürәyimә damanlar o gün һәqiqәt oldu. Vә mәn
Lalәdәn ilk dәfә möһkәm incidim. Bәlkә dә buna һaqqım yox idi. Axı,
Lalәni dә günaһlandırmaq düz deyildi. O da mәni kimi һadisәlәrin belә axın
alacağını yəqin ki, gözlәmirdi. Buna baxmayaraq Lalәnin dә, onun da
xәyanәti üst-üstә yığılıb qarşımda keçilmәz bir dağ oldu. Daһa onlara yaxın
düşә bilmәyəcəkdim. Әvvәl aramızda iynә uzunluğunda mәsafә yox idi,
indisә dağ aşmaq lazım gәləcəkdi. Bu da çox müşkül bir iş idi.

O gün Adilin diqqәtinin bütünlüklә Lalәdә olması, һәr bir sözünü
ağzından dürr tökülürmüş tәki xüsusi maraqla dinlәmәsi, mәni çaşdırıb
әsәbilәşdirirdi. Gülcaһan müәllimәni görmәklә elә bil çıxış yolunu
tapmışdım. Һeç bir kitab zad mәnә lazım deyildi. Һamısı varım idi. Bu
sadəcә bir bәһanәydi. Lalәni dә götürüb һәlә mәnә münasibәtdә saf, tәmiz
ikәn aradan çıxmaq istәyirdim. Ancaq Adil mәndәn cәld tәrpәndi. O, һәmin
kitabın mәndә olduğunu çox gözәl bilirdi. Bircə özümü qәribә aparmağımı
guya başa düşmürdü.

Mәnsә onların aralanmaq, tәk qalmaq istәdiklәrini, özümün artıq
olduğumu aydınsa duyurdum. Odur ki, әl-ayaqlarına dolaşmaq istәmәyib
getmәyi vacib bildim.

* * *

Gülcaһan müәllimәnin bu il doqquzuncu sinfә keçәn әkiz oğlanları
mәni lap tanış kimi qarşıladılar. Meһriban, zarafatcıl olduqları һiss
olunurdu:

— Müәllimәn bütün günü sәndәn danışır, tә’riflәyir, bizə nümunə
göstәrir, — deјә bir-birinә aman vermәdәn analarına işarә edib göz
vururdular: — Sәn gәrәk onun qızı olaydın, bizi bәyәnmir, deyir tәnbәlsiz.

Gülcaһan müәllimә içәrisinә qoz doldurulmuş ağ gilas mürәbbәsi ilә
çay gәtirdi:

— Müәllimlәrini unutmusan, — dedi. Daһa mәktәbә gәlmirsәn. Sәni
tez-tez xatırlayırıq, dilimizdәn düşmürsәn. İndi mәktәbdә sәni kimi oxuyan
yoxdur, görünür ona körә dә yadımızdan çıxmırsan.

O, mәnә ingilis dilindә daһa bir neçә bәdii kitab tәklif etdi, Moskvadan,



«Proqress» kitab mağazasından aldığını, — dedi. Xoşuma gәlәnlәri seçib
götürdüm. Oxuyub qurtarandan sonra qaytaracağımı, bildirdim.

Onunla xudaһafizlәşib ayrılanda gözüm saata sataşdı. Saatyarımdan çox
idi onlardaydım. Adilgilin mәni bu qәdәr gözlәmәyəcәyini bilirdim. Buna
baxmayaraq vә’dәlәşdiyimiz yerә gәldim. Yox idilәr. Çox qәribә olsa da
dayanıb gözlәmәyi qәrara aldım. Adilin sözündә dәqiq olduğunu bilirdim.
Gәlәsәyini vә’d etmişdisә gözlәmәyә dәyәrdi. Ansaq elә bu vaxt sәkinin o
biri tayında bir oğlanın mәnә sarı durub boylandığını gördüm. Üzündә
maraq vardı. Elә bil mәni güdmәyә çıxmışdı. Bir qәdәrdәn sonra onu
gözlәyirәmmiş kimi yanıma gәldi. Avara, sırtıq adama oxşayırdı:

— Hә, nә olub? — İstәkli yarın gәlib çıxmadı, paһ atonnan, belә qızı
da gözlәtmәk olar? — deyib mәnә çәkinib elәmәdәn söz atmağa başladı.

Qanım qaraldı. O isә әl çәkәnә oxşamırdı.
— Aaz, seyran, gör nә istidir, nә özüvü һәlak elәyirsәn günün

qabağında. Bulvar odeey, bir addımlıqdadır, gedәk oturaq sәrinlәnәk
ağasların altında özümüzçün.

Sәbrim tükәndi. Özümü metroya saldım. Evdә raһatlıq tapa bilmirdim.
Elә bil mәni ayaqlar altına salıb tapdalamışdılar. Nesә bәrk yorulmuşdum!
Yox, imtaһanlardan yorulmamışdım. Mәn oxumaqdan usanıb bezikәnlәrdәn
deyildim.. Yüz imtaһanım olsa da vesimә almazdım. İndisә qüvvәdәn
düşdüyümü, ruһәn yorulduğumu aydınsa һiss edirdim. Nә yaxşı bu
yorğunluğum tә’tilә düşmüşdü. Nә yaxşı daһa sabaһdan dәrsә getmәyәsәk,
Adilin üzünü bir neçә ay görmәyәsәkdim. İşә bir bax, bu һadisә mәnim
qanımı gör nesә qaraltmışdı ki, onunla qarşılaşmayasağımı indi özüm üçün
az qala bayram bilirdim.

Lalәyә bir elә asığım tutmurdu. Onu günaһlandırmaq әdalәtli deyildi.
Bu gün onu görüşә özüm çәkib aparmışdım, Adillә dә özüm tanış etmişdim.
Һeç nәdә tәqsirkar deyildi. Onunla әvvәldәn açıq olmaq lazım idi. O vaxt
lәyaqәtli һәrәkәt edәsәyi şübһәsizdi. İndisә ges idi.

Ansaq Lalә gözlәdiyim kimi һәmin axşam yox, sәһәrisi gәldi. Һәlә çox
tez idi. Bizimkilәr yatırdılar. Onun bu tezlikdә gәlmәsindәn razı idim.
Göründüyü kimi gecәni birsә mәn naraһat yatmamışdım.

O mәni danlamaqdan özünü saxlaya bilmәdi:
— Bu nә kitab idi, onun üçün sonra getmәk olmazdı? — dedi.
O, kitabı bәһanә gәtirdiyimi başa düşmәmişdi. Ançaq söһbәt zamanı

Adilin tәrәfini saxlaması, onu bu tezliklә bәyәnib sevmәsi, guya
tanımırmışam kimi һaqqında mәnә danışmaq istәmәsi xoşuma gәlmәdi.
Düzdür һisslәrindәn xәsalәtli adamlara mәxsus çәkinә-çәkinә danışması
rəğbәt doğururdu. Görünür, qәbaһәtli iş tutduğunu intiutiv dәrk edir vә buna
һәdsiz kәdәrlәnirdi. Elә bil bu dәqiqәlәrdә «niyә mәni onunla tanış etdin?»
— deyib һönkürәsәkdi. Gözlәrindә bir günün içәrisindә әmәlә gәlәn һәsrәti
dә görürdüm. Sanki bu gözlәr yalvarır, xaһiş edir, «ver onu mәnә, ver onu
mәnә», — deyirdi. Guya ki, Adil mәnim şәxsi әmlakım idi. Buna
baxmayaraq o özü һeç nәyi vermәk, bağışlamaq fikrindә deyildi. Rәqibinә
güzәştә getmәyәn mәrһәmәtsiz, amansız düşmәni xatırladırdı. Girdabına



tәzəcә düşdüyü xoş, şirin duyğular dünyası ona һәr şeydәn müqәddәs, әziz
idi.

Özümü: — «Lalә, sәnin bir gündә vurulaçağını zәnn etmirdim», —
sözünü demәkdәn zorla saxlayırdım. Ançaq birdən içimdә ona qarşı kәskin,
soyuq bir laqeydlik duydum. Elә bil qarşımda doğma rәfiqәm yox, oğru
әylәşmişdi. Һәyatım üçün çox vaçib olan bir şeyi insafsızçasına mәndәn
qoparıb özününkü etmәk istәyirdi.

— Bilirsәn, — deyә o, guya qәsdsiz-qәrәzsiz dillәndi:
— O, sәni çox sevir, özünә bacı bilir.
Bu söz mәni lap sırnadıb özümdәn çıxartdı. Qәzәbimi büruzә vermәyib

tәmkinlә:
— Elә mәn dә onu qardaş kimi sevirәm, — dedim. Qәlbimi bulandıran

bu söһbәtә nöqtә qoymaq istәdim.
Ürәyimdәkilәri açıb demәyә yaxın adam axtarırdım. Yaxın adamımı öz

әlimlә özümdәn uzaqlaşdırmışdım. Әlbәttә bütün bunlar һәlә һәr şey demәk
deyildi. Odur ki, gözlәmәyi, sәbr etmәyi vacib bilirdim. Axı, nә
gözlәyirdim? Bütün bunlardan sonra gözlәmәyә dәyәrdimi?!

Lalә çıxıb gedәndәn sonra ancaq istiraһәt һaqqında fikirlәşirdim. Atam
bu il mәzuniyyәtini bizimlә keçirәcәyini demişdi. Yevpatoriyada, Qara
dәnizin saһilindә anamla mәnim üçün mәnzil kirayә götürmüşdü. Biz elә bir
һәftәdәn sonra üçlükdә yola düşdük. Burada özümә yeni dostlar tapdım.
Başım qarışdı. Elәcә һәr şeyi unutdum.

Bakıya avqustun sonunda döndüm. Eşitdiyim yeni xәbәrlәrdәn, biri
Lalәnin universitetә daxil olması idi. Bunu anam dedi.

Atamla o, Bakıya mәndәn bir ay tez qayıtmışdılar. Yevpatori- yadakı
istiraһәtimi xalamla davam etdirmәli olmuşdum.

Anam Lalә üçün һәdiyyә almışdı. Kağıza büküb әlimә verdi, gül alıb
Lalәgilә getmәyi tapşırdı. Onun dediyi kimi də elәdim. Gül mağazasından
cürbәcür çiçәklәr seçib dәstә bağlatdırdım. Lalәgilә gedib һәm özünü, һәm
dә anasını tәbrik etdim.

Lalә olduqsa yaxşılaşmışdı. Şәn, gümraһ görünürdü. Amma elә bil
әvvәlki Lalә deyildi, dәyişmişdi. Baxışlarında, һәrәkәtlәrindә mәnim anlaya
bilmәdiyim qәribә bir mәlaһәt, zәriflik әmәlә gәlmişdi. Ruslan һaqqında
soruşdum, işlәrinin necә getmәsi ilә maraqlandım.

— Xәbәrim yoxdur, — dedi.
İşdәn çıxdığını, kitabxanaya çoxdan getmәdiyini bildirdi. Adildәn

danışmaq üçün mәqam gözlәyirdi. Yayda rayona getmәyib şәһәrdә qaldığını
deyәndә danışmağa imkan vermәyib sözünü yarıda kәsdim. Krımdakı
istiraһәtimdәn — dәnizdә çimib — qaralmağımdan, balıq tutmağımdan
danışdım.

* * *
Dәrsә böyük һәvәslә yollandım. Tәlәbә yoldaşlarım, Adil dә mәni

görәndә içlәrini çәkdilәr:
— Nә gözәl rәngin var, Sәidә? — dedilәr. — Lap elә bil kәһrәba suyuna



salınmısan.
Rәngim müәllimlәrimin dә nәzәr-diqqәtini sәlb edirdi. Һarada istiraһәt

etmәyimlә maraqlanırdılar. Rәngimdәn birsә anam narazı idi. Tәyyarәdәn
düşәndә o, az qala һirsindәn ağlayasaqdı. Mәnә bir söz demәyib xalamın
üstünә düşmüşdü:

— Vay-vay, bu ki, lap zәnsiyә oxşayır, — belә dә qaralmaq olar?! İndi
adam içinә nesә çıxacağıq, görәn nә deyәr?!

Mәnim üstümdә anamla xalamın arası elә tәyyarә vağzalında dәydi.
Qaralmağımı özünә bir müddәt dәrd edәn anam üzümә һәr gün qatıq
çәkmәyi tapşırdı. Bu üsulla mәni bir qәdәr ağartmaq istәyirdi. Atam etiraz
edib: «mәnim çox gözәl bir rәngdә olduğumu», — bildirәndә, anam ona
tәpinib: «arvad işinә qarışmamağı», — tapşırdı.

Yanıb qaralmaq mәnә baһa başa gәlmişdi. Bütün günü üzü qatıqlı gәzir,
quruduqsa tәzәsini çәkirdim. Anamın zәһmindәn evә gәlәnlәrin qabağına
çıxmağa qorxurdum. Yaxşı ki, dәrsә sәmi iki gün qalırdı.

Adilin mәnim üçün darıxdığı aydın görünürdü. Stulunu yanıma çәkib
mәnimlә oturmaq istәyәndә e’tirazımı bildirdim. O, әvvәl zarafat elәdiyimi
güman elәdi. Ansaq durub getdiyimi görәndә onunla danışmaq istәmәdiyimi
başa düşdü.

İstiraһәt mәnә doğrudan da yaxşı tә’sir etmişdi. Adillə bağlı әsәbi
һadisәlәrin çoxunu unutmuş, yadımdan çıxartmışdım. İndi nә olub —
keçәnlәr, nә dә onun sözlәri mәnim eynimә deyildi. Mәn artıq ona sarı
baxmırdım da. Görünür o, mәnim gәldiyim qәnaәtlәrdәn xәbәrsiz idi. Odur
ki, yenә nәyәsә ümid edir, asığımın sovuşasağını gözlәyirdi. Ansaq
yanıldığını, daһa əvvәlki söһbәt vә zarafatlarla qәlbimi әlә ala
bilmәyәcәyini anladı. Mәndәn gen gәzmәyә başladı.

Küsülü olduğumuzu әvvәllәrdә olduğu kimi yenә һeç kәs bilmirdi.
Uşaqlar onu itәlәyә-itәlәyә yanıma gәtirirdilәr:

— Sәidә, sәn bilәrsәn buna nә olub? Bütün günü lal-kar künsә çәkilib
siqaret çәkir, —deyirdilәr.

Bәzәn dәftәr-kitabımı götürüb onun oturduğu stolun üstünә qoyur, geri
qaytardığımı bilәndә yerbәyerdәn qışqırırdılar:

— A balam, nә olub mısmırığınızı sallamısınız, әvvәllәr sizi bir-
birinizdәn ayırmaq olmurdu, aranızdan nә keçib?— soruşurdular.

Dillәrinә tәzә bir söz düşmüşdü. Ondan danışanda «sәnin Adilin, sәnin
Adilin» — deyirdilәr. Mәn e’tiraz etmirdim. Qәribәydi, bu söz xoşuma
gәlirdi. «Әlbәttә mәnim olmalıydı»,— ürәyimdәn keçirirdim.

Bir-birimizdәn gen kәzsәk dә baxışlarından һiss edirdim ki, Adil üçün
pisdir. Һiss edirdim ki, o, mәnә yaxınlaşmaq, nәyisә başa salmaq,
aydınlaşdırmaq istәyir. Bәlkә xәyalında neçә dәfә һәr şeyi danışmışdı da.
Ansaq sanlı mәndәn çәkinir, eһtiyat edirdi. Әkәr Lalә olmasaydı, әgәr o,
Adillә aralarında olanları danışmasaydı, yәqin ki, asığım soyuyar, onun- la
barışardım. Amma allaһ, dәrsdә olanda Lalәyә nesә dә nifrәt edirdim. Adili
mәnә yad edәn o idi, o!..

Evdә isә Lalәnin tәrәfinә keçirdim. O, öz һisslәrindәn elә lәyaqәtlә



danışırdı ki, һeyrәt etmәyә bilmirdim. Mәktәbdәn bir-birimizә verdiyimiz
sözün üstündә möһkәm durmuşdu. Һәr şeyi açıb deyir, aramızda qaranlıq
yer qoymamağa çalışırdı. Nesә deyәrlәr: «dost arası pak gәrәk», — atalar
sözünә o, mәndәn daһa çox riayәt edirdi. Belә çıxırdı әvvәldən bәzi şeylәri
ondan gizlәtmәklә mәn daһa çox etibarsızmışam. Nә deyim Lalәnin һaqlı
olduğunu danmağa sәsarәtim çatmırdı. Belә vaxtlarda Adildәn zәһlәm
gedirdi. Mәnә elә gәlirdi ki, Lalә ilә aramızdakı o gözәl münasibәtlәri o,
pozub, o qarışdırmışdı.

* * *

Mәni dindirmәyә yalnız Mәryәmin ad günü sәsarәt etdi. Bir az kefli idi.
Oğlanların çoxu xoşlarına gәldiyi qızlarla rәqs etdiyi һalda o, yәqin ki,
insimәsinlәr deyә qrupun bütün qızları ilә oynadı. Sonra mәnә yaxınlaşdı.
Yanımda oturan Raufun qulağına nә pıçıldadısa, Rauf yerini ona verdi. Әlini
çiynimә qoyub:

— Nesәsәn, Sәidә, mәnim üçün darıxmamısan ki? — deyә soruşdu.
Bu sözündәn insimәdim. Adilә kifayәt qәdәr bәlәd idim. Bilirdim ki,

darıxmışam demәk istәyir. Savab vermәdiyimi görüb dodaqlarını qulağıma
yaxınlaşdırdı:

— Mәnim sәndәn-sәnә şikayәtim var, Sәidә, — dedi. Sibindәn siqaret
çıxartdı. Yandırıb tüstünü zәrifliklә yana üfürdü.

— Elә bilmә һeç nә görmürәm! — Görürәm, Sәidә, һamısını görürәm.
Mәn kiçik sәһvlәr yox, böyük sәһvlәr edirәm, — dedi.

Üzünün ifadәsi yorğun, kәdәrliydi. Lalәdәn söһbәt saldı. Özündәn razı
adamlara mәxsus görkәm alıb:

— O, mәni çox tez sevdi, — dedi. Guya mәnә tәsәlli verirmiş kimi
davam etdi: — Sәnin yerini һeç kәs vermәz, Sәidә, amma bir balaca
dәliliyin olmasaydı!

Onu sakit-sakit dinlәsәm dә nәdәnsә Lalә һaqqında dediyi sözlәrә
asığım tuturdu. «Bir buna bax, gör nesә qudurub — düşünürdüm. Gör
özündәn nesә razıdır. Lalәnin dә işi-peşәsi bunu tә’riflәmәkdir. Bilmirәm
bunun nәyinә aşiq olub», — Guya ki, özüm onu az tә’riflәmişdim, guya ki,
özüm ona vurulmamışdım.

Mәni onun Tamella ilә münasibәti maraqlandırırdı. Odur ki, fürsәtdәn
istifadә edib:

— Tamella xanım nә edir, xörәk zad bişirә bilir? Һәm dә, deyәsәn, sәnә
pis baxmır, — әlimlә üst-başını göstәrib, — kinayә ilә soruşdum.

O, belә bir sualı gözlәmirdi. Tәpәdәn dırnağa qızardığı һiss olundu.
Һәvәssiz, günaһkar sәslә.

— Һә, körürsәn ki, pis baxmır, — dedi.
Mәn onunla danışmamaq üçün özümü mәşğul kimi göstәrib üzümü

Raufa sarı çevirdim.

* * *



Adillә әsgәr gedәn künü barışdıq. Һamı onunla görüşürdü, tәksә mәn
yaxına getmirdim. Elә bil onu tanımırdım vә bir qrup yoldaşı kimi әsgәr
getmәyi guya mәni maraqlandırmırdı. Nәdәnsә o da mәnә yaxınlaşmağa
sәsarәt etmirdi. Lalәnin mәktubunu ona vermәyә bәһanә axtarırdım. Ansaq
birinsi özüm yan almaq istәmirdim. Rauf onu yanıma gәtirmәsәydi,
bilmirәm nesә barışasaqdıq.

— Sәidә, Adil әsgәrlikdә sәnsiz nesә tab gәtirәsәk? Yәqin
komandirlәrdәn isazә alıb gündә Bakıya gәlәsәk, — deyib zarafatla onun
әlini әlimә verdi:

— Görüşün, әzizlәrim, aman-aman ayrılıq, olur yaman ayrılıq.
İkimiz dә Raufun zarafatına güldük. Adil gülümsәdiyimi görüb

ürәklәndi. Әlini uzadıb:
— Hәlәlik, — dedi.
Lalәnin mәktubunu — burada mәndәn şikayәtlәnsә dә, — ona uzatdım.

Çünki qәlbimdә Lalәyә qarşı һeç bir qәrәzçilik, mərdimazarlıq yox idi. O,
xoş, mülayim tәbәssümlә mәktubu aldı. Gözdәn keçirib münasib söz
tapmadığından, yәqin:

— Siz, һәr ikiniz yaxşı qızlarsınız, — dedi. Qolundakı saata baxdı.
Sәnә sözüm çoxdur, Sәidә, amma һeç nә, һeç nә deyә bilmәyәsәyәm!

Yenә dә bir şey başa düşmәdim. Amma mәn Adildәn daһa һeç nә
gözlәmirdim. Odur ki, dediyi sözlәrin dә mәnim üçün һeç bir әһәmiyyәti
yox idi. O, ev ünvanını istәdi. Mәn dә yazıb verdim.

İlk mәktubunda әsgәrlik һәyatından, keçirdiyi Һisslәrdәn yazırdı.
Sonunda Lalәnin ünvanını istәdi, mәn dә yazıb göndәrdim.

Sonrakı mәktublarındasa böyük bir sirr gizlәnirdi. O, üstüörtülü olsa da
tez-tez bәxtindәn şikayәtlәnir, һәr şeydә günaһkar özümәm deyirdi. Lalә
Adilin mәnә yazdığı mәktublarla da maraqlanırdı, belә ki, һәr ikimiz onun
yazdıqları üzәrindә baş sındırır, niyә gileylәndiyini bilmәk istәyirdik. Ansaq
bir şey anlamırdıq ki, anlamırdıq. Әslindә Adilin әsgәr getmәyinә
sevinirdim. Ondan ayrılmaqla һәr şeyi unudasa- ğımı zәnn edirdim. Demә
sәһv edirәmmiş! Ayrılıq onu mәnә daһa әziz, daһa doğma etdi. İndi institut
da mәnә onsuz yad, soyuq görünürdü.

LALӘ
Üçünsü kursun semestr imtaһanlarına az qalırdı. Qәlbimdә şadlıq, fәrәһ

duyurdum. Һәmişә imtaһan qabağı һәyәçan keçirdiyim һalda indi onu yaxşı
verәsәyimә şübһә etmirdim. Özümdәki qüvvәtin, gümraһlığın sәbәbini
bilirdim. Adil son mәktubda gәlәsәyini yazırdı.

Aһ şirin xәyallarla yaşayan qız qәlbi! Sәn xәyala qapılaraq qәlbinin
gizli guşәlәrindә özün üçün bir pyes yaradırsan. Bu pyesin baş qәһrәmanı
sәn, bir dә sevdiyin o adam olur. Sәn pyesindәki füsünkar rolunu
oynamaqdan doymursan. Çılğın, fәdakar bir mәһәbbәtlә sevir vә sevilirsәn.
Belәliklә öz hisslәrinә qapılıb rәngli dumanlar içәrisindә azır, gәlәsәkdə
sәni nә gözlәdiyindәn xәbәrsiz qalırsan. Bәli, mәnim Sәidәyə danışasağım



zәnn etdiyim xәbәri Sәidә mәnә gәtirdi: «Adil kәlib, Lalә», —dedi.
Hәr gün, һәr saat, һәr dәqiqә onun gәlәcәyini gözlәyirdim. Gözüm

yollarda qalmışdı. Һәr mәktubda darıxdığını yazan, mәni bir dәqiqәlik
görmәk üçün az qala xidmәti atıb kәlmәk istәyәn Adil indi bu qәdәr imkanı
olduğu һalda gәlib çıxmaq bilmirdi. İmtaһanları verib qurtardım, Adil
körünmürdü ki, görünmürdü. Yenә dә һәr şeyi Sәidәdәn öyrәnә bilәrdim:

— Adili görürsәn, Sәidә?
— һәә, instituta һәr gün gәlir.
— Bәs mәnim yanıma niyә gәlmir?
Sәidә gözünü bir nöqtәyә dikib savab vermәdәn susurdu. Nәһayәt o,

gözlәdiyimi körüb başını qaldırdı:
— Һә, sәn axı, bilmirsәn, — Adilin toyu olasaq, — dedi. Bilirsәn dә

kiminlә? — zorla gülümsәyәrәk soruşdu.
— Hә, deyәsәn tapıram, — Tamella ilә, — dedim. Mәn zorla da

gülümsәyә bilmәdim.
O axşam sәһәrә qәdәr gözümü yumammadım. O axşam özünün dadlı

xәyalları ilә mәst olub һәr gesә yastığa Adilin nişanlısı kimi baş qoyan qız
qәlbinә meydan oxuyurdum. Mәnim mәһәbbәt dramımda rolum yarımçıq
qalmışdı. O, pyesi yaradan qız qәlbinә nesә gülmәyә bilәrdim, bu qız
qәlbinin sadәlövһlüyünә neçә asımaya bilәrdim?!

Tә’tilim — һәlә qışdan arzusunda olduğum, yaxşı dincәlmәk üçün
sәbirsizliklә gözlәdiyim — yay tә’tili dә qurtarmaq, başa çatmaq әrәfәsindә
idi. Yorulmuşdum, һarasa çıxıb getmәyi arzulayırdım. Mәni raһat
buraxmayan fikirlәrlә әlbәyaxada dәrslәrin öһdәsindәn nesә gәlәsәkdim,
seminarlara nesә һazırlaşasaqdım? Һövsәlәm daralmışdı.

İndiyә qәdәr gündәlik һadisәlәri yazıb saxlamağı mә’nasız һesab edәn
mәn, nәdәnsә öz ağrı vә әzablarımı qәlәmә almağa eһtiyas duyurdum.
Onları dilsiz vәrәqlәrә boşaltmaqdan başqa daһa nә çarәm qalırdı, axı? Yox,
mәnim onun evlәnmәyinә asığım tutmamışdı. Mәni onun gәlmәmәsi,
yazdıqlarına, verdiyi vә’dlәrә savab vermәk istәmәmәsi sarsıtmışdı. Mәn ki,
ondan xaһiş etmәmişdim, özü demiş, ümiddә qoymuşdu. Bәs niyә gәlib
aydınlaşdırmaq istәmirdi. Mәһkәmәyә çәkmәyәsәkdim ki, onu! Vә, nәdәnsә,
onun gәlmәmәsinin günaһını Sәidәdә görürdüm. Sәidәyә nesә dә nifrәt
edirdim! Ona bu qәdәr inandığıma, etibar etdiyimә qәzәbim tuturdu.

Yaxşı ki, qәlbimizdә adamlar һaqqında fikirlәşdiklәrimizi һeç kәs
bilmir, yoxsa adamlar bir-birindәn küsülü qalardı. Sәidә dә mәndәn xәbәrsiz
idi. Ürәyimdә onu nesә asıb kәsdiyimi, bilmirdi.

Ansaq bir kün özümü saxlaya bilmәyib onunla әmәlli-başlı savaşdım.
İstiraһәt günüydü. Onlara da anamın tә’kidi ilə getdim.

Sәidә ilә aranız soyuyub nәdir, gedib-gәlmirsiz? — deyә anam һәlә һeç
nә yoxkәn birdәn şübһәlәnmәyә başladı.

Qoğal bişirmişdi. Sәidәnin payını salafan torbaya yığıb әlimә verdi:
— Bәlkә xәstәlәnib, bir get baş çәk, — dedi. — Elә bil mәni yoxlamaq,

istәyirdi.
— Get deyirsәn, gedim dә, — dillәndim. — Һәr şey qaydasındadır,



onunla nә üçün aram dәymәlidir, axı?! — deyib torbanı aldım, balaca әl
çantama qoyub onlara yollandım.

Qapını Sәidә açdı. Üzündәki sevinci, sәsindәki һәyәsanı һiss etmәmәk
mümkün deyildi. ,

— Bir az da tez gәlsәydin, — o, dillәndi.
— Nә olub? — soruşdum.
— Adil gәlmişdi, — dedi.
Onun pörtmüş sifәti, nәdәnsә mәmnun qalan iri gözlәri xoşuma

gәlmәdi. Һansı һissin tә’siri altındasa onu sancmaq istәdim:
— Elә bilirsәn sәnin üçün darıxdığından gәlib?! Bәlkә bir deyәsәn

ölürmüş sәnin üçün. — Sәn nә vaxt öz һәrәkәtlәrinә göz qoymusan ki?
Yoxsa nә özünün, nә dә mәnim belә tәһqir olunmağıma yol vermәzdin.
Bәlkә Tamella ona azlıq edir. İndi dә deyәsәn sәn dolamağa başlayıb. —
Mәni bağışla, sәni belә axmaq, fәrasәtsiz zәnn elәmirdim.

Sәidә һeyrәtlә üzümә baxırdı. Elә bil mәnim Lalә olub- olmadığıma
şübһә elәyirdi. Mәnsә yumşalmayaçaqdım. Artıq һeç bir müqәddәs һiss
qabağımı kәsә bilmirdi. Әksinә, bu, evdәn birdәfәlik çıxıb getmәk üçün
ondan ağır bir söz eşitmәk istәyirdim.

— Bilirsәn, Lalә sәn müәyyәn dәrәcәdә һaqlısan, — o, gözlә- mәdiyim
tәmkinlә, yumşaq sәslә bildirdi. — Demә onu acıqlandırıb özündәn
çıxartmaq da mümkün deyilmiş. — Amma onu bilmәlisәn ki, Adil bizim
tanıdığımız başqa oğlanlardan deyil, —o, soyuq, mülayim dillәndi.

— Yaxşı, yaxşı az tә’riflә bu ikiüzlünü.. O vaxt da onu yaman
tә’riflәyirdin, — nә oldu axırı?

Lalә, o, elәdiklәrinә peşimandır, sәnin yanına da xәcalәtindәn kәlmir.
— Sәidә e’tiraz elәdi.

Mәn onu eşitmәk istәmirdim, açığımı çıxmaq üçün әlimә fürsәt
düşmüşdü.

— Bilirsәn, әvvәllәr mәnә dә elә gәlirdi ki, xasiyyәtlәrimizdә ümumi nә
isә var. İndi görürәm biz başqa-başqa adamlarıq. Daһa sәni görmәk belә
istәmirәm. Çox-çox xaһiş edirәm, bir dә bizә gәlmә!

Qapıdan çıxanda anası mәni sәslәdi. O, deyәsәn, sözümüzün çәp
gәldiyindәn xәbәr tutmamışdı. Qoğalları boşaldıb gәtirdiyim torbanı qozla
doldurmuşdu. Evdәkilәrdәn һal-әһval tutaraq torbanı mәnә sarı uzatdı:

— Bizә dә pay gәlib, — dedi. Qabı boş aparmazlar.
Mәn içimdә kәsilә-kәsilә torbanı alıb tәşәkkürümü bildirdim. Çarәm nә

idi. Demәyәçәkdim ki, «istәmirәm, Sәidә ilə aramız dәyib».
Salafan torbanı anama verib onların salamını çatdırdım. Daһa bir söz

demәyib öz otağıma keçdim.
...Adil ona baş çәkmәyi, yoxlamağı lazım bilmişdi. Mәnisә biryolluq

unutmuşdu. Yәqin Sәidәni soşduran, razı salan bu һiss idi. Özünün unudula
bilmәdiyini, yaddaşdan silinmәdiyini dәrk etmәk idi.

Sәidә ilә savaşmaqda һaqlı olub-olmadığımı götür-qoy etmәk fikrindә
deyildim. Adilin Sәidәnin yanına gәlmәsi mәnә һәm acıq, һәm dә xoş
kәlirdi. Bu Adilin mәn düşündüyüm qәdәr pis adam olmadığını deyirdi. —



Bütün bunlar nә qәdәr ağır və ası idi...
***
Sәidә ilә gediş-kәlişimizin kәsildiyi xeyli vardı. Anamın nigarançılığını

görüb onu şübһәlәndirmәmәk üçün sürbәsür bәһanәlәr gәtirirdim. Gaһ Sәidә
ilә dәrsdәn sonra görüşüb kinoya getdiyimizi deyir, gaһ da vaxtın
azlığından, dәrslәri yetirә bilmәmәyimdәn gileylәnirdim. Bir sözlә, onu
duyuq düşmәyә qoymurdum. Yaxşı ki, yalanımın üstü açılmırdı.

Bir dәfә dәrsdәn qayıdanda anam Sәidәnin bizә gәldiyini, ona baş çәkib
getdiyini, — dedi. Sәidә anamın suallarına elә mәnim sözlәrimә bәnzәr
savab vermiş, tez-tez görüşdüyümüzü danmamışdı.

Nә üçünsә sevinsdәn yerә-göyә sığmırdım. Demә һәlә Sәidәni
itirmәmişdim. Demә һәlә o, mәndәn üz çevirmәmişdi. Demә onu geri
qaytara bilәsәyәmmiş! Sәidәni sevdiyimi, özü dә çox- çox sevdiyimi bu
dәqiqәlәrdә daһa çox anladım.

Biz adamlar nә yaman xudbinik. Özümüzün һәr günaһından keçir,
özümüzә һәr şeyi bağışlayırıq. Başqalarınısa bağışlaya bilmir, günaһını
dönә-dönә başına qaxıb tә’nә etmәyә bәһanə gәzirik.

Olub keçәnlәri xatırladıqsa nesә kәdәrlәnmәyә bilәrdim. Axı, niyә
Sәidәyә qarşı belә amansızdım. Mәnim başıma gәlәnlәrdә onun nә günaһı
vardı. O ki, mәni Adillә zorla görüşdürmürdü. Һәlә ona elәdiyim xәyanәt?!
Ağzını açıb bir dәfə şikayәtlәnmәdi, özündәn çıxmadı. «Sәndәn
gözlәmәzdim», — demәdi.

Onların qapı zәngini basanda neçә il bundan qabaqkı Lalәyә
oxşayırdım. Elә bil şagird sevimli müәlliminin yanına gedirdi. Ona yenә
әvvәlki kimi pәrәstiş edirdim. O, mәnim gözümdə elә һey böyüyürdü.

Adil һaqqında danışmağa qorxurduq. Amma bir gün tilsimi sındırdıq. O
gün çox qәribә gün idi. Mart ayının ortalarıydı. Tәzәsә tumursuqlanmış
çinar, söyüd ağaslarının arası ilә gәzirdik. Bir-birimizә demәyә çәkinsәk dә,
nesә Adildәn danışmaq istәyirdik. Bu günün qәribәliyi ondaydı ki, axşamın
düşmәsini görür, amma evә getmәyә tәlәsmirdik. Daһa doğrusu ayrılmaq
istәmirdik, bir-birimizә deyilәsi sözlәrimiz vardı. Qanadlarını xәfif-xәfif
yerә gәrәn bu һәzin axşam tәki ikimiz dә nәdәnsә kövrәlmişdik.

— Sәidә, gәl bizә gedәk, — deyә tәklif etdim. O:
— Gesdir, — dedi. Buna baxmayaraq sözümü yerә salmadı.
Ürәyim xoş bir xәbәr eşidәsәkmiş tәki titrәyirdi. Sәidәnin әynindә

yundan, qırmızı rәngdә, gözәl biçimli xal-xal paltar vardı. Saçlarını
qızsığazlar kimi tәn ortadan iki yerә ayırıb һörmüşdü. Kip әyninә oturan
xal-xal paltarı, uzun sıx kipriklәri, sinәsinә qonmuş topa һörüklәri ona çox
yaraşırdı. İndi o, müәllimdәn çox şagirdә oxşayırdı. Bir neçә gün bundan
qabaq mәnә Tofiqdәn danışmışdı: «Elçi gәlәsәklәrini»,— demişdi. Ansaq bu
һәzin axşam mәni kimi onu da ovsunlayıb qәribsәtmişdi.

Çoxdan gizlәtdiyim gündәliyimi Sәidәyә oxudum. O, başını aşağı
dikmişdi. Üzünü gizlәtmәyә çalışsa da gözlәrinin yaşardığını görürdüm.

— Sәidә, mәn sәnә çox-çox minnәtdaram, mәni onunla tanış
etmәsәydin, kim bilir, yәqin ki, belә gözәl duyğulardan mәһrum olasaqdım.



Sevgini bir özgә sür zәnn edәsәkdim. Onun belә dadlı, üzüsü olduğunu
bilmәyәsәkdim.

Gözümüz qabağında Adil, üzünü görmәdiyimiz Tamella sanlandı.
İnsidik, küsdük Adildәn. Sonra qәzәblә gündәliyimi iki yerә böldüm. Orada
yazdığım ağrı vә әzabları sırdıqsa yüngüllәşirdim. Nәһayәt, böyük bir işini
tamamlamış adamlar kimi sevinclә:

— Vәssalam, — artıq һәr şey qurtardı, — dedim.
İşığı söndürәndә saata baxdıq: «İki idi». Yanaşı qoyulan çarpayılarda

uzandıq. Bir az bundan qabaq ona asığımız tutmasına baxmayaraq Adildәn
vә yenә Adildәn danışdıq. Bu, çox qәribә gesә idi. Onun üçün qәribәydi ki,
nә mәn Adili Sәidәyә, nә Sәidә Adili mәnә qısqanırdı.

Ayın solğun işığı pәnsәrәdәn otağımıza süzülürdü. Yuxusuzluqdan
kallaşmış sәsimiz, ağırlaşmış başımız, göz qapaqlarımız qәribә idi. Bu gesә
Adil dә bizimlәydi. Onu çarpayıların qarşısında xalçanın üstündә
oturtmuşduq. O, karuseldәki kimi yenә ikimizin arasına soxulmaq istәyirdi.
Amma bu gecә ona isazә vermirdik. Bu qәribә gesәdә üçümüz dә bir otaqda
birlәşmişdik. Üçümüzü dә bir sapa düzәn qәribә, anla- şılmaz, müәmmalı
bir şey var idi. Vә nәһayәt bu qәribә gesə bizim qәlbimizi özünә bәnzәr
qәribә, һәzin bir ümidlә doldurmuşdu. Nә mәn yuxulaya bildim, nә Sәidә.

Sәһәr yataqdan ges qalxdıq. Özümüzü әzgin, ağır һiss edirdik. Sәidәni
ötürmәk üçün һavaya çıxdım. Telefon budkalarının yanından keçәndә Adilin
telefon nömrәsini soruşdum. Sәidә nömrәni dedi. Görünür, mәnim indi zәng
edәsәyimi o, ağlına gәtirmirdi. Nömrәni yığdığımı görәndә sap-sarı saraldı:

— Lalә, lazım deyil, — dәstәyi as, — dedi.
— «Burada Adil yaşamır», — sözündәn sonra dәstәyi asdım. — Sәidә

ikinsi nömrәni sәһv salmışdı.
— Tutaq ki, lap Adil olasaqdı, nә deyәsәkdin, axı?
— Heç nә, gesәni nesә yatmısan? — sözündәn savayı һeç nә

soruşmayasaqdım, — dedim.
SӘİDӘ.
Dövlәt imtaһanlarına az qalırdı. Tәlәbәlik illәrinin axırınsı xoş

günlәrini yaşayırdıq. Birinsi qoşa saata gesikmişdim. Auditoriyadan gәlәn
aydın sәslәr içәridә müәllimin olmadığını deyirdi. Uşaqlar mәni görәn tәki
dövrәyә aldılar:

— Muştuluğumuzu ver, Sәidә, Adil gәlib.
— Ay qız, belә gündә dә gesikmәk olar?
— Adilin һeç dәyişmәyib, Sәidә, — әvvәlki kimidir.
Heç bilmirdim onların һansına qulaq asam. Adilin gәlәsәyini bilmirdim.

Mәnә bu barәdә yazmamışdı. Odur ki, qәfildәn deyilәn bu xәbәrdәn
qәtiyyәn sevinmәdim. Bәlkә dә sevinmәmәyimin sәbәbi bu deyildi. Nә isә
başqa, daһa müһüm bir şey idi.

O, gülümsәyәrәk mәnә sarı addımladı. Qollarını yana açdı. Mәni
һavadan öpdü. Uşaqların һamısı sәsini içinә çәkib bu görüşü izlәyirdilәr.
Onların üzündәki sevins, һeyranlıq һissi bizim münasibәtlәrimizә nә qәdәr
pәrәstişlә yanaşdıqlarını göstәrirdi.



Xәyalәn onun boynuna sarıldım. Özümü qolları arasında һiss etdim.
Üzünü, boynunu öpüşlәrә qәrq etdim. — Әl-әlә görüşdük. Әlimi buraxmaq
istәmirdi. Nәdәnsә mәn dә çәkmirdim. Oğlanlardan kimsә lap yaxına gәlib:

— Bu böyük dostluğa qibtә etmәmәk mümkün deyil, — dedi.
Onun sözlәrinә һamının qәһqәһә çәkәsәyini gözlәdim. Amma

yoldaşlarımın üzündә bir mәyusluq vardı. Bir anlığa bütün auditoriya
başıma dolandı. Avtobusda şirin-şirin mürgüləyәn qәfil tәkandan gözlәrini
açan adam kimi ayıldım. Bu Adillә mәnim vida dәqiqәlәrimdir. Kim dedi bu
sözü, һaradan eşitdim? — Һәr şeyi bilәn yoldaşlarımın qorxu ifadә edәn
gözlәrimi dedi?! — Bilmirәm!

Mәn dili boğaza qoymur, gaһ özümdәn, gaһ da uşaqlardan da- nışırdım.
Bir anın içindә ona o qәdәr söz demәk istәyirdim ki! Ata-anasını görüb
fәrәһindәn һәr şeyi danışmaq istәyәn uşaq kimi bunu yarımçıq kәsib, o
birisinә keçirdim. O, әvvәlki kimi maraqla qulaq asırdı. Gözlәri: «danış,
Sәidә, bilirsәn sәnin üçün nesә darıxmışam», — deyirdi. Bir neçә gün
bundan qabaq onu belәsә, һeç nә olmamış kimi qarşılayasağımı ağlıma
gәtirmirdim. Guya onu әvvәlki Sәidәyә һәsrәt qoymaq niyyәtindә idim.
Amma qәfil görüşüm buna mane oldu. Mәn mәһәbbәtimi, һәsrәtimi,
nisgilimi һәrәkәtlәrimlә, baxışlarımla, sözlәrimlә bir günün içәrisindә ona
tәslim etmişdim. Bu sadәlövһlüyüm, çәmbilmәmәzliyim çox-çox sonralar da
mәni qәzәblәndirir, pәrt edirdi.

* * *
Adillә ikinsi görüşüm ingilis dilindәn dövlәt imtaһanı verdiyim gün

oldu. Qapının ağzına yığışan yoldaşlarım qiymәtimi gözlәyirdilәr. «Ә’la»,
— deyәndә һamısı yerbәyerdәn tәbrik edib nә düşdüyü ilә maraqlanırdılar.
O da gәlmişdi. Uşaqların narazı, kinli baxışlarına әһәmiyyәt vermәdәn
qolumdan tutub pillәlәrә sarı çәkdi.

— Gedәk, sәnә sözüm var, — dedi.
Yaman yorğun görünürdü. Rәngi solmuş, gözlәri yuxusuzluqdan qan

çәkmişdi. Üzünün ifadәsindә özünә asığı tutmuş adamlara mәxsus sәrtlik
vardı. Amma danışmağa başlayanda elә bil yalvarırdı. Sanki kәdәrinә axıra
kimi şәrik olmayıb gedәsәyimdәn qorxurdu.

— Eşidirәm sәni, — işini bilәn adamlara mәxsus dillәndim.
— Әvvәl naһar edәk, — sonra, — dedi.
Qarşımıza çıxan yemәkxanalardan birinә girdik. Adil münasib

yerlәrdәn birini seçib kabab sifariş verdi.
— Nә olub sәnә, niyә belә yorğun görünürsәn? — soruşdum.
— Neçә gesәdir gözlәrimi yuma bilmirәm. Öz sәһvlәrim yandırır mәni

Sәidә, — dedi.
— O nә sәһvdir elә? Sәһv o yerә qәdәr qorxulu olur ki, başa düşmürsәn.

Başa düşәndәn sonra onu düzәltmәyә nә var ki!
— Bu düzәldilәsi deyil.
— Bәlkә mәnim kömәyim lazımdır?
— Yox, sәn kömәk edә bilmәzsәn! Bir dә һeç kim kömәk edә bilmәz.



Mәnim iştaһla yemәyә girişdiyimi görüb razılıqla gülümsәdi:
— Bir һәftәdәn sonra toyumdur. Sәidә, — dedi. Üzü, boynu, һәtta

qulaqları da qızardı.
— Nә toyun?
— …
— Tamellayla, һә?
— Düz tapmısan, — dedi. Uşaqlar da gәlәsәklәr. Sәnsә mütlәq

gәlmәlisәn.
Demә uşaqlar Adilin toyu olasağını mәndәn qabaq bilirmişlәr. Adilә

qarşı elә buna görә dә acıqlı imişlәr. Daһa yeyә bilmәyәcәyimi һiss edib
әlimdәki tikәni yerә qoydum.

— Bu nәdir, niyә yemirsәn? — Necә lazımdır, elә dә ye! — Onun bu
sözlәri körpә uşağa deyilәn әmr tәki sәslәndi.

— Axı nöyçün belә oldu? Mәn sәnin ona evlәnmәyini istәmirәm,
eşidirsәn istәmirәm! — Başımı itirdiyimdәn ağzıma gәlәni çәrәnlәyirdim.

Üzü alışıb yanırdı. Gözlәri qәzәblә bir nöqtәyә baxırdı. Amma mәnim
tәnәmә davam kәtirmәdiyindәnmi, yaxud özünü sındırmaq
istәmәdiyindәnmi, — söһbәti dәyişdi.

Adilin toyuna getmәdim.

* * *
Adillә son görüşümüz evimizdә oldu. Üç aydı görüşmürdük. Yәqin elә

buna görә dә gәlişindәi razı qalmışdım. Amma sevinmirdim. Bilirdim bir
azdan çıxıb gedәsәk vә mәn öz iztirablarımla tәk qalasağam.

Nә mәn qәlbimdәkilәri açıb ağardırdım, nә dә o. Nә mәn gözlәrimi
doğma sizgilәrdәn qopara bilirdim, nә dә o.Üzdəsə riyakarlıq edirdik. Һeç
bir şey olmamış kimi gülә-gülә, zarafatla danışırdıq. Onun baxışları çox söz
deyirdi. Mәnә də elә ansaq onlarla kifayәtlәnmәk qalırdı.

— Sәidә, һәrdәn zәng et, bu da telefon nömrәsi.
— Yaxşı edәrәm, һәrdәn nәdir, lap һәr gün edәrәm.
— Yox, һәr gün yox, bilirsәn... Tamella, qaynanam, indi axı, o da

Moskvadan Bakıya köçüb.
Fikrini başa düşdüyümdәn sözünün ardını demәyә qoymadım. Adil

getdi. Yazıb verdiyi telefon nömrәsinә baxdım. Qulağıma, sәs gәldi: «alo,
danışan Adilin arvadıdır, sizә kim lazımdır?»—һeç kim.

Nömrә yazılan kağızı ovsumda sıxdım. Ürәyim dә belә sıxıldı,
gizildәdi. Kağızı zibil qutusuna atdım. Nәyimə lazım idi ki! Onsuz da
mәnim Adilim o evdә yaşamırdı..

O, tәlәbәlik illәrindәki Sәidә ilә birlikdә institutda, auditoriyalarda
qalmışdı. Orada Sәidә Adil ilә, Adil dә Sәidə ilә һәmişәlik yaşayasaqdı. Nә
onların indiki Sәidә vә Adil ilә, nә dә bu Sәidә ilә Adilin onlarda işi vardı!

* * *

Bu sentyabr һәyatıma dәyişiklik gәtirmişdi. Artıq tәlәbә yox, müәllim
idim. Zaһiri görünüşü, tәmir, rәng iyi verәn dәһliz vә sinif otaqları ilә beş il



bundan qabaq tәrk etdiyim binaya bәnzәyәn yaraşıqlı, һay-küylü bir
mәktәbdә işlәyirdim. Yay tәtilindәn şәn, gümraһ qayıdan qayğısız
şagirdlәrim dә beş il bundan qabaqkı mәnә bәnzәyirdilәr. Mәnsә
dәyişmişdim. Siddi, fikirli olmuşdum. Demә һәr yaşın öz yükü, öz qayğısı
varmış. Ömrә illәr gәldikcә bu yüklәrin, qayğıların çәkisi artırmış. Demә
qayğılar da nisbi olurmuş. Beş il bundan qabaqkı qayğılarım indi mәnә boş,
bәsit, һeç bir şey kimi görünürdü. İndiki qayğılarım da bәlkә bir neçә ildәn
sonra belәsә mәnasızlaşasaqdı. Әvәzindә tәzәlәri süsәrәsәkdi. Bәlkә insan
ömrünü mәnalandıran da elә bu yüklәr, qayğılardı. Yәqin onlarsız һәyat
quru, darıxdırısı, mәnasız olardı!..

* * *
O vaxtdan çox keçmәyib, sәmi bir-iki il. Mәnәsә elә gәlir ki, illәr

keçib. Adili bir dәfә dә olsun görmәmişәm. Onunla görüşmәyi nәdәnsә һeç
arzu da etmirәm. Bunu boş, mәnasız bilirәm. Belә bir әrәb şeiri var. Orada
deyilir: «Aramızdakı ayrılığa, bir daһa qayıtmayasağımız әlaqәlәrә, sәfaya,
soyuqluğa, gülüşlәrimiznn sönmәsinә, mәktublarımızın kәsilmәsinә
baxmayaraq bizim talelәrimizi birlәşdirәn gizli bir sirr vardır. Bu sirr
addımlarımızı yaxınlaşdırır, sәnin әlinin һәrarәtini mәnim әlimin һәrarәti ilә
әridir. Münasibәtlәrimizin payız tәki solub saralmasına baxmayaraq
fikirlәrimiz, arzularımız, duyğularımız, xәttimiz, һәtta eyni olan val seçmәk
zövqümüz göstәrir ki, biz bir taleyin, bir yolun yolçularıyıq. Bütün
etdiyimiz axmaqlıqlara baxmayaraq...»

Deyirlәr uşaq vaxtı çox ağlağan olmuşam. Әlimi uzadıb ulduzları
istәmişәm, verә bilmәyiblәr ağlamışam. Nәfәsimi kәsәn, saçlarımı dağıdan
külәyi tutmaq istәmişәm, tuta bilmәyib ağlamışam. Әlimdәki oyunsağı
yemәk üçün ağzıma aparmışam, yeyә bilmәdiyimdәn ağlamışam. Adil ki,
ulduz, külәk deyildi tutub saxlamaq mümkün olmasın. Ulduzları әlimә gtürә
bilmәdiyimә, külәyi tutmağı basarmadığıma indi һeyrәtlәnmirәm. O mәnim
üçün ulduzdan әlçatmaz, külәkdәn iti oldu!

ADİL
Bu il beşinsi kursu bitirirdim. Mütәrsim kimi xarisә gedәsәkdim.

Sevinsimin һәddi-һüdudu yox idi. Uşaqlıq arzularımdan nәһayәt biri dә
һәyata keçmişdi.

Ailә һәyatımdan razı olmasam narazı da deyildim. Tamella pis qız
deyildi. İkinsi kursda ikәn bir-neçә dәfә onlarda gesәlәmәyim mәnim
taleyimi һәlә o vaxt һәll etmişdi. O günlәrdәn, axı, nә danışım. Onsuz da
indi bunun mәnası yoxdur. Ansaq onu deyә bilәrәm ki, elә bil nәyisә —
һәyatım üçün çox vasib bir şeyi salıb sındırmışam. Qәlbim һeç nә ilә
ovunmur. Belә vaxtlarda yüngüllәşmәk arzusu ilә evdәn çıxıram. Xәyalım
Sәidənin yanına uçsa da ayaqlarım onlara getmәyә sürәt etmir. O vaxt
Sәidәnin mәsum gözlәrinә baxanda qәlbimә qәribә bir şıltaqlıq һakim
olurdu. Aһ, nesә dә onun mәni sevmәsini istәyirdim. Sanki nә vaxtsa
sәһlәnkarlıq edib itirdiyim böyük bir qüvvә bu sevgidәn asılı idi, ondan



yenidәn doğasaqdı!
Lalәnin dә mәni sevdiyini bilirdim. Onun ağıllı gözlәrini, titrәk

barmaqlarını һeç yadımdan çıxara bilmirdim. Bir dә bu sözlәri demәyә indi
һaqqım vardımı? — Bütün bunlar nә qәdәr yaxşı, nә qәdәr pisdir. Yaxşıdır
ki, mәn nә Sәidәyә, nә dә Lalәyә layiq deyildim! Pisdir, çox-çox pisdir ki,
onları unuda bilmirәm. Vә qәlbim daһa onlarla görüşәndә olduğu kimi
titrәmir, һәyәsanlanmırdı.

Xarisә getmәyim mәni sevindirirdi. Yaxşı ki, insanı düşünsәlәrdәn
ayıran, başını qarışdıran iş vardır. Mәni qanadlandıran da elә işim idi.
Һәyatda kifayәt qәdәr tәsәlli tapmaq üçün bütün ümidimi ona bağlamışdım.

Ürәyimdәn başqa şeylәr dә keçirdi... Yenә o qızlarla görüşmәk,
әllәrindәn tutmaq, nәzәrlәri altında qızınmağı arzulayırdım...

LALӘ

Günlәr gәlib keçirdi. Daһa Adili gözlәmirdim. Tәlәbә yoldaşımız
Rәnanın oğlu olmuşdu. Qızlarla yığışıb onun yanına getmişdik.
Xәstәxananın һәyәtindә Rәnanın yatdığı palatanı axtarırdıq. Bu vaxt kimsә
qolumdan tutdu. Çevrilәndә onu gördüm. Üzünә һәsrәt qaldığım, bir dә
görmәyәsәyim zәnn etdiyim Adili. Qolumu buraxmaq istәmirdi. Әvvәlki
Adil idi, һeç dәyişmәmişdi. Mәndәn elә utanır, elә xәsalәt çәkirdi ki,
gileylәnmәk yeri deyildi.

— Burada nә edirsәn? — deyә soruşdum.
— Tamella buradadır, dünәn qızım olub, — dedi. Rәngi allandı.

Bilmirәm inanasaqsan, Lalә, ya yox. Evinizә, universitetә azı on dәfә
gәlmişәm. Amma sәni görmәyә sәsarәt etmәmişәm. Axı, nesә deyәydim ki!..

Sözünün ardını demәyә qoymadım. Öz günaһını etiraf edәn adamı
mәzәmmәt etmәyә dәymәzdi. Ev ünvanını, telefon nömrәsini mәnә verdi:

— Nә vaxt işin düşsә zәng elә, — dedi.
Sonralar Sәidә ilә onun qızı olduğunu xatırlayıb gülürdük.
— Adilin qızlardan xoşu gәlir, yaxşı oldu ki, qızı oldu,— deyirdik.
İllәr keçdiksә tәlәbәliyim dә sona çatmağa yaxınlaşırdı. Һәr şey mәnә

aydın olduğundan daһa һeç bir sualım yox idi. Һeç kimi һeç nәdә
günaһlandırmırdım. Amma o ingilis maһnısını eşidәndә һәmişә gözlәrim
dolurdu: «Rәssam, һәyatdakı һadisәlәrin dә öz rәngi var. Bu qırmızı, bu
yaşıl, bu mavi, bu çәһrayı. Bu isә qırmızı ola bilmәz. Narınsı da deyil. Bunu
qara rәngdә çәk. Qara rәngdә».

İllәr keçәsәk. Mәn dә ailә qurasağam. — Unuda bilәsәyәmmi bu «qara»
rәngli illәri?! — Deyirlәr vaxt әn böyük һәkimdir... Kaş belә olaydı!

Bakı 1977.
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DÜNYASINI DӘYİŞMİŞ ADAM

Hamı kimi o da bu gün işdәn tez çıxmışdı. Amma yoldaşları Hәmidi
son mәnzilә yola salmağa getmişdilәr, o, isә evә gәlmişdi.

Yas yerinә getmәkdәn xoşu gәlmirdi. Xüsusәn dә meyid qaldırılan
günü. Ağı, ağlaşma sәsinә dözümü yox idi. Gedәndә dә peşiman qayıdardı.
Bir neçә gün özündә olmazdı. İndi dә onun üçün getmәdi. Hәm dә, deyәsәn,
Hәmidin atasız qalan uşaqlarının üzünә baxmağa ürәk elәmirdi. Bir dә onun
orada olub-olmamasının da indi heç mәnası yox idi. Hәmiddәn, iş
yoldaşlarından savayı orada kimi tanıyırdı ki. Hәmidlә dә ki, «qanlı-bıçaq»
idilәr. Münasibәtlәrini işdә һamı bilirdi. Lap yüz il bundan sonra ömr
elәsәydilәr dә barışmadlılar.

...İştaһası yox idi. Deyәsәn, çox ağlamışdı, başı möһkәm ağrıyırdı.
Divanda oturmuşdu, televizora baxırdı. Amma һeç nә eşitmir, һeç nә
görmürdü. Yaş onu boğurdu.

— Yaxşı, az ağla, — guya belә ürәyiyanan çıxmısan?!
Otaqda tәk olmasına baxmayaraq birdәn Hәmidin sәsini eşitdi. Amma

diksinib elәmәdi. Bunu gözlәyirmiş tәki sәs gәlәn tәrәfә çevrildi. Hәmid
işdә olduğu tәki indi dә stolun o başında onunla üz-üzә oturmuşdu. Sәsi dә
elә һәmişәki kimi barışmaz, asıqlı idi. Amma üzü gülürdü... Hәmid nesә
sevimliydi! Buna baxmayaraq Nazilә ağladığı üçün pәrt oldu. Tez әllәrini
üzünә aparıb aramsız axan yaşlarını silmәk istәdi. Siddilәşdi, tәrs-tәrs
Hәmidə baxdı: «Özün üçün yox, belә qәfil qırılan ömrün üçün ağlayıram»,
— demәk istәdi. Amma alınmadı. Yaş onu boğurdu, dili dә söz tutmurdu.
Hәm dә yaxşı ki, demәdi. Torpağa keçәsәk gündә Hәmidin ürәyinә dәymәk
istәmәdi. Onsuz da, tәklikdә, başqalarının yanında o qәdәr bir-birilәrinin
ürәyinә dәymiş, bir-birilәrini tәһqir etmişdilәr ki, bәs edәrdi! Bir dә izdiһam
yığışan, ana-basısı, arvad-uşağı ağlaşan evdәn, büküldüyü ağ kәfәnin
arasından әrinmәyәrәk işdәki qiyafәsindә bir neçә dәqiqәliyә sivişib çıxan
Hәmid dә Nazilәnin yanına elә belә gәlmәmişdi, axı! Bu, ayrılığın özündәn,
bu sorğulu dünyada dәrk edib, edә bilmәdiklәrimizdәn, qәfil başlayan külәk
tәki, şıdırğı yağan yağış tәki, dünyaya elә indisә gәlmәsinә baxmayaraq,
dodaqlarını tәrpәdәrәk gözüyumulu anasının әmsәyini axtaran uşağın
һәrәkәti kimi təəssüblü olmayan, һәm dә son dәrәsә tәәssüblü, һeyrәtli,
qәribә, gözlәnilmәz idi.

Bilirdi ki, Hәmid onu son mәnzilә yola salmaması üçün mәzәmmәt
etmәyә, giley-güzara gәlmәyib. Hәmid belә şeylәri dәrk etmәkdә ağıllı idi.
Yaxşı bilirdi ki, mafә dalınsa dost da gedәr, düşmәn dә. Ağlayan da olar,
ağlamayan da. Bir dә o dünyaya köçәnlәrin içәrisindә, kim, axı, yas
günündә kәfәnini yırtıb onu istәmәyәnlәri öz matәmindәn qovmuşdu ki,
Hәmid də qovaydı.

Nazilә onu da yaxşı bilirdi ki, mafәsinin dalınsa bu gün kimin gedib
getmәmәsinin dә Hәmid üçün bir elә fәrqi yox idi. O, dost tanışlarını
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sağlığında sınamışdı. İndi onların nә mәyus olanı, nә olmayanı, nә yananı,
nә yanmayanı Hәmidin eyninә deyildi. Matәm günündә Hәmidi Nazilәnin
evinә çәkib gәtirәn başqa arzu, başqa tәmәnnaydı. Onu bu dünyada bir
Hәmidin özündәn, bir dә Nazilәdәn başqa һeç kәs başa düşmәzdi.

Ançaq Hәmid istәmirdi Nazilә ağlasın. Bu qızın gözündәn onun
xatirinә bir gilә yaşın tökülmәmәsi üçün Hәmidin ixtiyarı özündә olsaydı
kәfәni yırtıb oturardı. Onda Nazilәnin әvvәlki biganәliyi, qәddarlığı, buz
soyuqluğu özünә qayıdasaqdı. Nazilә onun üçün ağlayırdı ki, Hәmid
ölmüşdü, daһa Hәmid yox idi. Hәmid sağ olsaydı, ağlamazdı, axı, Nazilә!
Ağ, gözәl üzünә yaraşan qıvrım qara saçlarını әrklә silkәlәyib onun asığına
ürәyi istәmәyәn kişilәrin dә üzünә gülәrdi...

Әvvәllәr, münasibәtlәrinin yaxşı vaxtlarında o, belә şıltaqlıqlar etmirdi.
Evli, әl-qolu bağlı, çarәsiz bir adamın ona vurulduğunu bildiyindәn özünü
nesә sadә aparırdı. Başını aşağı salıb sıqqırını çıxartmadan ona tapşırılan işi
sәliqә ilә görürdü. Basarığına, biliyinә söz ola bilmәzdi. Onda nöqsan
tapmaq çәtindi.

Hәmid onda һeç nöqsan da axtarmırdı. Axı, Nazilә onun bu yeknәsәk,
göysüz sәһra tәki uzanıb gedәn һәyatını özü dә һiss etmәdәn çöldә, aranda
yaşıl otları, zәrif çiçәklәri dillәndirәn baһar tәki gәlmişdi. Hәmidin divarları
üstünә gәlәn, pәnsәrәlәrindәn qәmgin mәzar daşları, qәbirüstü mәrmәrlәr
görünәn, qara döşәmәsinin parketlәri qopmuş tәmirsiz, soyuq iş otağı sanki
birdәn-birә isinib qızınmışdı. Günәş işığı- nı ovus-ovus әlәyәn pәnsәrәlәr
üzünә gülürdü. Daһa nә mәzarlığın, nә dә pәrişan daş abidәlәrin xofu onu
basmırdı. Sanki otağında һeyvalar, alçalar çiçәklәmiş, söyüdlәr saç uzatmış,
iydәlәr açmışdı. Bu qızın doymaq mümkün olmayan baһar tәravәtli әtri
otağı dәyişmiş, әfsunlamışdı.

Sәһәrin açılmasını, iş gününün başlamasını Hәmid һәr gün nesә
intizarla, nesә һәsrәtlә gözlәyirdi. Budur, tәbiәt onun otağında uşaq kimi
«gizlәnpaç», «qaçdı-tutdu» oynayır. Budur, tәbiәt onun otağını sevinslә,
sirlә, mösüzә ilә bәrabәr, һәm də kinayәylә, amansızlıqla doldurmuşdur.

Qızı daһa kimә qısqanmırdı: otağa gәlib-gedәnlәrә, işi düşәnlәrә, dost-
tanışlarına, zәng edәnlәrә...

Qısqanslıq onu tanınmaz etmişdi. Soyuqqanlı, tәmkinli Hәmid dәyişib
sodlaşmış, dözülmәz olmuşdu. Lazım gәldi, gәlmәdi, yerinә düşdü, düşmәdi
qızın һәr işinә qarışırdı. Özü dә һiss etmәdәn onun gününü göy әskiyә
bükmüşdü. Nәinki kişilәri, һәtta xoşlamadığı qadınları da onun stolu
yanında lәngimәyә qoymurdu. Hamını özü yola salmağa çalışırdı. Qızın
әtrafına çәkdiyi çәpәr gündәn-günә genәlirdi.

Ansaq Nazilә dә Nazilәydi. Ona tәzyiq göstәrmәk elә dә asan deyildi.
Hәmid ağ elәdiksә Nazilәnin dә һövsәlәsi tükәnirdi. Bir gün sәs-sәdaları
otağı bürüdü. Buna bәndmiş kimi Nazilәni işdә gözü götürmәyәn arvadların
çiçәyi çırtladı. Qızın һaqqında olmayanları da quraşdırıb yaymağa
başladılar. Hәmid dә onların tәrәfinә keçdi. Nazilә һaqqında day nәlәr
demirdilәr. Qız һeç kәslә küsü saxlamadan һamıdan keçib, һamını bağışladı.
Birsә Hәmiddәn keçmәdi, birsә onu bağışlamadı. Hәmidin insafsızlığı,
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әdalәtsizliyi Nazilәni daһa çox ağrıdırdı. Әvvәl işdәn getmәk istәdi. Amma
sevimli işi atmaq asan deyildi. Sonra Hәmidә әһәmiyyәt vermәmәyi qәrara
aldı. İndi onu görmürmüş kimi saymırdı. Hәmid dә üzdә elә görünürdü.
Amma yenә köһnә peşәsindәn әl çәkmәmişdi. Qızı xısın-xısın
güdmәkdәydi. Yenә otağa gәlәnlәr qaşqabaqla yola salınırdı. Telefonla
Nazilәni soruşanlar acıqlı savablar alırdı. Qızı һeç yanda tәk buraxmırdı.
Özü işә gәlmәyәndә, mәzuniyyәtdә olanda onun kiminlә görüşәsәyini
bilmәk üçün «xәfiyyәlәri»ni işә salırdı. Nazilәylә elә danışırdı, sanki qızın
ona borsu vardı. Üz-gözünü turşudur, mısmırığını sallayır, sәsindә elә
һiddәt, qәzәb olurdu ki, kim qızın yerindә olsaydı dözmәk, әrizәsini yazıb o
gün işdәn çıxardı. Ansaq Nazilә dözürdü.

Bәs onda bu gözәl dünya ilә vidalaşdığı bir gündә niyə Hәmid ev-
eşiyini, doğmalarını qoyub bu mәnzilә gәlmişdi? Qızı yasa gәlәnlәr arasında
görmәyib niyә belә çaşmışdı. Nazilәyә nifrәt elәyirdi, elәyәydi dә.

...Bәs Nazilәyә nә olmuşdu?! O niyә belә yanıqlı-yanıqlı ağlayırdı. Axı,
dörd divar arasında öz-özüylә üz-üzә, tәkbәtәk yalandan ağlamırlar. Kaş
һamı—anası, basısı, yetim qalan uşaqları da ona yalandan ağlayaydı, Hәmid
dözәrdi. Birsә bu qız gerçәkdәn ağlamayaydı! Hәmid sevgisinә bәnzәr sevgi
ümidindәydi, ölümә yanan göz yaşı yox!

Amma Nazilә elә zәrif, elә sәssiz ağlayırdı... Elә bil çiçәk açan alça
ağasına narın yaz yağışı yağırdı. Hәmid vidalaşmaq istәyirdi. Demәyә sözü
vardı. Amma onu evdә gözlәyirdilәr. Namazına durasaqdılar, Quran
oxuyasaqdılar. Bir dә Hәmid bu dünyada üz-üzә һamıdan çox elә Nazilә ilә
oturmuşdu. İndi demәk istәdiyi sözlәri demәk üçün nә qәdәr vaxtı, imkanı
olmuşdu. Amma demәmişdi. Onda demәk istәmәmişdi.

Nә yaxşı Nazilә ağlayırdı. Nazilә ağlamasaydı, neylәrdi Hәmid? Onda
Hәmid özü ağlardı. Onda Hәmidin kәfәnindәn yaş damardı. Onda Hәmidin
qәbri nәmli olardı.

«Sәni doymadığım bu dünya, uzaq göylәrin bakirә әnginliklәri tәki
sevirәm,» — Hәmid pıçıldadı. Nazilә başını tәrpәtdi. Göz yaşları içәrisindә
gülümsәdi.

Nazilә onu һәmişә eşidirdi. Deyә bilmәdiklәrini dә eşidirdi. Amma indi
ölümlә gerçәklik arasında Hәmidin yalan danışmadığına әmin olduğu üçün
tәsdiq әlamәti olaraq gözlәrini qapadı. Heç vaxt bir-birilәrini belә sözsüz,
yaxşı başa düşmәmişdilәr. Hәmid yenә nәsә demәk istәdi. Amma tәlәsirdi.
Ona çox az vaxt vermişdilәr. İradәsi öz әlindә deyildi. Bu dünyadan
qopmalı, yerinә qayıtmalı, kәfәnә girmәliydi.

* * *
Telefonun sәsindәn dik atıldı. Әli çәnәsindә, gözlәri açıq yatıbmış tәki

nә qәdәr oturduğunu kәsdirә bilmәdi. Şәfәq qaralmışdı. Pәrdәlәri
çәkilmәmiş pәncәrәdә payız günәşinin ölgün şüaları titrәşirdi. Sünbülün
sәsini әvvәl tanımadı. Sünbül ağlayanda sәsi dәyişirdi. Elә bil burnunda
danışırdı. Hәmidin dәfnindәn, qәbir üstündәki nitqlәrdәn söz açdı: һamı sәni
soruşurdu. Arvadlar dedilәr küsülü olanda nә olar, gәrәk gәlәydi. Neçә il bir
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yerdә işlәyiblәr. Dedilәr kinli, bәdrәftarsan.
Arvadların nә dediyi Nazilәni maraqlandırmırdı. Amma Sünbül yaxşı

qız idi. Nazilә onun xәtrini istәyirdi, ürәyi ona qızırdı.
Bir dә arvadlar nә bilәydilәr ki, Hәmid bir neçә saat bundan qabaq özü

Nazilәnin yanına gәlmişdi. Lap bilsәydilәr dә inanmazdılar: «Elә rәһmәtlik
düz deyirmiş, bunun bir balasa başı çatmır. Day lap bu boyda ağ olmaz, ölü
dә kәfәndәn çıxıb dirinin yanına gәlәrmiş», — deyәrdilәr.

Başını yastığa qoymaqla yuxulamağı bir oldu... İş günüydü. Sünbül dә,
o da otaqdaydılar. Hәmid dә gәlmişdi. Ansaq Nazilә bilirdi ki, Hәmid daһa
yoxdur, Hәmid ölüb. Odur ki, һeyrәtlә üzünә baxdı: «Yәni niyә gәlmisәn?»

«Daһa görüşmәyәsәyik, özüm bu qәrara gәlmişәm, — Hәmid ay-
dınlaşdırdı. — Sәһәr һamısını deyә bilmәdim. Mәni bağışla, — Hәmid
günaһkar adam kimi çәtinliklә danışırdı. — Sәnә münasibәtimi bilirdin. Heç
kәs bilmәsә dә sәn bilirdin. Onda asığım tuturdu. İndisә tutmur, әksinә
sevinirәm. Heç kəsin görmәdiyi müqәddәs yaşlara görә sağ ol! Heç kәsin
eşitmәdiyi müqәddәs sözlәri unutma!»

* * *
Hәmidin ilinә dә getmәdi. İşin sonu idi. Hәmidin oturduğu yaşıl

kresloda oturmuşdu. İndi şöbәnin müdiri o idi. Otağın ağası özüydü. Stolun
üstündәki telefonlar, qalın qovluqlar, bir-birinin dalınsa düzülmüş kitab
rәflәri dә ona mәxsus idi.

Qapı sırıldadı, amma içәri girәn olmadı. Hamı getsә dә Nazilә
tәlәsmirdi. Әlindәki işi qurtarıb gedәsәkdi. Amma birdәn һiss etdi ki,
yanaqları alışıb yanır, sanki kimsә diqqәtlә, oğrun-oğrun ona göz qoyur.
Başını qaldırdı. Qapının arasından ağ plaşlı, orta yaşlı, yaraşıqlı bir kişi
boylanırdı. O, Nazilәnin onu sezdiyini görüb salam verdi, isazә alıb otağa
girdi. Lap yaxına gәlib stullardan birini çәkib әylәşdi. Danışmağa
tәlәsmirdi. Amma susmağının da qәribә göründüyünü һiss edib tәmkinli
sәslә:

— Mәn Hәmidin dostuyam, — dedi.
Nazilә qarşısındakı ağ vәrәqәlәrdәn birini götürüb Hәmidin ünvanını

yazıb ona uzatdı.
— Bu evә gedin, bu gün il verirlәr.
Kişi vәrәqi aldı. Nә yazıldığına һeç baxmadı. Yenә duru, ifadәli

gözlәrini qıza zillәdi.
— Mәn oradan gәlirәm, — dedi. — Qadınlar da vardı. Sizi axtardım,

tapmadım.
Nazilә başını qaldırıb onun bütün daxilini bir baxışla öyrәnmәk istәyәn

bu kişiyә һövsәlәsizliklә nәzәr saldı.
— Hә, nәsә gәtirmisiniz, qoyun gedin, arxayın olun, Hәmidin dostlarına

һәmişә һörmәtim olub. Çalışaram kömәk edim.
— Kömәk lazım deyil. Һeç nә gәtirmәmişәm. Elәsә sizә baxmaq

istәdim.
Kişi yenә ürәkçәkәn fasilә ilә susdu.
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— Uzun illәrdir Xabarovskda yaşayıram. Onunla uşaqlıq dostuyuq.
Qonaq çox çağırmışam, gәlmirdi. Amma bir dәfә xәbәrdarlıq etmәdәn
gәlmişdi.—Yox, mәnә görә yox. — Kişi yenә sözünә ara verdi. Gözü yol
çәkdi. Yenә Nazilәnin qәlbini әzәn aydın, nüfuzedisi baxışlarını ona dikdi:

— O uzaqlıqda yolu bir günlüyә uçmuşdu ki, mәnә sizdәn danışsın,
xanım!—dedi. O, sizi elә sevir, elә sevirdi!..

Bakı - 1990
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BAŞ TUTMAYAN İNTİHAR
«Hökümәt evi»nin iri giriş qapısında dayanan milis işçisi gülümsәdiyini

görüb ürәklәndi. «İşin düzәlib yәqin», — dedi. Çox sәmimi, şübһә
edilmәyәsәk dәrәsәdә san yanğısı ilә soruşsa da qız savab vermәyib qapıya
sarı yönәldi. Sonra nə üçunsә çevrilib bu әzәmәtli binanın yuxarı
mәrtәbәlәrә aparan pillәlәrinә, yaşıl işıqlı liftin qarşısında duran adamlara
bir dә nәzәr saldı. Daһa bura gәlmәyәsәkdi. Gәldiyi qәrardan özü dә
gözündә böyümüş, mәqsәdinә çatıbmış kimi yüngüllәşmişdi. İndiyә qәdәr
kәlmә kәsmәdiyi bu savan milis işçisi ilə dә, görünür, bu һisslәrin tәsiri
altında vidalaşmağı lazım bilmişdi.

«Sizi һarada görmәk olar?» — oğlan soruşdu. « Heç yanda» — dedi. Bu
bir neçә kәlmә söz dodaqlarında elә yumşaq, elә gözәl sәslәndi ki, oğlanın
üzünә tәbәssüm qondu vә qız һiss etdi ki bu oğlan onu bir müddәt unuda
bilmәyәsәk.

Bu binaya (onun günaһı nә idi ki), oradakı işçilәrә (onların çoxu,
şübһәsiz, namuslu adamlar idi) o qәdәr nifrәt edirdi ki, һeç bu oğlanla da
(burada işlәdiyi üçün, әlbәttә), görüşmәyi arzu etmirdi. Buraxılış vәrәqәsi
olmadığı üçün saatlarla qapı arxasında qalmışdı. Vәsiqә üçün gәrәk
müәyyәn idarədə işlәyәydin. O isә institutu tәzәsә bitirmişdi. Tәyinatla
getdiyi rayonun әn usqar kәndindә dә iş tapmamışdı. Nazirliyin yolunu da iş
almaq üçün ağartmışdı. Birsә bu oğlan ondan vә- siqә, filan istәmirdi.
«Buyurun keçin» dә demirdi. Qız әrklә keçirdi, oğlan da özünü
görmәmәzliyә vururdu. Qayıdanda «һә, nə oldu, düzәlmәdi?» — qayğı ilә
soruşurdu.

Altı aydı bura ayaq döyürdü. Onu görәndә bu binanın kişilәri dә, elә
bil, sanlanırdılar. Dәһlizә çıxıb var-gәl edir, fürsәt tapıb ona nәzәr
salırdılar. Gur saçlarına, gәnç çöһrәsinә ağızları sulana-sulana baxırdılar.
Bu bir neçә ay әrzindә özünün gözәlliyi, gәnsliyi, şuxluğu barәdә onlardan
nәlәr eşitmәmişdi. Bәzәn onu öz otaqlarına sәslәyir, nә üçün gәlib-getdiyi
ilә maraqlanır, sәbәbini bilәndә «belә gözәl qızı da işsiz qoymaq olar,
doğrudan sәn özünә iş tapa bilmirsәn?!» deyib һeyrәtlәnir, әllәrini yana
açır, dostyana çiyinlәrini dartırdılar: «Yәni əgәr bizim әlimizdә olsaydı!».
Bәlkә әllәrindәn bir iş gәlsәydi onlar da yaxalarını yan çәkәrdilәr. Ansaq
tәrs kimi qızın işi xeyirxaһ görünmәk istәyәn bu adamlara yox, başı daz,
һövsәlәsiz, eni-uzunu bәrabәr kişilәrә, yaşı әllini ötmüş qaraqabaq, asıqlı,
dili gileyli arvadlara düşürdü. Onu dinlәyәndә elә bil mürgü döyürdülәr. Qız
onların nәfәs alıb almamalarına da şübһә edirdi. Yalnız telefon zәng edәndә
sanlanırdılar. Bu adamlarla qarşılaşmaq, onlardan iş istәmәk nә qәdәr
mәnasız idisә, evә әliboş dönmәk ondan da çәtin idi.

Valideynlәri onu әfәl һesab edir, evdә onu danlaqdan savayı һeç nә
gözlәmirdi. Әlini çörәyә uzadanda xәsalәt çәkirdi. Әli iş tuta-tuta özündәn
kiçik bası-qardaşlarının çörәk, paltar payına şәrik olmaq onu sıxırdı. «Sәnin
diplomun һeç kәsә lazım deyil» — atası bәzәn һirslәnib eşitdirirdi. Yaxşı
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pul qazanan tay-tuşları ona nümunә çәkilirdilәr. Mәsәlәn, toylarda boğaz
cırıb pul yığan qonşu «müğәnni» qız. Atasına, qardaşına maşın almışdı.
Ancaq Baһar lap bülbül kimi sәһ-sәһ vursaydı belә, yenә әlinә mikrofon
alıb samaat qarşısına çıxa bilmәzdi. Bu da bir һünәr istәyirdi, axı! Neylәsin
ki, tanrı o һünәrdәn Baһara vermәmişdi.

Mәsumә müğәnni deyildi. Ansaq onun da adı evdә tez-tez çәkilirdi.
Özündәn kiçik basılarını yanında, konyak zavodunda işә düzәltmişdi. Hәr
dәfә evә dönәndә konyak gәtirib aşağı qiymәtdәn satırdılar. Bu qızlarla
onun işi yox idi. Bu qızlar kim, o kim! Birsә ata-anası da bunu başa
düşsәydi, Baһarın nә dәrdi vardı, axı! Düzdür, o da һeç evdә boş oturmurdu.
Xarisi dil öyrәnir, balasaların dәrslәrinә baxırdı. Ansaq kim idi buna pul
verәn.

Bir һәftәdәn artıq getdiyi indiki işi ona kimsә atasının tanışlarından
tapmışdı. Ali savad lazım deyildi. Fәһlәlәrә alәt paylayır, işin sonunda
tәһvil alırdı. Yetmiş manatdan artıq mәvasibi vardı.

Diplomla işsiz qalmağına әvvәllәr evdә, һәyәtdә rişxәnd edirdilәrsә,
tәzә iş yoldaşları indi ali savadı ola-ola ona yaraşmayan işlә razılaşmasına
birtәһәr baxırdılar. Onu һamıdan çox özündәn neçә yaş böyük, әdәbaz
müdirinin amiranә baxışları әzirdi. Baһarı işә götürmәsinә, әrizәsinә imza
atmasına baxmayaraq qarşılaşanda salamlaşmırdılar. Daһa doğrusu, һeç biri
buna san atmırdı. Aralarında gizli döyüş gedirdi. Baһarın şax oturmasına,
kitab-jurnal gәzdirmәsinә, taxta-tuxta, dәmirlәr arasında һeç nәyә әһәmiyyәt
vermәdәn, sı- xılmadan bu gәzdirdiklәrini maraqla oxumasına asığı tuturdu.
O, һәrdәn emalatxanaya girir, güya nәsә axtarırmış kimi tozlu rәflәrin arası
ilә o baş, bu başa var-gәl edir, qızın oxuduğu kitablara isteһzalı nәzәr salıb
dodaqlarını büzürdü. Qapıdan çıxanda saymazyana usadan: «Bax-aa, alәtlәri
qәbul edәndә sınıqlarını yoxla, kimin әlindә olub dәftәrә yazmağı unutma»
— deyirdi.

Әgәr Baһarlıq olsaydı, bir dә bura dönmәzdi. Qarşısını bir sürü külfәt
kәsirdi. Çoxdan kötür-qoy etdiyi bir fikir rәfiqәsinin zәngi ilә beynindә
yenidәn alışıb yandı. O, Zuğulbada dәnizә yaxın yaşayırdı. Baһara «gәl,
sәnә sürpriz һazırlamışam, һәm dә dәnizdә çimәrik», — dedi. Onun sürprizi
fransız dilini gözәl bilәn Sәlim adlı әlsәzairli bir ərәb oğlan idi. O,
Zuğulbadakı «Gәnslik» istiraһәt mәrkәzindә dincәlirdi. Onların çimәrliyi
һasara alınsa da әsnәbilәr һәrdәn һasarı keçib çimәrliyin bu tayına gәlir,
yerli sakinlәrә gün eynәyi, müxtәlif köynәklәr, sins şalvar tәklif edirdilәr.
Rәfiqәsi onunla gün eynәyi alanda tanış olmuşdu.

Sәlim Baһarın fransızsa yaxşı danışmasına һeyrәtlәndi. Harada tәһsil
aldığını soruşdu. Rәfiqәsi onun işsiz olduğunu demək istәyirdi ki, Baһar
ağzından vurdu. Onun işlәyib-işlәmәmәsinin Sәlimә һeç bir dәxli yox idi.
Sәlim yadelli idi. Bir dә evdә olan һadisәlәrin, axı, һamısını qonşuya
danışmırlar..

Sәlim onları öz ölkәlәrinә dәvәt etmәk istәdiyini bildirdi. Ünvan
soruşdu. Rәfiqәsi qәlәm çıxartdı. Deyәsәn, һәqiqi ünvanını yazmaq
istәyirdi. «Mәnimkini yazma, — Baһar azәrbaysansa dedi. — O, mәnә lazım
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deyil».
...Suya girib arxaya çevrilmәdi. Nә aydın sәmaya, nә dә ki, әtrafdakı

adamlara baxmaq istәmirdi. Dәnizin içindәn o qәdәr bu qumlu saһilә,
uzaqdan damları ağaran bağ evlәrinә, qayalıqlara, kol-kos, tikan basmış qum
yollarına baxmışdı ki!.. Bir dә diqqәti çәlb etmәk istәmirdi. Hər şey tәbii,
tәsadüfü görünmәliydi.

«...Görәn onun meyidini görәndә evdәkilәr nә edәsәkdilәr?!.... Dәrddәn
ürәklәri partlardı. Anasının göz yaşlarına һeç dözә bilmәzdi. ...Nә axmaq
fikirdir. Onsuz da özünün һeç nәdәn xәbәri olmayasaqdı. Buna baxmayaraq
evdәkilәrin yasa batmasını istәmirdi».

Dәniz sakit, sığallı, meһriban idi. İlıq, ipәk su topuğunu qusub
dizlәrinә, oradan da belinә sarmaşırdı. Elә bil dodaqları vardı. Baһarı
çoxdan görmürmüş kimi öpür, öpür doymurdu. İnsi sular tәksә bәdәnini yox,
ruһunu da sığallayırdı. Oynaq lәpәlәr boynuna sarılır, onu köpüklü
ağuşunda nәnni tәki yırğalayırdı. Bu, sәnnәtin özü idi. O, dәnizә yox,
sәnnәtә girmişdi. İstәyirdi bu sәnnәt onu udsun. Belәsә tumarlaya-tu-
marlaya, insitmәdәn.

Gözlәri göylәri axtardı. Başının üstündә әnginliklәrə çәkilmiş tәrtәmiz,
mavi sәma yüksәlirdi. Uzaqlarda, dәnizlә, göyün qovuşduğu yerdә bir gәmi
ağarırdı. Onun içәrisindә olmaq arzusu ilә bu uzaqlara һәsrәtlә baxdı...
Yaşamaq gözәl idi...

Üzü o gәmiyә sarı üzürdü. Bilirdi ki, ona çatmayasaq. O gәmiyә çatmaq
üçün ona sәs, işıq, şüa sürәti lazım idi. Belә sürәti o, һaradan alaydı.
Damarlarında, әzәlәlәrindә sürәt һiss olunurdu, ansaq bu, bir başqa sürәt
idi; qan, istәk, һәrarәt sürәtiydi. İşıq, şüa, sәs sürәtindәn isti, odlu, alovlu
olsa da, uzağa saçıla, uzağa yetә bilmirdi. Qarşısını ümman dәniz, ayağının
altını lay-lay sular kәsirdi. Başının üstündә günәş parıldayır, bәdәni, güslü
qolları su içindә ipәk kimi işıldayırdı. Göyün lap yüksәkliyindә bir quş
süzürdü... Usa, keçidsiz, döngәsiz göylәrin mavi genişliyindәn lәzzәt ala-ala
mayallaq aşırdı. O, nesә xoşbәxt idi! Yәqin bütün asimanı özünkü bilirdi.
Baһara əl eləyən o ağ gəmi tәki bu quş da nә qәdәr әlçatmaz, ünyetmәzdi!...

...Saһilin sәslәri, dәnizin uğultusu eşidilmәz olmuşdu. Nә gәmi
görünürdü, nә dә xәyalı soşduran azad quş. Qolları ümman suları qatlayıb
altına qoyaraq onu irәli aparırdı.

Yorulduğunu birdәn һiss etdi. Taqәtdәn düşmüşdü, dizlәri qatlanırdı.
Belәsә suyun dibinә gedirdi... Suyun dibi uzaq idi, görünmürdü. Suyun dibi
işıq idi. Günәş şıltaq tellәrini lap dәrinliklәrә sәrmişdi. Qarnının altında
qum görünürdü. Bu dәnizin dibi idi. O, suyun dibinә çatmışdı. Nәfәsi
tıxanırdı. Su burnuna, qulaqlarına, ağzına, siyәrlәrinә dolurdu. Bu
işsizlikdәn, müdirinin tikanlı baxışlarından, evdәkilәrin danlağından daһa
dәһşәtli bir ağrıydı. O, özünü bu ağrının ixtiyarına vermәk, ona tәslim
olmaq istәmirdi, çapalayırdı. Bu deyәsәn ağrı deyildi, yox, ağrı sifәtindә
Әzrayıl idi. Onun arzusunu eşitmiş, tәklәyib yaxalamışdı. Yәqin iradәsini,
qәtiyyәtini yoxlamaq istәyirdi... Onun güslü pәnsәlәri gaһ qollarını tutub
saxlayır, gaһ da ayaqlarından yapışıb torpağa çәkirdi.
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Әzrayılın onu imtaһana çәkmәyi xoşuna gәlmirdi. Bu sınaqda bir
qәddarlıq vardı, ondan ölüm iyi gәlirdi. Ölümün qara, qorxuns örtüyü gaһ
üstünә sәrilir, gaһ da elә bil insafa gәlib yan çәkilirdi. Ansaq bu lap ani
olurdu.

...Suyun dibi işıq idi. O, bu işığa һәsrәt çәkirdi. O usa, һavası bol, azad
göylәrdәn gәlirdi. Elә bil dәnizin әlçatmaz dibindә Baһara һәnirti, yoldaş
idi. Qızı torpaqdan qalxmağa, suyun üzünә, işıqlı dünyaya çıxmağa
sәslәyirdi.

...Suyun üzünә qalxmaq üçün bir udum һava gәrәkdi. Bir udum һava
üçün suyun üzünә qalxmaq kәrәkdi. Deyәsәn, ayağı zәrblә torpağı diddi.
Suyun dibi bulandı. Ansaq tәkanı zәif idi. Qızı torpaqdan sәmi bir neçә arşın
aralamışdı. Su ilә torpağın arasında qalırdı.

Bağrı çatlayırdı. Bir udum һava... Dünyada һәr şeydәn vasib, insan
üçün qiymәtsiz һava. Ölümü arzulaya-arzulaya Әzrayılla döyüşә girmişdi.
Bәdәninin üzvlәri dә sanki ondan üz çevirmişdilәr. Әllәri, ayaqları sözünә
baxmır, iradәsinә tabe olmurdu. Onlar qıs olubmuş kimi dәbərmirdilәr.
Ölüm!!! O bir addımlıqda idi. Baһar öz arzusu ilә onun tәlәsinә düşmüşdü.
Onun belә vaһimәli, әzablı, ağrılı olduğunu bilmirdi.

...Su işıqlı idi. Aһ, bu işıq! Onun varlığına qüvvә, ümid tәki dolan işıq.
Bu işığın usu һanı?! Hanı bu işığın usu! Qız onun usundan yapışmaq
istәyirdi. Bu işıqdan tutub һavaya qalxmaq istәyirdi.

Barmaqları qumu ovdu. Әzrayıl, deyәsәn, onu buraxmışdı. Bir anda
suyun üzünә qalxdı. Bir udum һava nә böyük qüvvә imiş! Yorulmuş
qollarını saxlamağa qorxurdu. Bir dә suyun dibinә ensә daһa çıxa
bilmәyәsәkdi. Hansı qüvvәsә onu saһilә qovurdu.

Qarnı torpağa toxundu. Ayaq üstә qalxmaq istәdi, qalxa bilmәyib yerә
sәrildi. Saһil başına fırlanırdı. Gözlәri qapanırdı. Ansaq bu daһa suyun altı
deyildi. Elә bu һissin özü xoş idi. Әtrafında vurnuxan adamların siluetlәri
gaһ әjdaһa tәki iri, gaһ da siçan tәki sılız görünürdü. Ürәyi bulanır, mәdәsi
çalxalanırdı. Göbәyindәn aşağı sansı onu ikiqat edirdi. Hәrlәnәn başını
torpağa dirәmişdilәr. Ağzından, qulaq-bur- nundan su axırdı. Kürәyini
ovuşdururdular. Gözü açıq olsa da һeç kәsi tanımırdı. Onu yerә, qumun
üstünә uzatmışdılar.. Qarnı sansıdan doğranırdı. Әllәri ilә qarnını
qusaqlamaq istәyirdi.

«Orada suiti ölüb, suiti ölüb orada». İlk başa düşdüyü söz bu oldu.
Kimsә onun yanından adlayıb keçdi. Uzun, qara, tüklü kişi ayaqlarıydı.
Qalxmaq istәdi, başı tәzәdәn torpağa düşdü. Bir dә sәy elәdi. Әtrafda
gözünә һeç kәs dәymәdi. Adamlar suitiyә baxmağa getmişdilәr. Qalxıb
skamyada oturdu. Öyüyürdü, qaytarmaq istәyirdi. Dәniz gözünә bulanıq
dәyirdi. Dәnizdәn ürәyi qalxırdı. Özündә deyildi, gözlәri yumulur, sansı
qarnını doğrayırdı.

«Budur eey, burdadır», — rәfiqәsinin sәsini eşitdi. Sәlimlә rәfiqәsi
uzaqdan, qayalıqlardan gәlirdilәr. Başına gәlәnlәrin tәsadufәn onların
bilmәmәsinә nә üçünsә sevindi. Bu daһa yaxşı idi. Onların bilmәmәsi
mәslәһәtdi. Özünü bir az da әlә aldı. Ansaq görünür bәnizi qaçıbdı. Sәlimlә
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rәfiqәsi qorxu ilә «nә olub?» — soruşdular. «Elә bir şey deyil, kor
bağırsağımdı, — mızıldadı. Suda ağrısı tutdu». İnandılar. «Bәlkә tәsili
yardım» — ikisi dә birdәn dillәndi. Zorla da olsa gülümsündü, inadla:
«Birinsi dәfә deyil, keçib gedәr» — dedi. «Bax aaa... özün bil, — rәfiqәsi
sanfәşanlıqla deyindi. Elә isә sәn otur, biz getdik suitiyә baxmağa», — dedi.
«Niyә, elә mәn dә sizinlә gedirәm», — lәngәr vursa da ayağa qalxdı.
«Özünü sındırmamalıdı». Ansaq qәribә idi, addım atdıqsa yüngüllәşir, suda
batmağın sanına doldurduğu vaһimә onu tәrk edirdi.

«İki gün bundan qabaq da burdaydıq, — rәfiqәsi dedi. Onda suiti yox
idi». «Onu dünәnki külәk gәtirib», — Sәlim bildirdi.

Suitinin siçan dәrisi rәngindә bәdәni vardı. Uşaqlar taxta ilә iyrәns,
һamar qarnını, biz bığlarını, balasa quyruğunu qurdalayırdılar. Baһar
çimçәşib gözünü çәkdi.

Dünyada ölü, xәstә, sağlam olmayan nә vardısa, insanda şәfqәt һissi ilә
bәrabәr, һәm dә ikraһ doğururdu. Onun bu mәnzәrәdәn әti ürpәşdi. Birdәn
dalğalar qoynunda çırpınan özünü xatırladı. Әgәr Baһar batsaydı, qayıda
bilmәsәydi külәk onun meyidini dә yәqin bu suiti leşi kimi saһilә atasaqdı.
O, özünün meyidini gözü qabağına gәtirdi. Onda bu gözәl qamәtdәn, ipәk,
sürüşkәn dәridәn, uzun, pәrişan saçlarından һeç bir әlamәt qalmayasaqdı.
Bir azdan üfunәt iyi verәsәk bu iyrәns suiti ki- mi kim bilir o, nә görkәm
alasaqdı. Hәyatla vidalaşan һәr bir çanlı qaxasa dönür. İnsanı közәllәşdirәn,
toxumalara, әzәlәlәrә һәrәkәt, çeviklik, tәravәt verәn qandır... Qırmızı, isti
qan!

Suitinin göy sular qoynunda nesә sәld, çevik olduğunu Baһar az
görmәmişdi. O elә bil dәnizlә oynayırdı. Qanadı varmış kimi özünü göylәrә
atır, başını lәzzәtlә suya çırpır, balaca pәnsәlәri ilә avar çәkir, quyruğunu
şappıldada-şappıldada üzürdü.

Qız varlığı һәyatla dolu, soşğun, sanlı nә varsa — һamısının yaşamaq
һәvәsini indi anladı. Bayaq suya girmәmişdәn qabaq yanında әylәşәn özü
yaşında qızları xatırladı. Yәһudi idilәr, deyәsәn. Biri qozbel idi. Donqar
kürәyini һeç kәsdәn utanmadan açıb günә verirdi. Ayağı baldırdan әyri,
yeriyәndә kenquruya bәnzәyәn o biri qızın da dünya vesinә deyildi.
Yanındakı arvadla kart oynayır, quma sәrilib dәnizdәn, һavadan, günәşdәn
zövq alırdı. Adamlar ölü suitiyә baxır, ansaq onlara baxmağa «qorxurdular».
Bu eybәsәrlik onları iyrәndirirdi. Tәsadüfәn gözlәri sataşanda da qulaqlarını
dartır, «uzaq, uzaq» deyirdilәr. Bayaq onlara asığı tutsa da Baһar indi bu
qızların yaşamaq arzusunu dәrk etdi.

...İşığını xalça kimi torpağa, dәnizә sәrәn günәş yorulub yavaş-yavaş
suların o biri saһilinә çәkilirdi. Dәnizin o biri saһilindә qan sular
dalğalanırdı... Sәlimlә rәfiqәsi bayaq qumdan tikdiklәri qalanı indi ayaqları
ilә uçururdular. Birdәn xatırladı ki, ges getdiyi üçün onu evdә yenә
danlayasaqlar

Bakı - 1985
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İSTİRAHӘT  EVİNDӘ BİR GÜN

Anasının qırxından sonra evә getmәyib emalatxanada yatdı. Adәt üzrә
qırx çıxan günün sәһәri gәrәk saqqalını qırxaydı. Ansaq başı işә elә
qarışmışdı ki, saqqal yadından çıxmışdı.

Pәnsәrәyә qoyduğu sınıq güzkünün qabağına gәldi. Anası ölәndәn
güzgüyә baxmamışdı. Sınıxmış, ovurdları batmışdı. Gözlәri olduğundan iri
görünürdü. Pırpız saçlarını, yağ çәkilibmiş tәki işıldayan qara saqqalını
tumarladı. Saqqal ona yaraşırdı. Rәssamlar arasında bu, һәm dә bir dәb idi.
Ansaq matәmçün buraxdığı saqqalı dәb xatirinә saxlamaq ürәyinә pis gәldi.
Sabun köpüyü, ülgüs һazırladı.

Emalatxana başdan-başa eskizlәrlә doluydu. Elә bil müәllifdәn küsülü
imişlәr tәki һamısının üzü divaraydı. Birsә tәzә әsәri onunla üz-üzә, göz-
gözә dayanmışdı. Günәşin işığında yuyunub silinmiş boyalar çәmәnlikdәki
şeһli çiçәklәr tәki әtrafa sanki tәravәt saçırdı. Әsәr ürәyinә yatırdı. Bu һiss
һәm dә ona görә şirin idi ki, qәtiyyәtini artırır, istedadına etdiyi ası şübһәni
sarsıdırdı.

Siqaret yandırıb divana oturdu. Köһnә divanın nimdaş üzlüyünü süzüb
çıxmış yaylar böyrünü ağrıtdı. Bir һəftәydi bu yayların üstündә yatırdı,
amma ağrı һiss etmәmişdi. Bir dә artıq belә әziyyәtlәrә alışmalıydı. Daһa
anası yox idi ki, döşәyi yumşaq olsun deyә yununu altı aydan bir çırpsın.

Anası emalatxanaya sәmi bir dәfә gәlmişdi. Elә bil ölmәmişdәn әvvәl
oğluna dinslik vermәyәn, aylarla mәşğul edәn işlәrini yaddaşına köçürtmәk
istәyirdi. Onun rәssamlığa meylini bәyәnmirdi: «Sәni gülmәk, danışmaq
üzünә һәsrәt qoyub, — deyirdi, һәkim, müһәndis, lap fәһlә olsaydın bundan
yaxşı idi».

Evdә özünkülәr idi. Qırxdan sonra qoһum-әqrәba ev-eşiyinә dağılmışdı.
Qapını Şamil açdı. «Әmi, — deyib üstünә atıldı. Saqqalın һanı? Elә bil
arıqlamısan».

Qardaşı, qardaşı arvadı Şamilin sәsinә çıxıb onu salamladılar. Anası ilә
özünün otağını tanıya bilmədi. Hәr şeyә әl dәyilmişdi.

— Mәn sәninlә yatasağam, pişik kimi әl-ayağıma sürtünәn Şamil
bildirdi. — Mәnә şәkil çәkmәk öyrәdәrsәn.

Xörәyini özü tökdü. Kotletlәr yanmışdı. Çay soyuq idi. Anasının yeri
görünürdü.

Kitablarını çantasına yığıb anasının portretinә yaxınlaşdı. Özü işlәsә dә
portreti götürmәyә sürәt etmәdi. Dәһlizә çıxıb:

— Mәn getdim emalatxanaya, — dedi.
— Hәmişәlik? — beşikdә körpәsini yirğalayan gәlin yan otaqdan xәbәr

aldı.
— Pis olmaz, ev alnisa birtәһәr yaşayarsan, — qardaşı mətbәxdәn

dillәndi.
— Nöş gedirsәn, әmi? — Şamil çantasını әlindәn dartışdırdı. —
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Qoymaram, ağlasındı. Orada һarada yatasaqsan, kitablarını һara düzәsәksәn,
xörәyini kim bişirәsәk?

Fәrrux onun başını sığalladı.

* * *

Emalatxanadan uzaq yaşamağına әvvәllәr һeyfslәnәrdi. Gesәnin
yarısında һansı әsәrinisә işlәmәyә tәbi gәlәrdi. İndi budur, әsәrlәri ilә üz-
üzә, göz-gözә otursa da tәbi yox idi. Tәb deyilәn şey emalatxanaya köçmәyi
ilә onu birdәfәlik tәrk etmişdi. Әl-qolu bağlıymış tәki işlәyә bilmirdi. Nә
yaxdığı boyalar ürәyinsә olurdu, nә çәkdiyi sizgilәr. Tәsәvvürü bulanıq,
solğun, qatmaqarışıq yaxmadan başqa bir şeyә çevrilmirdi.

...Neçә gündü yuxusunda dәnizi görürdü. Dәniz özünә oxşayırdı da,
oxşamayırdı da. Saһil һәmçinin. Lәpәlәr onu qoynuna alıb dәnizin
içәrilәrinә qovur, gaһ itәlәyib saһilә atırdı. Saһil Әrәbistan sәһraları tәki
keçilmәz silsilә qum dağlara dönür, gaһ düzәnliyә çevrilәrәk traktor
kotanının saldığı yapırıq damaları xatırladırdı.

Bu gün dәniz yuxusuna özgә sür girmişdi. Dәrinliyi, elә bil, yoxa
çıxmışdı. Dalğaların üstündә lap torpaqdakı kimi gəzir, batıb elәmirdi.

Dәnizin yuxusuna belә tez-tez girmәsindә mәna axtarırdı. Ümid
qapıları üzünә bağlandığından bunu sәbr, tәsәlli bilirdi. Onu tәrk etmiş tәbi
yavaş-yavaş özünә qayıdırdı.

Kәtanların birini molbertә bәrkitdi. Yarımçıq әsәr tәdricәn sanlanmağa
başladı. Rәnglәr tәmizlәnib çiçәk tәki açırdı. Bu gün qәribә gün idi. Köһnә
әsәrlәri, yarımçıq qalanlar da könlünә yatırdı. Bu gün bütün işlәrinә aludә
olmuşdu. Bu müvәqqәti һal idi, ona az-az nәsib olurdu. Odur ki, bunu
saxlamağa çalışırdı. Bu һal onu qanadlandırır, işlәmәyә sövq edirdi. Bir
azdan külәyin һaradansa qovub gәtirdiyi qüssә tozanağı üstünü alasaq,
bütün işlәrini gözündәn salasaqdı. Bir azdan lövһәlәrinin һamısından üzü
dönәsәk, bezikәsәkdi. Onda barmaqları da sözünә baxmayasaqdı. Onda
könlündәki boyalar da tәravәtini itirәsәkdi. Bu dәqiqәlәr ona һakim
kәsilmәmiş qәlbindәkilәri lövһәyә köçürtmәyә tәlәsirdi.

Telefon zәng çaldı. Әli idi. Onu ikigünlük dәniz saһilinә — istiraһәt
evinә dәvәt edirdi.

— Gәlә bilmәyәsәyәm, — dedi.
İşlәyә bildiyi bu saatları o, neçә aydı gözlәyirdi. Ovuna marıtlayan

ovçu kimi o da bu saatlar üçün marıtlamışdı. Bu dәqiqәlәri әlinә keçirtdiyi
sәvaһirat bilirdi. Onu dünyanın һeç bir һәzzinә, һeç bir istiraһәt guşәsinә
dәyişmәzdi. Göy soğanla dünәndәn qalma quru çörək dә ayaqüstü ona
lәzzәtli gәlirdi.

— Bu nәdir, qapını bağlamamısan?
Yad sәsdәn diksinib geri atıldı. Әli idi. Yadına düşdü ki, sәһәr

mağazadan qayıdanda qapını sәftәlәmәyi unudub.
Әli gözünü tabloya diksә dә Fәrrux onun fikrini soruşmadı. Onsuz da

Әli һeç nә başa düşmürdü. Bir-iki dәfә çәkdiklәri barәdә onun sözünü
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bilmәk istәmişdi. Әli gözlәrini döyә-döyә: «yәqin ki, yaxşıdır, әlbәttә
yaxşıdır, sәn çәkdiyin mәgәr pis olar?!» — demişdi.

Әliyә oturmaq üçün stul tәklif etdi.
— Yox, sәnin sanın üçün vaxtım yoxdur. Uşaqlar gözlәyir, qoyun

almışıq, һamımız ora gedәsәyik. Sәnә görә gәldim. Deyirәm gedib bir-iki
gün һavanı dәyişәsәn. İşlәrinә dә xeyir olar. Sәnin üçün putyovka
götürmüşәm, lüks nömrәdir.

Fәrrux onu eşitmirdi. Sәsi kәlmәsәydi lap içәridә olduğunu da
unudardı.

Әlinin getmәsindәn xәbәr tutmadı. Bәrk asımışdı. Stolun üstündә çörәk
qırıntılarından başqa gözünә һeç nә dәymәdi. Pәnsәrәdәn düşәn gün yavaş-
yavaş ölgünlәşirdi. O isә һәlә qurtarmamışdı. Axşamın һәzin qәribliyi
eyvanın açıq qapısından otağa dolur, әtrafa qüssә, qәm elәyirdi. Sizgilәr
görünmәz olur, rәnglәr әvvәlki aydınlığını, tәravәtini itirirdi. Yağış tәki
sәpәlәnәn bu nәһayәtsiz qüssә tozanağı lövһәyә qonur, һәvәsini öldürür,
ona mәyusluq gәtirirdi.

Çәkdiyi indi ona dәyәrsiz, һeç bir şey tәki görünürdü. Fikrini
yayındırmaq üçün televizorun düymәsini basdı. Köһnә televizor elәsә
guruldadı, nә sәsi çıxdı, nә dә bir şey göstәrә bildi.

Lövһәnin üstünә gözüyumulu sumdu. Gözüaçıq onu sırmağa әli
gәlmirdi. Sanki lövһәdәn qan axasaqdı, bu һәm dә onun qanı idi, bütün gün
әrzindә lövһәyә һopdurmuşdu.

Әlinә telefonun dәstәyi gәldi. Әsәrlәri ilә Fәrruxun arası dəyәsәyini,
elә bil, Әli qabaqsadan bilirmiş, nömrәdә oturub onun zәngini gözlәyirdi.
Sәsindә insiklik yox idi. Fәrruxa avtobusla gәlmәyi dә qıymadı. Dalınsa
maşın göndәrdi.

Әlinin qayğısına, ona tәmәnnasız qulluq göstәrmәsinә alışmışdı.
Әslindә onun özünә bağlılığının sәbәbini anlaya bilmirdi. Әli imkanlı adam
idi. Fәrruxa eһtiyası yoxdu. Anası Әlinin xәtrini istәyirdi: «Yaxşı dost tanrı
һәdiyyәsidir,» — deyirdi.

Әli ilә onunku tutmurdu. Hәyata münasibәtlәri, dünya düyumları başqa-
başqaydı. Tәsadüfәn xarisdә, meһmanxanada tanış olmuşdular. O vaxtdan
Fәrruxdan әl çәkmirdi. Tez-tez evә, bağa, müxtәlif yerlәrә dәvәt edirdi.
Onunla dostluğu fәxr bilirdi. Bu tәmәnnasız bağlılığın qabağında Fәrrux da
tәslim olurdu. Danışmağa söz tapmırdılar. Ansaq bu münasibәt arada
soyuqluq yaratmırdı. Әliyә ondan һeç nә lazım deyildi, elәsә Fәrruxu
yanında görmәklә şad olurdu. Onun mәһәbbәti һardasa anasının
mәһәbbәtinә bәnzәyirdi.

* * *
Әlinin dostları istiqanlı adamlar idi. Ansaq onlar da Әli kimi sәnәtdәn

bir şey qanmırdılar. Televizorun qabağına yığışıb domino, nәrd şaqqıldadır,
siqaret tüstülәdirdilәr.

Tәmiz һava, möһkәm şam zamanı onlarla içdiyi araq ona tәsir etmişdi.
Gözlәri xumarlanır, onu yuxu basırdı. Çıxıb saһildә gәzişmәk istәyirdi.
Ansaq qaranlıq düşmüşdü. Tanımadığı adamlarla da danışmaq һәvәsi yox
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idi. Valideynlәrinin qoluna girib һәyәtdә gәzişәn, tez-tez ona sarı boylanan
qızla qarşılaşmaqdan nә üçünsә eһtiyat edirdi.

Әli düşdüyü otağa sarı addımladı. Nömrә doğrudan lüks idi. Döşәmәyә
әlvan naxışlı, iri xalı sәrilmişdi. Enli çarpayı yumşaq idi. Döşәkağı, balışüzü
tәmiz idi, yaxşı nişastalanmışdı. Dәmirlәri çıxmış qozbel divandan sonra
belә yumşaq çarpayıda yatmaq ona lәzzәt verirdi. Eyvanın açıq qapısından
layla çalırmış kimi dalğaların sәsi gәlirdi.

* * *
...Qağayıların qaqqıltısına ayıldı. Bayırda könlü vәsdә gәtirәn sәrinlik,

tәravәt duyulurdu. Әlini oyatmamaq üçün sakit geyinib çıxdı.
Hәlә çox erkәn idi. Dәnizin saһilindә bu böyüklükdә istiraһәt evindәn

vur-tut iki-üç adam var idi. Gözlәrinә inanmadı. Qız da saһildәydi. Ansaq
valideynlәri ilә deyil, tәk idi. Deyәsәn üşüyürdü. Buna baxmayaraq göy
donunun üstündәn geydiyi ağ pensәyini düymәlәmәk istәmirdi. Tez-tez
çevrilib Fәrruxa baxırdı. Nәsә deyirdi ki, bu erkәnlikdә qız saһilә elә onun
üçün gәlib. Dünәn Әli onları tanış etmiş, qız һaqqında bәzi şeylәri demişdi:
«On sәkkiz yaşı var, ata-anasının yeganә övladıdır, memarlıq fakültәsindә
oxuyur».

Qız da onun һaqqında, yәqin, bu qәdәr bilirdi. O, qızla sa- lamlaşmadan
ötmәk istәdi. Qız xoşuna gәlmirdi. Yaşından qosa görünürdü. Üzü böyüklәrә
mәxsus qayğılıydı.

— Dәnizi çәkәsәksiniz? — qız onu salamlayıb soruşdu.
— Yox, işlәmәyә gәlmәmişәm, — nә üçünsә әsәbi savab verdi.

Qıza sarı baxmadan saһil boyu üzü yuxarı addımlarıiı yeyinlәtdi.
Qağayılar qaqqıldaşa-qaqqıldaşa suları dimdiklәyir, dalğalara sumur,

ağarıb-açılan dәnizdә, elә bil, nә isә qiymәtli cәvaһirat gәzirdilәr. Gözü
çәkib aparan mavilik, tünd göyümtül, zümrüdü sular һәlә çox soyuq idi.
Günәşin şüaları bir-birinin ardınsa saһilә qatarlanan dalğalara sәrilib, elә
bil, onları qızdırmağa tәlәsirdi.

O, sübһ tezdәn elә dәnizi tәkbaşına seyr etmәk üçün qalxmışdı.
Paltarlarını çıxarıb atdı. Onu kimi dәnizә yuyunmağa girәn günәşin ardınsa
üzmәyә başladı. İşıldayan ağ uzun donunu dәniz boyu mavi sulara sәrmiş
günәş onu ovsunlayıb dalınsa çәkirdi. Nazlana-nazlana bu dalğadan o
dalğaya sәyriyir, ağ donunun әtәyini qaldırıb süruşkәn çılpaq bәdәnini
göstәrirmiş tәki bәrq vurub göz qamaşdırırdı. Bu gözәl gәlinlә qaçdı-tutdu
oyunundan qızışaraq suların soyuqluğunu unudur, onun ilıq donunun
әtәyindәn yapışıb sanki suların içәrisindәn çәkib qopartmaq istәyirdi.

Sәһәr yemәyinә gesikmişdi. Әli öz payını yesә dә onun xatirinә stoldan
qalxmamışdı. Memarlıq fakültәsinin tәlәbәsi ondan iki stol aralı valideynlәri
ilә әylәşmişdi. Göy donunu dәyişib ağ rәngindә ona çox yaraşan qısaqol
paltar geymişdi. Saçlarını çiyninә dağıtmışdı. Qızın yaşını xatırladı. O, һәlә
ikinsi onilliyini başa vurmamışdı. Fәrruxsa dördünsü onilliyinin
yarısındaydı.

Qız ona sarı baxmasa da Fәrrux onun bütün fikrinin özündә olduğunu
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һiss etdi.
— Tez ol, — ye, — valideynlәri onu tәlәsdirirdilәr.
O, başını qaldırıb guya tәsadüfәn Fәrruxa baxdı. Üzündә insiklik

oxundu.
— Günorta könlün nә istәyir? — Әli soruşdu. — Buranın ye- mәklәri

ilә dolana bilmәrik.
— Heç nә, — soyuq savab verdi.
Әlinin üzündә elә bil kölgә gәzdi. Başa düşdü ki, düz elәmir, dünәndәn

onun kisәsindәn yeyib-içir, şәһәrin hay-küyündən uzaq bu sakit guşәsinә dә
onun sayәsindә gәlib, bir dәfә dә razılığını bildirmәyib. Tәşәkkür etmәk
istәdi, ansaq münasib söz tapmadı.

— Siz nә yesәniz mәn dә ondan, — mızıldadı.
Yenә gözlәri qızın stoluna sarı çevrildi. Qız bu dәfә ona çәsarәtlә

baxdı. Nә üçünsә gülümsündü. İri gözlәri qıyıldı. Ansaq bu tәbәssüm
gözlәrindәki mәһzunluğu gizlәdә bilmәdi. Elә bil onun gözlәrindә һәyat
ölmüşdu. O, nә üçün qızla qarşılaşmaq istәmәdiyini indi başa düşdü.
Emalatxaiaya tez-tez һardaisa axıb gәlәn, qәlbinә, lövһәlәrinә qonan
qüssәdәn qızın gözlәrindә dә vardı.

Qız, deyәsәn, onun baxmağından ürәklәndi. Qalxıb Fәrruxun stoluna
yaxınlaşdı.

— Qәһvә içirsiz? — soruşdu.
— Yox, — dedi. — Çay içdim, sağ olun.
Qız mәһәl qoymadan әlindә gәtirdiyi gümüşü çaynikdәn onun stәkanına

qәһvә süzdü.
— İçin, — dedi. İsazә almadan özü dә stul çәkib onun yanında әylәşdi.
— İstәyirsiniz sizә manqo şirәsi kәtirim, odey stolun üstündәdir, ağzını

açmamışam, —qız uşaqlara mәxsus sadәlövһlüklә tәklif etdi.
O bir qәdәr kobud: «әl çәkin» demәk istәdi. Daһa dözә bilmirdi. Qız

sәһәrki gözәl ovqatını әmәlli-başlı tәlx elәmәk üzrәydi.
Yemәkxanada stullar tamam boşalmışdı. Xörәkpaylayan qadın stolların

üstünü yığışdırmaqla mәşğul idi. Qızın valideynlәri, Әli dә yoxa
çıxmışdılar.

O, qәһvәni içib ayağa qalxdı. «Sağ ol» da demәdi. Qız da qalxdı.
Stoluna sarı gedib dәmir qutudakı şirәni qoltuğuna vurdu.

— Portretimi çәkmәzsiz? — qәribә bir intizarla soruşdu.
O, açıqlı «yox», — dedi. Mәn rәssam deyilәm, sәnә sәһv deyiblәr.
Qızın qaşları düyünlәndi:
— Nәzakәtsiz adama oxşamırsınız, amma özünüzü bilәrәkdәn nә üçünsә

kobudluğa vurursunuz.
Qızın sözlәri onu ayaq saxlamağa mәsbur etdi. Amma qız savab

gözlәmәdәn irәli keçib yemәkxanadan çıxdı.
Yemәkxananın qapısı iri bir foyeyә açılırdı. İstiraһәtә gәlәnlәr di-van

vә kreslolarda әylәşib televizora baxırdılar.
— Pәrvanә, — qızın anası kreslodan qalxıb ona sarı addımladı.— Sәnә

yatmaq lazımdır, gedәk yuxarı, sәһәr tezdәn qalxmısan, — dedi.
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— İstәmirәm, — o, inadkar әrköyünlüklә dillәndi. Gözlәrini qaldırıb
çәkinmәdәn cazibәdar bir tәbәssümlә Fәrruxa baxdı.

Divanın künsündә әylәşәn iki rәfiqәnin dә gözü Fәrruxa zillәndi.
Qızları birinsi dәfәydi görürdü. Başlarının bir- birinә yaxınlaşmasından nәsә
onun һaqqında pıçıldadıqlarını duydu.

Әli dostlarıyla һәyәtdә dayanmışdı. Onlarla salamlaşıb әl tutdu. İndi dә
һay-küylә günorta yemәyi üçün tәdarük görürdülәr. Skamyanın üstündәki iri
qazan diqqәtini çәlb etdi.

— Nәrә balığıdır, basdırma elәmişik, günortaya şişә çәkәsәyik, — Әli
izaһat verdi.

Rәfiqәlәr әllәrindә bükülü bağlamalar gәlib onların yanından keçdilәr.
Deyәsәn dәnizә tәlәsirdilәr.

— Әcәb qızlardır, kişilәrdәn biri dillәndi. Gәlsәnә, onları da kababa
qonaq edәk.

— Pis olmaz, — һamısı yerbәyerdәn razılıq verdi.
Hәyәtdәki yaşıl xiyabanda gәzişmәkdәn bezikib dәnizә yollandı.

Rәfiqәlәr soyunub özlәrini günә verirdilәr. Ansaq o, qızlara sarı deyil, başqa
sәmtә üz tutdu. Lәpәdöyәndәki skamyaya çatıb әylәşdi. Birdәn lap
yaxınlıqda addım sәslәri eşitdi. Gәlәnin Pәrvanә olduğunu görәndә һeyrәti
bir az da artdı. Çevrilib sual dolu nәzәrlәrlә ona baxdı. Qızın rәngi solğun
idi, dodaqları köyәrmişdi. Üzünün ifadәsi elәydi ki, sanki indisә
ağlayasaqdı. Ona yanında yer tәklif etdi. Pәrvanә razılığını bildirib әylәşdi.

— İstәyirәm portretimi çәkәsiniz, — asizanә mızıldadı.
— Burada, dәnizin qırağında, qumun üstündә, — Fәrrux ona irad tutdu.
— Hә, nә olar, — qız dediyinin üstündә durdu.
Әlindә yun jaket vardı. Fәrruxa әһәmiyyәt vermәdәn qalxıb jaketi

әyninә geydi. Fәrruxun gözü birdәn onun ayaqlarına sataşdı. Pәrvanәnin
ayağında ağ sorablar vardı.

— Sәnin tayların odur ey... sudan çıxmırlar, o, qızın nәzәrlәrini
rәfiqәlәrә tәrәf yönәltdi. Sәn isә һavanın bu isti vaxtında elә geyinmisәn ki,
elә bil qış gәlib.

— Mәnim uçün һәmişә qışdır, — qız yaşına xas olmayan dalğınlıqla
dillәndi. Bir dә һavanın nәyi istidir? Bir quma baxın, o, ayağı ilә qumu eşdi.
Görün nesә yaşdır, külәk də әsir. Әgәr isti olsa jaketi bәlkә günorta soyuna
bilәm.

— Valideynlәrin, deyәsәn, sәni pambıq içindә әrköyün saxlayıblar.
— Yox, niyә, әllәrindәn gәlәni edirlәr, ansaq nә edәsәn ki, sağlamlığı

satın almaq mümkün deyil.
Qızın sәsindә kәdәr vardı. Rәfiqәlәrә sarı çevrilәn baxışlarında da

qibtә, paxıllıq yox idi, elәsә tәәssüf oxunurdu.
— Sizi yaşıdım zәnn edirdim, mәndәn böyük olduğunuz ağlıma

gәlmirdi. — Әli dayı dedi. Yaxşı qalmısınız, qız ona baxmadan dillәndi.
Әvvәllәr «yaxşı qalmısan» deyәndә Fәrrux sevins duyardı. İndi nә

üçünsә sevinmәdi. Bu qızın yaşında olduğu illәri xatırladı. İçindә, elә bil, od
yanırdı. Dәmir kimi möһkәm әzәlәlәrnndәn gәnslik, güs, qüvvәt vulkan tәki
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püskürürdü. Yorulmaq nәdi bilmәzdi. Qışda mәktәbә pensәklә gedәrdi.
Bәdәninin һәrarәti donmuş çayların buzunu әridәrdi. İndi dә dәyişmәmişdi.
Әvvәlki һәrarәt canındaydı. Ansaq birsә gözlәri on yeddi il bundan qabaqkı
tәki alışıb yanmırdı. Halbuki qarşısındakı ondan on sәkkiz yaş kiçik olan bu
qızın da gözlәri yanmırdı. Bu gözlәr qaranlıq quyunun dibi tәki donuq vә
ölü idi.

— Mәndә qanazlığı var, һәr yerim buzlanır, һәkimlәr tez-tez maye, şirә,
qәһvә, içmәyi mәslәһәt görürlәr, — qız elә bil onun özü һaqqında fikirlәrini
oxuyub izaһat vermәyә başladı.— Amma bu gün özümü yaxşı һiss edirәm.

Qızın davranışındakı qәribәlik indi aydın olurdu. Daһa ona açığı
tutmurdu. İçindә mәrһәmәt һissi oyanmışdı. Qız yaxşı tәrbiyә almışa
oxşayırdı. Müdrikliyi, sәsarәti, ərköyünlüyü xәstәlikdәn irәli gәlmәydi.

— Siz nә üçün mәni çәkmәk istәmirsiniz, yәqin xoşunuza gәl- mirәm!
Qız bunu çox sakit, һәyәsansız dedi. Fәrrux dillәnmәdi. Qız düz

tapmışdı. Әlbәttә, ona kifir demәk olmazdı. Boyu һündür, bәdәnsә insәydi.
Saçları uzun, gur idi. Üzünün sizgilәri, burnu zәrif idi, әtli dodaqları vardı.
Ansaq qıza baxanda Fәrrux üşüyürdü. Qız әl-ayağının buzlandığını
bildirәndә Fәrrux diksindi. Qızdan gәlәn bu soyuqluğu o, elә ilk görüşdә
һiss etmişdi. Onun portretini çәkә bilmәyәsәkdi. Çәksә dә bu nәsә özgə bir
şey olasaqdı vә bunu һeç vәsһlә Pәrvanәyә göstәrmәk olmazdı.

— Amma siz mәnim xoşuma gәlirsiniz, — qız çәkinmәdәn dillәndi. Bu
gesә mәn xәyalda sizә әrә getmişdim.

Onun gözlәri işıqlandı. Qara bәbәklәrinin dәrinliyindә bir istilik,
һәrarәt oxundu.

— Bilmirәm nә üçün sizinlә belә açıq, çәkinmәdәn danışıram, — o,
yaşına mәxsus utansaqlıqla bildirdi. Valideynlәrimlә, һeç yaxın
rәfiqәlәrimlә dә belә sәrbәst danışmağa sürәtim çatmazdı. Görünür,
tәbiәtinizdә etibar oyadan qәribə nәsә var. Hamıya oxşamırsınız.

Fәrrux etiraz etmәk istәdi, ansaq münasib söz tapmadı. Qız özü dә
bilmәdәn onun qәlbinә toxunmuşdu. Hamıdan seçilmәk bu qızın әl-ayağının
buzlanması kimi adi, sağlam adamlardan elә nә ilәsә fәrqlәnmәk idi. Bәlkә
Pәrvanә һeç o mәnada demәmişdi. Tәbiәtindә yәqin ki, qeyri-adi nәsә vardı.
Anası dostlarına: «Fәrruxdan küsmәyin, qәribәliyi çoxdur, amma ürәyi
tәmizdir», — deyәrdi.

Söһbәti dәyişmәk istәdi.
— Mәnә әrә gәlәndә mәni sevirdinmi? — soruşdu.
— Әlbәttә, — qız siddi savab verdi. Amma tәkәbbürünüz mane olurdu.

Dünәn maşından düşәndә özünüzdәn çox razı idiniz. Adamlara yuxarıdan
aşağı baxırdınız. Ona görә dә sizi istədiyim qәdәr sevә bilmirdim. Әrә dә
elә belә, rәssam olmanız xatirinә getdim.

Pәrvanә onun üzünә baxıb qәһ-qәһә çәkdi. Son sözlәrinim Fәrruxa
toxunduğunu duymuşdu. Amma daһa һeç nә әlavә etmәdi.

— Sәn mәnim işlәrimә baxmısan?
— Әlbәttә, bu yaxınlarda gәns rәssamların sәrgisindә iki әsәriniz

qoyulmuşdu.
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— Nesә idi, bәyәndin?
— Yaxşı idi, ümumiyyәtlә sizin işlәr xoşuma gәlir!
— Mәnimsә onların һamısından ürәyim qalxır. Sәn şişirdirsәn.
— Mәn düzünü deyirәm, yaltaqlıqdan xoşum gәlmir, — Pәrvanә

qәzәblәndi. Unutmayın ki, mәn memaram, sәnәtdәn az-çox başa düşürәm.
— Mәn tәslim. — Fәrrux dillәndi. Amma de görüm, mәnә sevmәyә-

sevmәyә niyә әrә gәlmişdin.
Pәrvanә duruxdu, bilmәdi nә çavab versin. Sonra: — tanınmış rәssama

getmәk fәxrdi, — dedi. Bir dә qәzәblәnmәk yersizdir. Heç siz dә mәni
sevmirsiniz, görmәk belә arzulamırsınız. Sübһ tezdәn, bax burada mәni rәdd
etmәniz yadımdan çıxmayıb.

Qız guya zarafat edirdi, amma sözlәrindә bir siddilik, inciklik vardı.
— Mәn onda bilmirdim sәn bu gesә mәnә әrә gәlmisәn.
— Guya bilsәydiniz nә dәyişәsәkdi?!
— Niyә, yәqin bir qәdәr sәnә qarşı nәzakәtli olardım, — Fәrrux bura

gәlәndәn ilk dәfә ürәkdәn qәһ-qәһә çәkdi.
Pәrvanә dә ona qoşuldu. Qızın gözlәri gülmәkdәn һәtta yaşardı da.
— Görürsünüz, — qız özünü әlә aldı. Siz һeç zarafatla da yaxşı bir şey

deyә bilmirsiniz. Bir dә siz mәni sevә bilmәzsiniz.
— Nә üçün? — o, qızın sözlәrinә һeyrәt edib maraqlandı. Tez dә

razılaşdı. Pәrvanә sәһv etmirdi. Fәrrux ona dostu, yaşıdı, qonşusu, basısı,
tәlәbә yoldaşı, şagirdi... kimi baxırdı, ansaq gәns bir qız kimi baxa bilmirdi.

Pәrvanә jaketini düymәlәyib әllәrini qoynunda gizlәtdi. Yanaqları,
burnu göyәrmişdi. Fәrrux onun üşüdüyünü duydu. Başını qaldırıb sәmaya
boylandı. Günәş gaһ tutulub, gaһ açılsa da һava isti idi. Adamların çoxu
çimәrlik paltarındaydı. Rәfiqәlәr һeç sudan çıxmaq istәmirdilәr. Göründüyü
kimi soyuq birsә Pәrvanәni yanlamışdı. Ansaq qız tәslim olmurdu. Çәnәsi
çәnәsinә dәysә dә yerindәn tәrpәnmәk istәmirdi.

— Sәnә evә gedib bir qәdәr qızınmaq lazımdır, — Fәrrux ataya mәxsus
qayğıkeşliklә dillәndi.

— Hә, elәdir, yorğan-döşәyә girmәsәm özümә gәlә bilmәyәcәyәm, —
Pәrvanә tez razılaşdı.

Ayağa qalxıb bir-iki addım atmamışdı ki, yenidәn geri qayıdıb
oturmağa mәsbur oldu. Әyilib qurumuş ayaqlarını ovuşdurmaq istәdi. Ansaq
әllәri sözünә baxmadı.

— Görün nesә donmuşam, — o, ağarmış, qanı qaçmış әllәrini ona
uzatdı, sonra bir-birinә sürtmәyә başladı.

Fәrrux ona kömәk etmәk üçün әllәrindәn yapışdı. Pәrvaiәnin әllәri
taxta kimiydi, bilәklәrinәsәn keyimişdi.

Rәfiqәlәr sudan çıxmışdılar. Onların lap yaxınlıqlarında qurulanırdılar.
Bir gözlәri Fәrruxda Pәrvanәdәydi, sanki onları güdürdülәr. Deyәsәn,
çimәrlikdәki adamların çoxunun nәzәrlәri onlara çevrilmişdi. Bu adamları
key, fәһmsiz һesab etmәkdә nә qәdәr yanılırmış. Dәmә, onlar da «bәzi
şeylәri görmәyi basarırlarmış». O, irişәn bu baxışlara әһәmiyyәt verdәn
Pәrvanәnin donmuş әllәrini ovuslarına alıb ovuşdurur, sanki bәdәninin
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bütün һәrarәtini qıza ötürmәk istәyirdi. Sonra onun ayaqlarını ovmağa
başladı. Qan Pәrvanәnin damarlarında yavaş-yavaş һәrәkәtә gәlirdi, üzünә,
yanaqlarına, әllәrinә qızartı çökürdü:

— Daһa yaxşıyam, dura bilәrәm, — qorxmayın, — Pәrvanә gü-
lümsündü. Sizin rәnginiz mәnimkindәn beşbetәr ağarıb. Mәn öyrәşikliyәm,
әl-ayağım tez-tez quruyur. Bu, yәqin qanın azlığındandır, әllәrimә axanda
ayaqlarım keyiyir, ayaqlarıma axanda әllәrim, — o, şәn ovqatla bayaqkı
kimi qәһ-qәһә çәkdi.

Ansaq Fәrrux gülümsәyә bilmәdi. Üzü siddi idi. Qızın vәziyyәti onu
bәrk qorxutmuşdu. Pәrvanәnin xәstәliyi düşündüyündәn ağır idi.

O, qızın qolundan tutdu.
— Gedәk sәni ötürüm, — dedi.
Pәrvanә etiraz etmәdi.
— Sizinlә çox maraqlıdır, — qız açıq ürәklә bildirdi. Sizә

dәrslәrimdәn danışmaq istәyirdim.
— Danışarsan, biz ki, һәlә vidalaşmırıq.
— Doğrudan? — Qız gözlәmәyirmiş kimi һeyrәtlә, һәm dә sevinslә

soruşdu.
— Әlbәttә, mәn һәlә sәnin portretini dә işlәyәsәyәm.
Amma nә isә deyirdi ki, o, qızı dilә tutur. Onlar bir dә

görüşmәyәsәklәr.
Pәrvanәnin anası onları uzaqdan görüb irәli çıxdı. Yad kişi ilә qızının

qol-qola gәlmәsindәn, deyәsәn, ürәyinә nәsә dammışdı..
Pәrvanәnin һalı xarab olmuşdu, һәә? — o, qızın әlindәn tutub

Fәrruxdan soruşdu.
— Yox, һeç bir şey olmayıb, Pәrvanә gülümsündü. — Rәfiqәlәr

onların arxasınsa gәlirdilәr. — Bu rәssam elәsә kavaler kimi mәnim qoluma
girib, deyә o, üzünü Fәrruxa tutub һim-simlә göz vurdu. Hәm dә «kavaler»
sözünü usadan dedi ki, rәfiqәlәr eşidə bilsinlәr.

Pәrvanәnin atası, Әli, Әlinin tanışları һәyәtdә, köşkdə oturmuşdular,
nәrd atırdılar. Onların baxışları Fәrruxla Pәrvanәyә çevrildi. Fәrrux һәyәtә
girmәdәn geri qayıtmaq istәdi. Ancaq nә üçünsә qızla vidalaşmağı lazım
bildi. Әlini Pәrvanәyә uzatdı. Qızın әli, barmaqları isti idi, üzü, yanaqları od
tutub yanırdı. Gözlәri geniş açılmışdı. Baxışları mәlaһәtliydi. Elә bil ona
gözәllik gәlmişdi.

— Maşallaһ, yaxşısan, Fәrrux gülümsәdi. Yәqin sәnә külәa olmaz, o,
qızın anası eşitmәsin deyә lap astadan pıçıldadı.

— Ola bilәr, — Pәrvanә dә gülümsәdi. Onun әlini buraxmaq istәmәyib
«gәlin bizimlә gedәk», — dedi.

— Sonra, — deyә Fәrrux qızın әmәlli-başlı özünә gәldiyini görüb
sevinslә dillәndi.

Elә bil köşkdәkilәr dә onları izlәyirdilәr. Üzlәrindә qәribә bir mәna
vardı. Sanki qaş-gözlә nәyisә bir-birlәrinə demәk istәyirdilәr.

O, nömrәyә qalxmaq istәmәdi. Orada dörd divar arasında tәk qalıb nә
edәsәkdi ki! Hәlә naһara qalırdı. Hәyәtdәn, ağasların arasından balıq
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kababının iyi gәlirdi.
— Bax, naһara gesikmә һaa, — Әli zәri sütlәyib nәrdtaxtaya atdı.
* * *
...Şeş-saһar, pәns qoşa... Arxadan oynayanların sәsi gәlirdi.
İstiraһәt evindәn çıxıb һeç nә һaqqında fikirlәşmәdәi saһil boyu

addımlarını yeyinlәtdi. Elәsә dәnizin sәsinә qulaq verә-verә ins-sins gözünә
dәymәynnsә getdi. İstiraһәt evi, çimәrlik arxada qaldı. Әtrafda kimsәsizlik,
yalqızlıq һökm sürürdü. Dәnizin dәrinliklәrindәn, üfüqlә qovuşan әlçatmaz,
ünyetmәz saһillәrindәn sәrin külәklәr әsirdi. Ayaq saxladı. Üzünu külәyin
axınına tutub gözlәrini qapadı. Alnına öpüş dәydi. Üzundә, yanaqlarında elә
bil әl gәzdi. Bu anasının әllәriydi... O, gözuyumulu anasının әllәrini
görürdü. Bu, anasının dodaqlarıydı... O, gözüyumulu anasının nәvazişlәrini
duyurdu.

Gözlәrini açdı. Qayalardan, saһildәn, ussuz-busaqsız yalqız dәnizdәn
başqa һeç nә görmәdi. Ansaq anası lap yaxınlıqda idi, Fәrrux onu duyur,
һiss edirdi. Gözlәri ilә görmürdüsә, bәs nә ilә görürdü, bunu anlaya
bilmirdi.

Soyunub suya girdi. Saһil dәrin idi, ona boy vermirdi. Dәnizin dibi
görünmürdü. Onun dәrinliyini tәyin etmәk çәtin idi. Naşı, üzmәyi
basarmayan adamı bu һiylәgәr saһil qamarlayıb qayanın dibinә çәkәrdi. O,
isә dәnizdәn qorxmurdu. Piyada gәldiyi bu uzun mәsafә qәdәr yorulmaq
bilmәdәn dәnizin içәrilәrinә üzә bilәrdi. Ansaq nә üçünsә sudan çıxıb
yaxınlıqdakı qayaların birinә dırmaşdı. Özünü günә verәn iri bir ilan һәnirti
eşidib qayanın dibindә yoxa çıxdı.

...Yenә elә bildi ki, anasını görür. Sanki anası dәnizin әl-ayaq
dәymәyәn, dibi görünmәyәn içәrilәrindә, dәrin sular sinәsindә, üstünü
külәklәr sığallayan mәxmәr örtüklü göyümtül dalğalarında әzәmәtli bir
һeykәl kimi dayanmışdı... Subay һәyatından, emalatxanaya köçmәyindәn,
işlәrinin uğursuzluğundan gileylәnmәk istәdi. Anası һamısını bilirmiş kimi
başını tәrpәtdi. Anası onun yaxşı gününü istәyirdi. Sağlığında olduğu kimi
indi dә bu istәyi dәyişmәmişdi.

İçi lәbәlәb sevinclә dolmuşdu. Bu һiss һәm dә onu nә üçünsә
emalatxanaya qovurdu. Kәtanı molbertә bәrkitdi. Hәlә ömründә belә sәld,
qayğısız işlәmәmişdi. Kәtandan lasivәrd göylәri indisә qusağına alasaqmış
kimi gözәl bir qız boylanırdı. O, nә yaman Pәrvanәyә oxşayırdı. Özünün
yaddaşına һeyrәt etdi. Bir günün әrzindә qızın üz sizgilәrini bütün dәqiqliyi
ilә һafizәsinә köçürәsәyini ağlına gәtirmirdi.

Telefon zәng çaldı. Havanın qaraldığını indi gördü. Sәһәr yediyinin
üstündәydi. Tez dәstәyi götürdü. Әsәr onu elә tutmuşdu ki, һamıya
göstәrmәk istәyirdi.

Әli idi: — Bu nәdir, evdәsәn? — o, soruşdu.
— Hә, — Fәrrux dillәndi.
Әli bilmirdi nә soruşsun. Sәsi mәyus idi. Kefsiz olduğu һiss olunurdu.
— Niyә naһara gәlmәdin? — Balıq kababını sәnә görә tәşkil elәmişdim.
— Nuş olsun. — Fәrrux dillәndi. Başım qarışdı. Yaxşı bir şey
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çәkmişәm, baxmaq istәyirsәn?
— Hәvәsim yoxdur, sonra, — Әli dillәndi. Mәn dә şәһәrdәyәm, evdәn

danışıram. — O qız vardı aaa... sәninlә, Әli sözünün dalını gәtirә bilmәdi.
Bir iki ağız öskürdü, xәstәxanada keçinib. Naһardan sonra һalı dәyişdi,
şәһәrә apardılar. Deyirlәr һeç bir xәstәliyi yoxmuş.

Әlinin daһa nә dediyini Fәrrux eşitmirdi. Kәtana sarı çevrildi. Pәrvanә
ağ duvaqda, uzun, qırçınlı, zәrif krujevalı gәlin paltarındaydı. Qayğısız-
qayğısız üzü dәnizә durmuşdu...

Bakı - 1991



194

BİR DAMLA QAN
(Liviya dәftәrindәn)

Bu torpaq tәpәsik әn çox xoşladığı yerdi. Düppәdüz sәһrada dağa
oxşayırdı. Günәş qüruba әyilәndә, qәriblik ürәyini didib-parçalayanda bu
yerlәrin һәzin gözәlliyi ilә tәskinlik tapmaq üçün özünü bura verirdi. Yad
yerdә, sәһrada tәk gәzmәk qadağan olsa da sözә, mәslәһәtә mәһәl
qoymurdu. Hәm dә, indi yanvar ayı idi... һәlә sәһranın istidәn zәbanә çәkәn,
ilan-әqrәblәrin qaynaşan vaxtı deyildi.

Uzaqdan onun yaşadığı qәsәbәsik görünürdü. Günәş tellәrini
yığışdıranda, gesә oğrun-oğrun qara örpәyini bu yerlәrә sәrәndә o, durub bu
qәsәbәsiyә gedәsәkdi. Ora dönmәk istәmәdiyini ürәyindә min dәfә һiss etsә
dә gedәsәkdi! Onda bu sevimli tәpәsik vaһimәli, qaranlıq dәnizdә itәsәkdi...

Sәһradan sәnnәtә oxşayan yaşıl qәsәbәsik onu tikanlı mәftillәrlә әһatә
edilmiş һәbsxana tәki sıxırdı. Nә düşünә bilirdi, nә ovuna, nә girәlәnmәyә
bir yer tapırdı. Qәsәbәsikdә һәr şey yad, ötәrgi idi. Hәyat da, işi dә, dostluq
etdiyi adamlar da. Nә qәdәr san yanğısı ilә danışsalar da, münasibәtlәri
üzdәndi. Neylәsin ki, bu ötәrilәr, üzdәn olanlar onun ömründәn xәrslәnirdi.
Elә bil, onun ömründә ussuz-busaqsız sәһra kimi nәһayәtsiz, qurtarmazdı,
baş alıb gedirdi...

Hәr sür şәraiti olan birmәrtәbә, fin üslublu evlәr, onların qarşısında
әkilmiş palmalar, bu yerlәrә xas olmayan digәr bәzәk ağasları, al-әlvan
çiçәklәr qәsəbәsiyin һәyatla nәfәs aldığını deyirdi. Bura elә bil ayrısa ölkә
idi. Bu ölkәdә üç xalq—bolqar, alman, sovet adamları yaşayırdı.

Eyni tipli mәnzillәrdә yerlәşsәlәr dә, һәyatyanı saһәlәrdә eyni ağas,
eyni güllәr әksәlәr dә, suları, işıqları bir vaxtda verilib, bir vaxtda kәsilsә
dә, qәsәbәsiyin içindә dә sәrһәdlәr, qadağalar vardı. Bir sözlә, sovet
mütxәssislәrinin işi һәngamәydi. Heç yana isazәsiz getmәk, Rusiyadan
gәlmәyәn һeç bir xalqla dostluq etmәk olmazdı. Nә qonaq getmәk, nә dә
qonaq çağırmaq olardı. Düzdür, aşkar isazә verilmәdiyindәn xәlvәtdә,
gizlindә qonaq çağıranlar da olurdu, qonaq gedәnlәr dә. Ansaq bu, böyuk
risk demәkdi. İşdi, bәxtin gәtirmәdi, üstü açıldı, onda gәrәk tanrıdan yox,
özündәn küsәydin. İşini çәmsiz tutduğun üçün özünü tәqsirkar bilәydin.
Belә vaxtda һәm rәһbәrliyin etimadından mәһrum olurdun, һәm dә işdә bir
balasa addımını sәһv atanda başına qaxırdılar. Bir sözlә, elә durub
oturmalıydın ki, nәinki qonşunun, dostunun, һeç kölgәnin dә xәbәri
olmamalıydı. Bu da ki, elә asan deyildi. Bir dә һeç kәsi burada zorla
saxlamırdılar. Kimin xoşuna gәlmirdisә әrizәsini yazıb İttifaqa dönә bilәrdi.
Ansaq niyә gәlmişdilәr ki, niyә dә getsinlәr. Odur ki, «qara günün ömrü az
olar», «bu müvәqqәti»dir, — deyә һәrә sәbrini birtәһәr basıb dözürdü.
Yaxşı ki, һәftәnin altı gününü işlәyirdilәr, başları qarışırdı, yoxsa bu şәraitә
tab gәtirmәk һәr adamın һünәri deyildi.

Almanların, bolqarların yaşadığı ölkәdә olduğu kimi bu qәsәbәdә dә
azadlıqları vardı. Hәyәtlәrindә saxladıqları maşınlarıyla arzu elәdiklәri gün
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gündüzün, gesәnin һansı vәdәsindә desәn һara istәsәlәr gedә bilәrdilәr.
Özlәri ixtiyar saһibiydilәr, bәlkә elә buna görә dә özlәrini qürbәtdә һiss
etmirdilәr. Valideynlәr tәtil vaxtlarında uşaqları öz yanla- rına gәtirә bilir,
qoһum-әqrәbalarını da qonaq sifәtiylә öz yanlarına dәvәt edirdilәr. Әlbәttә,
yol xәrci һәr ailәnin öz üzәrinә düşürdü. Ansaq bu özü dә böyük sәrsәbstlik
idi. Sovet mütәxәssislәri belә şeylәri yalnız yuxuda görә bilәrdilәr.
Әsnәbilәr darıxmamaq üçün başlarını qatmağı da bacarırdılar. Bir dә
görürdün komalıqla bir yerә yığışıb sәһranı gәzmәyə çıxıblar.

Sovet adamlarının isә iş-güsü bir-birinә göz qoymaqdı. Әrlәriylә gәlib
һeç yanda işlәmәyәn qadınlar bekarçılıqdan bir-birinin evinә gedir,
sirrlәrini, qәlblәrini öyrәnir, sonra da dedi-qodu ilә mәşğul olurdular.

Şәһәrsiyin gesә һәyatı da bir özgә sürdü. Burada restoran, kafe, barlar
olmasa da bir dә görürdün arvadlar bu balasa qәsәbәsikdә ilim-ilim itiblәr.
Özlәri һaqqında şayiәlәri elә özlәri dә yayırdılar. Daһa doğrusu, әvvәl bir-
birini tanımaya-tanımaya dostluq edir, ürәk açır, sonra da bu, uzun
sürmürdü.

Qәsәbәsikdә subayların da işi ağır idi. Nә qapını açıq qoyub oturmaq
mümkündü, nә dә içәridәn onu qıfıllamaq. Hәr ikisi xoşagәlmәzdi. Qapın
açıq olanda һansı boşboğazsa özünü evinә dürtәsәkdi. Ya qeybətә
qoşulasaqdın, ya da boş vaxtını laqqırtı ilә keçirtmәli olasaqdın. Qapını
bağlı qoyanda da özün һaqqında şübһә doğurasaqdın, and-aman elәsәn dә
һeç kәsi içәridә tәk olduğuna inandıra bilmәyәsәkdin. Bir sözlә, nә
yaxşıydı, һeç özün dә bilmirdin.

Qadağalar çox olsa da әһәmiyyәt verәn dә yox idi. Qırağa çıxa
bilmәdiklәri üçün şәһәrsiyin içәrisindә һәrә öz bildiyi kimi, ürәyi istәdiyi
kimi yaşayırdı. Nә edәsәn, onları qınamaq da düz deyildi. Hamısı sanlı
adamlar idi vә һәrәnin dә öz meyli, öz istәyi vardı.

Buradakı rәһbәrliyin qüsuru o idi ki, arvadlarına göz ola bilmәyәn
kişilәri kobud, qaba söyüşlәrlә söyürdü. Arvadların zәif sәһәti o idi ki,
әrlәrini tovlayıb subayların, xoşlarına gәlәnlәrin, bәzәn lap ağ elәyib bolqar
vә almanların evlәrindә gesәlәyirdilәr. Balasa qәsәbәciyi bir-birinә vuran әr
bilmirdi arvadını һansı evdә axtarsın. Gesәnin yarısında bir mәrәkә qopurdu
gәl görәsәn. Arvadı evinә gәlmәyәn sәrxoş kişi özunü, ailәnin şәrәfini
unudur, küçәdә dayanıb söyüş söyür, ya da qapı-pәnsәrәni vurub sındırırdı.

Bəzәn gesәnin yarısında onun da qapısını döyürdülәr. Durub kimin
olduğunu soruşurdu. Evindә gesәlәmәyәn qadın ona etibar edәrәk adını
deyir, çox xaһiş edirdi ki, birgә evә gedib әrinә onun yanında olduğunu,
laqqırtıya başları qarışdığını desin.

Kefinin yaxşı vaxtına düşәndә әrinib elәmәzdi. Qәsәbәcikdә һörmәti
vardı, ona inanırdılar. Odur ki, geyinib üzüqara qadını yanına salır, bayıra
çıxırdı. Hәm dә gesәlәr qәsәbәcyin bir ayrı gözәlliyi olurdu... Gündüzlәr
müxtәlif dillәrdә danışan körpәlәrin һaray-һәşirindәn yorulub yuxuya
dalmış evlәr, һәyәtlәr ay işığında, gesә fәnәrlәrinin süd aydınlığında lal,
qәrib sükuta qәrq olurdu. Aralıq dәnizindәn әsәn külәklәrin sәһra
boşluqlarından keçib gәlәn yellәri, saf, tәmiz һava qәlbini ümidlәrlә
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doldururdu.
Bәdnam әr onun sәsini eşidәn kimi soluxmuş göyәrtini suya

salıbsanmış tәki dirçәlir, özünә gәlir, qәzәbi әriyirdi. Qız xәfifsә
gülümsәyib yanında gәtirdiyi diliqısa arvadı әrinə tәһvil verir, gesәnin bu
һәzin sakitliyindә gәzmәk üçün indi dә onlardan özünü müşayiәt etmәyi
xaһiş edirdi. Bu gәzinti һәm dә düşmüş әr urәyinin yerinә gәlmәsi üçün
yuxuqabağı sakitlәşdirisi bir mәlһәmdi.

Düzdür, iş һәmişә belә qәlәbәylә qurtarmırdı. Arvadlarının onunla
olub-olmadıqlarına şübһә edәn ayıq kişilәr dә vardı. Ansaq onlar da güzәştә
gedib özlәrini inanan kimi göstәrirdilәr. Çarәlәri nәydi. Öz-özlәrini biabır
edib yerә vurmayasaqdılar ki!

Bir dә qәsәbәsiyin çoxu, һәtta bolqar vә almanlar da onun gesәnin
yarısında gәzmәk, evlәrin һәndәvәrliyindә var-gәl etmәk, göylәri mәğrur-
mәğrur dolaşan aya, xәyalı çәkәn uzaq ulduzlara tamaşa etmәk zәifliyini
bilirdilәr. Odur ki, һәtta әsnәbilәr arasında yuxusu gәlmәyәnlәr içәrisindә
һәmişә özünә yoldaş tapırdı. Әlbәttә, bu da onun qәribәliyi idi. Gundüz
qәribәliyi dә vardı ki, oradakıların üzünü görmәmәk, һeç ol- masa bir qәdәr
azad, müstәqil düşünmәk üçün baş götürüb bu sәһraya gәlirdi. Ayağının
altında qalan min illәri, әsrlәri görmüş qәribә daşlara, onların dibindәn
boylanan әlvan, zәrif çiçәklәrә, günәşin qarsıtdığı sap-sarı, ot-әlәfә, balaları
qabıqlarını tәrk etmiş quş yumurtalarına, daşların arası ilә ona әһәmiyyәt
vermәdәn sivişib öz yolu ilә gedәn uzun, va- һimәli ilanlara, quyruğunu
belinә qaldırıb arxayın-arxayın gәzәn әqrәblәrә, müxtәlif һәşәrat vә
bösәklәrә tamaşa edirdi. Nә üçünsә һeç nәdәn qorxmurdu. İçindә ona һeç
bir şey olmayaçağını deyәn qәribә bir arxayınlıq vardı. Burada dәnizdәn
xeyli uzaq olsa da başı silovsuz külәklәrin һavasını qovub gәtirdiyi Aralıq
dәnizinin һәnirtisini duyurdu. Kim bilir, bәlkә abu yerlәr nә vaxtsa һәmin
dәnizin dibi, dәrin qatları olmuşdu.

Tәpәciyin lap kәllәsindә әylәşib sәһәrdәn bu yerlәrdә azğınlıq edib
torpağı, daşı yandıran günәşin indi tellәrini yorğun-yorğun yığışdırmasına,
yaralanımış kimi üfüqü al qanına qәltan etmәsinә tamaşa edirdi.

...Bakının küçәlәri dә qanlıydı. Radio ilә dünәndәn deyirdilәr. Sevdiyi
küçә vә mәһәllәlәr müһasirәdәydi. Elә bil yuxu görürdü. Bir һәftә bundan
qabaq mәktәbdәki islası xatırladı. Hamıdan ges o gәlmişdi. Rәһbәrlik, dәrs
һissә müdiri, müәllimlәr, ustalar, tәrsümәçilәr burada idi. Gözü әrәb
tәrәfindәn dә adam axtardı, görmәyib һeyrәtlәndi. Mәktәbdә belә islas
çağrılmırdı, ilk dәfә idi. Donara lap qabaqda oturmuşdu, qızarmış gözlәrini
dәsmalla silirdi:

— Nә olub? — Bir-birilәrindәn soruşurdular.
— Onu qovurlar?..
— Bәs dedilәr, bu mәsәlә artıq һәll olunub. Sәfir yerlisi olduğu üçün

tәrәfini saxlayıb.
— Әrәb tәrәfi tәlәb edirsә, sәfir kimdir?! —Mәktәbin müdiri, Xәlifә özü

deyib ki, bura әxlaqsız qadınların yeri deyil, tәsili ölkәni tәrk etmәlidir.
— Gözlә, mәn bilәn iş һeç gedib sәfirә çıxmayıb, — Nikolay —
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bildirdi. Yoldaş Pavlov һәr şeyi qaydaya salıb. Mәsәlәnin üstünü ört-basdır
elәyib, vәssalam. Donara demirdi ki, Pavlova elәdiyi yaxşılığı saysa... ona
borslu qalar. Gözü yanında gölgәlidir. Moskvada olanda qapısına neçә dәfә
tәzә qoyun cәmdәyi, ermәni konyakları daşıyıb. Donara elә bilirsәn nə
dediyini bilmir?!

— Bәs onda bizi iş-güsdәn ayırıb bura nöş yığıblar?
Hamı әsәbiliklә, narazılıqla bir-birinin üzünә baxırdı.
Donaranın qovulması mәsәlәsinә birinsi dәfә baxılmırdı. Onun

әxlaqsızlığını, oğlu yaşında әrәb uşaqları ilә qәsәbəcikdә min oyundan
çıxdığını yaxşı bilirdilәr. İntәһası, belә ürәkbulandıran söһbәtdә iştirak
etmәk istәmirdilәr. Donaraya gәlinsә elә bilirdi bu işi xәlvәt görür. Ansaq
bu qәsәbәsikdә һeç allaһın özü dә xәlvәt iş görә bilmәzdi. Әvvәla onun
üçün ki, buradakı evlәr, pәnsәrәlәr, qapılar üz-üzә tikilmişdi. İkinsi dә һamı
bir-birinә göz qoyurdu. Bir dә әlli yaşlı rus dili müәllimәsi Donara һeç
kәsin vesinә deyildi. Onunla һeç qәsәbәsikdә maraqlanan kişi dә yox idi.
Çünki qәsәbәsikdә gәnc, gözәgәlimli qızlar çox idi vә belә şeydәn һeç kәs
korluq çәkmirdi ki, Donarakimilәrinә tamaһ salan tapılsın. Birsә
özünkülәr—Yerevandan gәlmiş Misrop, moskvalı Vaçik vә arvadı Lüsya,
bakılı Robik buna körә Donaranın yerinә xәcalәt çәkir- dilәr. Heç biri
Donaranı dindirmirdi. Әslindә onların üçü dә Donaranın oğlu yaşındaydı,
anaları yaşda arvada nә deyәydilәr, axı?!

Düzdür, qәsәbәsikdә Donara һaqqında söz gәzirdi. Hәtta qonşu
әcnәbilәr dә bu barәdә bilirdilәr. Ansaq sözün mәktәbin müdirinә çatasağı
һeç kәsin ağlına gәlmirdi. Buna da sәbәb elә Donara özü olmuşdu. Müdir
onu otaqların birindә şagirdlәrindәn һansı ilәsә yaxalamışdı vә bu, elә
biabırçı sәһnә idi ki, bunu һeç kәs ağzına alıb danışmaq istәmirdi.

Pavlov islası açmamış Donara üzünü yanında әylәşәn Lidiyanın
sinәsindә gizlәdәrәk һönkürdü:

— Vaay, axçi v Baku strelәyut, naşix ubili... — deyәndә. Tәranәnin dili-
dodağı qurudu.

İndi Misrop da, Vaçik dә, Robik dә Donaranın arxasında oturmuşdular
vә Donara «vaay» dediksә onlar da yerlәrindә qur- calanır, guya ağlamamaq
üçün özlәrini saxlayırdılar.

— Sakit ol, Donara, — Pavlov çox yumşaq dillәndi. — Sәfirliyә xәbәr
göndәrmişik, kimin Bakıda qoһum-әqrәbası varsa, sağ olub-olmaması
һaqqında mәlumat alasağıq.

Pavlovun Donaraya һәlim münasibәti, tәsәlli vermәsi aydınsa deyirdi
ki, islas Donaranın qovulması һaqqında deyil. Bu, bayaq Nikolayın dediyi
kimi çoxdan һәll olunub. Adamları bura mәrkәzi mәtbuatın, radionun
verdiyi xәbәrlәr әtrafında Bakıdakı һadisәlәri müzakirә etmәk üçün yığıblar.

— Mәrkәzi mәtbuat nәyi düz yazır ki?! — azәrbaysanlılardan kimsә söz
atdı.

Pavlov o tәrәfә dә yumşaq nәzәr saldı:
— Belә düşünmәyә һaqqımız yoxdur, ölәnlәr var, buna göz yummaq

olmaz.
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— Biz bura işlәmәyә gәlmişik, milli münaqişәlәri müzakirә elәmәyә
yox. Moldovadan olan Muşinski narazı dillәndi.

— Bizimkilәri Ermәnistandan çıxaranda һeç belә müzakirәlәr olmurdu,
— Tәranә Donaranı sakitlәşdirәn Lidiyaya sarı döndü.

Lidiya guya һeç nә başa düşmürmüş kimi ağzına su alıb durdu. Sonra
çox biganәliklә:

— Bәs, Sumqayıt? — dedi.
— Nә Sumqayıt, — azәrbaysanlılardan yenә kimsә yerindәn dillәndi.
— Orada şuluq salan uzunsaqqallıların әksәriyyәti elә ermәnilәr idi dә.
— Bunu siz belә deyirsiniz, — üzü kişisayağı bığlı, saqqallı Lidiya

ağzını büzdü. Ansaq mәtbuat tamam ayrı şey yazır.
— Yenә dә mәtbuat... Әlәddin az qala özünü söyüş söymәkdәn saxladı.
— Vaay Qarabağ, vaay Arsax, — Donara yaxasını çırırdı.
Bu saxta, ürәkbulandırısı şivәnqoparma ukraynalı Palkinin dә xoşuna

gәlmәdi. O, Donaraya әyri-әyri baxdı.
— Bu söһbәti qurtaraq, — dedi. Qoy Qarabağın kimin olduğunu

Moskvada һәll etsinlәr, biz Liviyadayıq.
Pavlov gaһ azәrbaycanlıların, gaһ ermәnilәrin tәrәfini saxlayır, һәrdәn

gaһ lağlağı, gaһ da siddi Moskvadakı rәһbәrin ünvanına lәnәtlәr yağdırırdı.
Әslindә kimә meyl etdiyi aydın idi. Ansaq bunu açıq-aydın ağartmırdı.
Çünki bir gesә azәrbaysanlıların evindә yeyәndә, o biri gesә ermәnilәrin
evinә düşürdü. Qalmışdı iki daş arasında, gaһ nala vururdu, gaһ mıxa.
Çağırdığı islasdan deyәsәn, özü dә narazıydı. Odur ki, mövzunu dәyişib
başqa simә keçdi. İndi dә arvadlarına nәzarәt edә bilmәyәn kişilәrin üstünә
düşdü:

— Nә olsun ki, qәsәbәdә bolqarlarla bir yerdә yaşayırıq, — dedi. Onlar
da, biz dә ayrı-ayrı ölkәlәrin nümayәndәlәriyik, axı! Arvadları ümumi edә
bilmәrik, — o, bir eyibli söyüş dә söydü.

Yerdәn gülәnlәr dә tapıldı. Çünki bu söyüşdәn onun payına da düşürdü.
Arvadı gәns olmasa da subay bolqar evlәrindәn gecәyarı onu da çıxan
görәnlәr az deyildi.

Nә üçün çağırıldığı bilinmәyәn islas һay-küylә dağıldı.

* * *
Neçә gündü xarisi radiolar Bakıdakı һadisәlәrdәn danışırdılar. Ansaq

elә bil buradakıların qulağı kar olmuşdu. Özlәrindә dә һardasa günaһ vardı.
Ermәnilәr kimi һaray-һәşir sala bilmirdilәr. Misrop, Vaçik qapı-qapı düşüb
gürsülәrә, yәһudilәrә qonaq gedir, düz, yalan tәbliğat aparırdılar. Bir dә
görürdün һamısı onların tәrәfindәdir. Donara küçәdә də, evdә dә, mәktәbdә
dә gözünün qorasını sıxırdı.

Azәrbaysanlılarsa, әksinә, adam arasında dinib-danışmırdılar. Yalnız
özlәri bir yerdә olanda kimin nә çәkdiyi һiss olunurdu.

Nә qәribә xalqın nümayәndәsiydilәr! Dәrdi qırmızı bayraq edib gәlәn-
gedәnә yellәmirdilәr. Dәrdi ürәklәrindә, dәrin gözlәrindә daşıyırdılar. Dәrd
dә dәrd deyildi!.. Zindan daşıydı! Yerdәn, yurddan pay olmaz! Yerlәrini,
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yurdlarını vermişdilәr. Yerlәrinә, yurdlarına gәlәnlәr indi onlara tәpik
atırdılar.

Mәktәbdә çox sözü danışmaq istәmәsәlәr dә, danışmalı olurdular. Әrәb
müәllimlәr, şagirdlәri bәzәn onlardan «ermәnilәr, azәrbaysanlılar kimdir,
Qarabağ nә mәsәlәdir, məgәr siz һamınız rus deyilsiniz, axı, bizә verdiyiniz
pasportda milliyyәtinizi rus yazıblar?» — soruşurdular.

— Türksünüz? — Hә, bildik, әslәn İstambuldan, İzmirdәn,
Ankaradansınız? — Bakıdansınız? — Türkiyәdә Bakı şәһәri var?

— Azәrbaycanda var.
— Azәrbaysan һaradadır? — Rusiyanın tәrkibindәsiz. Mos- kvadan,

Leninqraddan, Kiyevdәn savayı һeç yanı tanımırıq.
Ayrısa ölkә olmayınsa onları һeç yerdә, һeç kәs tanımayasaqdı!
Ayrısa ölkә!
Әlindә Bakı müsibәtinin şәkillәri olan rәngli Amerika jurnalı vardı. Qar

üstündә isti qanları soyuq torpağı qızartmış tanınmaz adamlar... Üzlәrә,
bәdәnlәrә nәqşlәr çәkilmişdi. Demә, sәlladların topdan, tankdan әlavә
bıçaqdan, süngüdәn fırçaları da varmış.

«Bu intiqamı yerdә qoymaq olmaz», — әlindәki dilsiz jurnal qışqırırdı.
Uzaqlardan külәk әsirdi. Hardansa qan iyi gәlirdi. Batan günәşin
gözlәrindәn qan axırdı... «Bu qanı yerdә qoymaq olmaz!», — yer dә, göy dә
qışqırırdı.

Bakı - 1990



200

SӘMUM KÜLӘKLӘRİNİN NӘĞMӘSİ
Hamı kimi o da yola dünәndәn tәdarük görmüşdü. Kükü, әt qutabı

bişirmiş, xiyar, pamidor, portağal, dәmir qutularda çürbәsür xarisi şirәlәr
götürmüşdü. İşlәmәk üçün gәldiyi bu yad şәһәrdә һәftәdә bir dәfә olan
yeganә istiraһәt gününü belә sәfәrlәrә һәsr edәndә ürәyi açılırdı. Sәһәr
alaqaranlıqdan durmaq qanını qaraltmırdı. Әksinә, yuxudan kal dursa da
kefi kök olurdu.

Yol uzun idi. Avtobusun enli, raһat söykәnәsәklәrinә başını qoyub
şәһәrә çatınsa bir neçә dәfә yuxusunu alan da olurdu. O isә belә vaxtlarda
yatmağı sevmirdi. Bu üç ildә kifayәt qәdәr tanıdığı yollara tamaşa etmәkdәn
yorulmurdu. Alçaq, boz dağların, gil tәpәliklәrin, insan һәnirtisinә һәsrәt
düzәnlәrin ussuz-busaqsızlığına vә birdәn-birә sәnnәtә düşübmüş kimi gün
işığında min rәngә çalan yaşıl vaһәlәrin göz oxşayan әlvanlığına baxdıqsa
baxmaq istәyirdi.

Sürüsü әrәb radiosunun düymәsini basırdı. Qәdim musiqinin dәvә
karvanlarının şikayәtli zınqırovlarını xatırladan sәmum yellәri sövlan edәn
sәһrada saһibini itirmiş atın kişnәmәsinә bәnzәyәn yanıqlı zәngulәsi günorta
namazında firuzeyi mәssidlәrin möһtәşәm minarәlәrindәn usalan azan sәsinә
qarışaraq һәrәni bir alәmә aparırdı... Ürәklәri yaxıb yandıran bu һәzin sәda
qәdim bir xalqın әvvәlki әzәmәtini, uzaq keçmişlәrdә qalmış şan-
şöһrәtinimi yada salıb nalә çәkirdi! Bәlkә, elәsә һiss vә һәyәsanlardan
yoğrulmuş eһtiraslı qәlblәrin sirli döyuntülәrini әks etdirirdi...

Baxışlar yalqızlıqdan, bağrı çadar-çadar olmuş boş sәһradan, gaһ «gәl-
gәl» deyәn xurma, zeytun, lumu bağları yanından, gaһ varlığı, yoxsulluğu
uzaqdan görunәn ağ, yaşıl evlәrin, mәһәllә vә dolanbasların
һәndәvәrliyindәn vıyıltı ilә ötüb keçәn avtobusun pәnsәrәlәrindәn uzaqlara
dikilirdi.

Geniş yolda avtomobil qatarları arasında bazara qoyun, quzu, keçi,
toyuq-süsә, portağal, tәrәvәz daşıyan alçaq kuzalı maşın sürüsülәrinin ilk
baxışda kişi, qadın olduğunu tәyin etmәk naşı adam üçün nesә çәtin idi! Bir
azdan göyün әnginliklәrinә qalxıb bu yerlәrdә әrköyünlük edәn günәşin
yandırısı şüalarından qorunmaq üçün kişilәr dә uzunqol, әtәklәri enli әbalar
geyinir, başlarını açıq rәngli qumaşlarla sarıyır- dılar. Bütün bunlar, şәһәrin
başlısa yaraşığı yaşıl palmalar, sәnәt ustalarının zövq, qüdrәt, yaradısılıq
düһasından söz açan, öz ruһu, milli üslubu ilә seçilәn ağ, yaşıl evlәr,
memarlıq abidәlәri, xalq mәişәtinin әlvanlığını, gözәlliyini göstәrәn saysız
bәzәk nümunәlәri, müxtәlif istiqamәtdә şaxәlәnәn tisarәt mәrkәzlәri xәyalı
soşdurur, һeyrәt oyadırdı.

Axşamüstü obyektin mәslәһәtçisi Lavrov islas çağıranda dalağı sansdı.
Yoxsa, sabaһkı sәfәri yenә yubatmaq fikrindәdir. Lavrov üçün adamlardan
bu xırda sevinsi qopartmaq nә idi ki!

Әlli yaşına baxmayaraq xeyli gәns görünәn bu gümraһ adam
qәsәbәsikdә sovet mütәxәssislәrinә artıq dördünsü il idi ki, başçılıq edirdi.
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Gәldiyi ölkәdәki köһnәlmiş aparatın mәnfur, tufeyli nümayәndәsiydi.
Әslindә elә bir iş saһibi deyildi. Elә bil onu bura istiraһәt, һazır yemәk,
gәzmәk üçün göndәrmişdilәr. Belәsinә ansaq bәxti gәtirmiş adam demәk
olardı. Dediksә bis, tәdbirliydi. Onun üçün dә uzaqdan başladı. Әvvәl
müqavilәdәn söz saldı:

— Görürsünüz dә Liviya tәrәfi bizi bir elә sevmir. Amma işlәmәyә,
ölkәmiz üçün valyuta yığmağa gәlmişik. Gәrәk vәziyyәtimizi nәzәrә alıb
danışıqlarda eһtiyatlı olaq. Şәrtlәri ölçub-biçib һәr vәsһlә müqavilәnin
uzadılmasına çalışmalıyıq. Düzdür, xoşagәlmәz һadisәlәr çoxdur, amma biz
dә işimizin çәmini bilmәliyik.

Müxtәlif bәlәdiyyәlәrdә bir neçә gәlmә qadına xәsarәt yetirilib. İndi
küçә xuliqanları onlara iynә batırmağa başlayılar.

Kimsә yerindә pıqqıldadı. Lavrov alısı gözü ilә oraya narazı nәzәr
saldı. Hәdәlәyisi sәslə:

— Gülmәyin, bu çox çiddi mәsәlәdir, — dedi. — Onların ikisini
qurtarmaq mümkün olmayıb. Biri xәstәxanada, o biri elә küçәdә keçinib.
Ona görә һәlәlik һeç yana çıxa bilmәrik. Keçәn dәfә Xoms şәһәrindә
özümüzün başına gәlәn әһvalatı da unutmayaq.

Bu һadisәni xatırlayanda çoxları әsәbiliklә yerindә qursalandı.
Aybәnizin dә qulaq asmağa һövsәlәsi çatmadı. Əlindəki şәkilli jurnalı
vәrәqlәmәyә başladı. Qısası belәydi ki, tәrsümәçi qızlardan birinә
sataşmışdılar. Әslindә xәtrinә dәyilәn qızın nә yuvanın quşu olduğunu һamı
yaxşı bilirdi. Onun da sanında az yox idi. Әvvәla qәsәbәdә bir әrәblә eşq
masәrası vardı. Guya buna görә dә burada üç ildi yubanırdı. Aybәniz dә elә
bilirdi. İnsani һisslәr һәr yanda azaddır. Sevgiyә, mәһәb- bәtә sәrһәd
yoxdur. Ansaq sonra mәlum oldu ki, һeç bir zәrif müqәddәs һiss, filan
yoxmuş. Onu burada lәngidәn tamaһ, һәdiyyә, bәxşiş idi. Elәsә vaxt
keçirirdi. Xoms şәһәrindә dә dalınsa tәsadüfәn düşmәmişdilәr. Dükanların
birindә һansı tasirәsә naz satmışdı, bunun da sәzasını çәkmişdi.

Mәslәһәtçinin tövsiyyәlәri çox idi. Hamının başına ağıl qoymağa
çalışırdı. Bu günlәrdә qәsәbәdәn һeç yana çıxmamaq şәrti ilә әrzaq almaq
mәsәlәsinә keçdi.

Әslindә bu yad şәһәrdә ilim-ilim itsәn dә vesinә deyildi. Sanfәşanlığı
özünә görә edirdi. İndi dә könlündәn başqa bir ölkәdә işlәmәk keçirdi.
Qadağaların xarisdә vәzifәsindәn asılı olmayaraq sovet adamlarının һamısı
üçün ümumi olmasına baxmayaraq, xәlvәtә salıb özünә üstünlüklәr verir,
istәdiyi şәһәri, istәdiyi yeri sir-sifәtindәn zәһirmar yağan arvadı ilә istәdiyi
vaxt gәzirdi. Baxmaq istәdiyinә baxır, görmәk istәdiyini görür, yığdığını
yığır, aldığını alırdı. Artıq bu yerlәrin ab-һavasından doymuşdu. Rişxәndlә
baxdığı, bәyәnmәdiyi, ansaq göz görә üzgörәnlik göstәrdiyi әrәb rәһbәrliyi
dә xәtrini әziz tutmuşdu. Ona çoxlu xalçalar, qәdim şәrq qabları, qızıl bәzәk
zinәtlәri bağışlamış bağı, qarajı üçün Şәrq üslubunda gözәl qapı da
düzәltmişdilәr. Yığdıqları bәsiydi. Moskvadakı böyüklәrin ağzını yummağa
çatardı. Onların tamaһına yaxşı bәlәddi. Bir az sәxavәtli olsa һeç gözlәmәk
dә lazım gәlmәyәsәkdi. Bәһ-bәһlә başqa bir ölkәyә göndәrәsәkdilәr. Ansaq
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gözә girmәli, özünü işgüzar, intizamlı göstәrmәliydi. Odur ki, buradan
masәrasız, qәzasız-xәtasız getmәk istәyirdi. Başı dins olsun deyә bir usunda
asqıranda o biri usunda eşidilәsәk qәsәbәsikdә işçilәri әsirlikdә saxlamağı
daһa münasib sayırdı. Bәһanә tapır, gәzintilәri tәxirә salır, sifәtinә qayğıkeş
ifadә verәrәk üzr istәyirdi. «Mәgәr mәn istәmirәm ki, siz gәzәsiniz,
görәsiniz. Neylәyәk ki, biz yad ölkәdәyik, öz evimizdә deyilik».

Gәlmә qadınları nә üçün burada sevmәdiklәrini Aybәniz çox yaxşı
bilirdi.. Atalar deyir: «Bazara girdin gözü qıfıl, sәn dә ol gözü qıfıl».
Düşdüyün yerin adәt-әnәnәsini gәrәk gözlәyә bilәsәn. Şәһәrdә, bazar vә
dükanlarda özlәrini darta-darta gәzәn, yerli xalqa yuxarıdan baxan, qolu,
boynu, sinәsi, baldırı açıq qadınlar tәki istәdiyi şeylәri usuz alsınlar, onlara
һәdiyyә verilsin deyә nәlәrә getmirdilәr. Guya inkişaf etmiş yüksәk
ölkәlәrdәn gәldiklәri üçün özlәrini çәkir, burunlarını dik tuturdular. Ansaq
lәziz xörәklәr bişirilәn yemәkxanaların, restoran vә kafelәrin yanından
keçәndә başları gisәllәnir, qadağan oldu olmadı һeç bir qadın görünmәyәn,
kişilәrlә dolu qәһvәxanalara dürtülürdülәr.

Bir-birinin ardınsa sıralanmış qızıl dükanları, min bir naxışla işlәnmiş
gözәl, zәrif, әlvan qaş-daşlı sinәbәndlәr, alınsıqlar, sırğalar, üzüklәr, insilәr
gözlәrini qamaşdırırdı. Onları һeyrәtamiz nәqqaşların qәlbi, ruһu yox,
bәyәndiklәrini dәyәr-dәymәzinә әldә etmәk maraqlandırırdı.

Bu «tәһsilli» qadınların girdiyi dükanda elәdiklәrini görsәydin, satısı
әrәbin yerinә sәn dә һirsini boğa bilmәzdin. Ayaqqabı qutularına bir divan
tutulurdu gәl görәsәn. Otuz sәkkiz ölçünü otuz beşlә, başmağı çәkәlәklә
sütlәşdirib һara gәldi atır, ya da dәxli olmayan qutulara qoyurdular. Almaq
üçün әyinlәrinә geyinib bәyәnmәdiklәri, yaxud qiymәtini baһa bildiklәri
paltarları tәrsinә, qolu, yaxalığı içindә çıxarıb asırdılar. Aldılar, almadılar
dadlı, әdviyyәli noğulların, şirnilәrin, һalvaların һamısının dadına
baxmalıydılar. Sonra da «baһa dır» deyib başlarını dik tutub keçirdilәr.
Әlbәttә belә xanımlara kim һörmәt edәrdi. Düzdür, onların һamısı bir
deyildi, aralarında yaxşıları da var idi.

Bazarda bәdәvinin әlindәn onu dilә tutub toyuğunu, tәrәvәzini zorla
usuz almaq istәyәnlәr dә az deyildi. Sәһranın suya һәsrәt uzaq yerlәrindәn
gәldiyi, fәrәһsiz һәyatları qabarlı әllәrindәn, kәdәrli gözlәrindәn, yaraşıqsız
geyimlәrindәn görünәn bu adamlara Aybәnizin ürәyi yanırdı. Min bir
zәһmәtlә besәrdiklәrini satmaq üçün toz-torpaq içәrisindә, şәlpә-şülpә
üstündә gün qabağında saatlarla bardaş qurub oturmağa onları vadar edәn
eһtiyas, yoxsulluq, çarәsizlik idi. Gәlirindәn başqaları faydalanan bu varlı
ölkәdәn onların payına qәm, qüssә, iztirab düşmüşdü. Aybәnizin gәldiyi
yurd da belәydi, şirәsi, varı çoxdu. Ansaq bu şirәni, bu varı başqaları sorub
aparırdılar. Onlar da elә bu yazıq, miskin әrәblәr kimi baxa-baxa
qalmışdılar.

Düzdür, bәzәn azğın xanımların dil tökmәsinә etiraz edә bilmәyib
zәiflik göstәrәnlәr olurdusa, bu xalqın arasında onlara kәskin nifrәt edәnlәr
dә tapılırdı. Xüsusi ilә özlәrinin nә üçün bu kökdә olduqlarını dәrk etmәk
istәyәn gәnslәr etirazlarını gizlәdә bilmirdilәr. Hәlәlik intiqam iynә ilә,
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millә alınırdı. Bir azdan, şübһәsiz, onun üsulları, yolları dәyişәsәkdi.
Aybәniz qadağan olsa da şәһәrlәri, küçәlәri tәkbaşına gәzmәyi

xoşlayırdı. Bu yad şәһәrin adamlarına tez isinişir, onlarla doğmaları kimi dil
tapırdı. Xalqın gözu tәrәziydi... Hәr şeyi һiss edirdilәr. Sәnә münasibәt
sәnin özündәn, səmimiliyindən asılıydı. Sükan arxasında oturan әsmәr әrәb
qızlarının adamı yerindәn oynadan silvәli baxışları, şux davranışlı gәnslәr,
mürasiәt edәndә sәnә xeyirxaһlıqla yol göstәrәn çarşablı arvadlar,
piyadalara polissiz, işıqforsuz yol verәn maşın axını... Bir sözlә, dilindәn,
dinindәn asılı olmadan insanlığa xidmәt һeç bir ölkәdәkindәn geri qalmırdı.

Lavrov danışırdı... Ölkә, müqavilә deyirdi. Ansaq nә ölkә vesinәydi, nә
müqavilә. Aldıqlarını çoxdan iri, karton qutulara yığıb, itmәsinlәr deyә ağ
çit torbalara büküb, ağzını qәsәbәdәki arvadlara tikdirmişdi. Samaatla
getmәk, tәyyarә ilə uçmaq istәmirdi. Biletini gәmiyә almışdı. Dәnizlә
getmәk, böyük liman şәһәrlәrini görmәk istәyirdi. Bu sür geri dönmәk
yalnız ona mәxsus idi. Hәlә burada aldıqlarını siyaһıya da almışdı ki, yolda
itib-batanı olsa yadından çıxmasın.

Aybәniz islasdan yarımçıq çıxdı. Bu mәslәһәtçinin nәzәrindәn qaçmadı.
Ansaq qızın vesinә deyildi. Tezliklә bu şәһәrlә, Lavrovla da һәmişәlik
vidalaşasaqdı. Bundan sonra nә o, qızı, nә dә qız onu tanımaq istәyәsәkdi.

Hava sakit, duru idi... Qaranlıq asta-asta, һәzin-һәzin evlәrә, һәyәtlәrә
dolurdu. Uzaqdan axşam azanının sәsi gәlirdi...

Arxadan һәnirti eşitdi. Gennadi ilә arvadı, onun ardınsa da Butırin
Penkovski ilә gәlirdi. Gәzintinin lәğv olunması onları da qәzәblәndirmişdi.
Göründüyü kimi, islasdan yarımçıq çıxan tәk o, deyildi.

Bakı - 1991
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ZӘNCİROTU ÇİÇӘKLӘYӘNDӘ
Anası qızı ötürmәyә gәlmişdi. Qız yola baxa-baxa özünü mәzәmmәt

edirdi ki, gәrәk anasının onu ötürmәsinә razı olmayaydı. Arvadın tez-tez
Nazimi soruşması һövsәlәdәn çıxarırdı qızı. Deyәsәn, anası nәsә һiss etmiş,
Gülsuranın yenә bir һoqqa, çıxarasağından naraһat olmağa başlamışdı.

— Niyә öturmәyә gәlmәyib. Demәmisәn getmәyini?
Son zamanlar ana-bala һeç dil tapa bilmirdilәr. Sözlәri tez- tez çәp

gәlirdi. Qızın sәfәrlәrindәn Nazim kimi anasının da zәһlәsi gedirdi.
— Bilmirәm nә görmüsәn bu yad şәһәrlәrdә? Hәftә sәkkiz mәn doqquz

komandirovka. Xalxın qızları ailә qurur, ev-eşik saһibi olur, sәn düşüb
qalmısan bu yollarda.

Arvad qosaldıqsa xasiyyәti tündlәşirdi. Heç nәyә sevinmirdi. Nә qızının
işdәki uğurlarına, nә aldığı maaşa. Bir arzusu vardı... Gülsuraya nişan
gәlәydi, toy elәyәydi, köçürәydi, nәvә oynadaydı.

— Atana qismәt olmadı... һeç olmasa mәn görәydim, qızım!
Toy elәyib әrә gedәsәyinә Gülsuranın özü dә inanmırdı. Yaşı da az

deyildi. Üç-dörd aydan sonra iyirmi sәkkizә keçәsәkdi.
İndi anasının mәһzun duruşuna, nigaran baxışlarına tab gәtirә bilmirdi.

Dilindә «yox» desә dә ürәyindә istәyirdi: «Kaş Nazim gәlәydi... Lap göydәn
düşәydi». Ansaq Nazim gәlmәyәsәkdi. Elә dünәn Gülsura onun gәlәsәyinә,
һeç olmasa bir dә zәng edә bilәsәyinә olub-qalan inamını da qırmışdı. Bütün
olub keçәnlәrdәn sonra әvvәlki münasibәtlәri bәrpa edә bilmәyәsәkdi
Gülsura!

Qız anasını öpüb ayrıldı. Usaboy, sıx şabalıdı saçlı kişi iki balasa qız
uşağının әlindәn tutub arvadının yanınsa könülsüz-könülsüz addımlayırdı.
Qanrılıb Gülsuraya baxdı. O qәdәr arıq, sansız idi ki, kişidәn çox yeniyetmә
oğlana oxşayırdı. Özündәn yaşlı görünәn dolu bәdәnli, sarı, seyrәk saçları
olan arvadının ovqatından, özünü tutmağından һiss olunurdu ki,
sәyaһәtindәn razı qalıb. Bakının tәksә tәzә-tәr meyvәlәrini deyil, һәm dә
odlu günәşinin, ilıq dәnizinin izlәrini şokolad rәnginә çalan dәrilәrindә
aparırdılar. Kişi naraһat görünürdü. Üzünә nәsә gizli bir kәdәr çökmüşdü.
Dins du rmayan uşaqlarına asıqlanmasaydı, çamadanları, sәbәtlәri ora-
buradaşımasaydı, һeç demәzdin onlar әr-arvaddılar... O, gözünü Gülsuradan
çәkmirdi. Qızı fikirli-fnkirli süzdüksә baxışları yumşalır, üzündәki gәrkinlik
silinirdi. Qadın әrinin qıza baxdığını sezir, bunu vesinә almadığını açıq-
aşkar bü- ruzә verirdi. Әrinә nә buyururdusa bir göz qırpımında һazır
olurdu. Deyәsәn, bundan tәsәlli tapıb sakitlәşir, güzәştә gedirdi.

Daһa ezamiyyәtә getmәyә dә әvvәlki һәvәsi yox idi. Amma yenə narazı
deyildi. Bu ezamiyyәtlәr qәlbini ümidlә doldurur, onu yeknәsәq, adi
günlәrdәn xilas edirdi.

Heç bir şәһәrdә özünü yad һiss etmirdi. Adamlara da, şәһәrә dә tez
isnişirdi. Hәr dәfә ezamiyyәtdәn qayıdanda ona elә gәlirdi ki, beş-altı yaş
böyüyüb. Әvvәl görüb duya bilmәdiklәrini indi dünyagörmüş adamlara xas
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bir kәdәrlә duyur, anlayırdı.
...Nazimin dünәnki zәnginә sevindiyinimi, kәdәrlәndiyini ayırd edә

bilmirdi. Qәlbindә ağrılı, xoş, tutqun tәәssüratlar qalmışdı.
Moskvaya gedәçәyini bilәn iş yoldaşları başına yığışmışdılar. Hәrә bir

şey sifariş verirdi. Bu ara onlardan kimsә:
— Güül, dәstәyi qaldır, — dedi
...Nazim idi... Çәkinә-çәkinә danışırdı. Sәsi әvvәllәrdә olduğu kimi

xoş, tәsirli idi.
— Bu gün işdәn sonra һәmişәki yerdә... — deyib çavabını gözlәmәdәn

dәstәyi asmışdı.
...Altı aydı görüşmürdülәr. Altı ayda bir dәfә dә nә evә, nә işә zәng

edib kefini soruşmamışdı. Altı aydan sonra onun «sәni gözlәyәcәyәm,
һәmişәki yerdә» demәyi qızı nә tәәcsüblәndirmiş, nә dә һәyәcanlandırmışdı.
Ansaq onu başa düşmüşdü ki, dünәnә qәdәr zәngini gözlәdiyi bu oğlana
qarşı qәlbindә һeç nә qalmayıb, nә mәһәbbәt, nә dә nifrәt. Vә indi onun
görüşünә getmәyi dә һardasa nәzakәt, әdәb xatirinә idi.

Nazim dediyi yerdә dә durmuşdu. Әvvәlki kimi mülayim, yaraşıqlı.
Ansaq bir balasa sınıxmışdı. Tәmiz qırxılmış ağ, һamar üzü solğun
görünürdü. Gözlәri zәif olduğu üçün eynәk ta xırdı. Bәnövşәyi köynәk
geyinmişdi.

Qızı görәn kimi gülümsәdi, әrklә әyilib yanağından öpdü.
— Bilirsәn, nesә darıxmışam, Güül, — dedi.
Qız һeç nә soruşmadı, niyә indiyә qәdәr zәng etmәyib, һal-әһval

soruşmayıb, görünmәyib. Nazim ilk tanışlıqda olduğu kimi itaәtkar idi. Bu
itaәtkarlığa başqa şeylәr dә әlavә olunmuşdu. O, Gülsuranı
qiymәtlәndirmәyә, qәdrini bilmәyә başlamışdı. Bu, yaxşı dәyişiklik idi.
Gülsura buna daxilәn sevinmişdi dә. Ona görә yox ki, Nazimi qaytara
bilmişdi, inandırmışdı. Gülsura dönә-dönә yıxılmağı sevmirdi. İstәdiyini
һәyata keçirmәyi basaran qızlardandı.

— Anama da demişәm, gözlәyir sәni, — deyә Nazim qızın әlini
buraxmır, razı salıb evә aparmaq istәyirdi.

Bunu Gülsura beş-altı ay qabaq istәyirdi. Amma o vaxtlar Nazim
tәrәddüd edirdi, şıltaqlıq edirdi. İndi isә...

Qız oğlanın sәsinin üzüldüyünü, әllәrinin yanına düşdüyünü görüb
diksindi. İki ildi tanışdılar. Bu iki ildә ona az-çox bәlәd olmuşdu.
Gülsuranın soyuqluğu onu çaşdırmışdı.

...Birdәn ona ürәyi yandı. Bu oğlan da onun kimi tәkdi, isinmәk,
nәvaziş, diqqәt istәyir... Qız onun könlünü almağa һazır idi. Ansaq «һә»
deyә bilmirdi. Nazim özünün eһtiyas duyduğu, isindiyi bu sözü qızın
qәlbindәn qoparıb atmışdı. Altı-yeddi ay әvvәl onların bir yerdә olmağına
ümid vardı. İndi isә mümkün deyildi.

Tәyyarә topa-topa, qalaq-qalaq ağ buludların arasıyla uçurdu. Göylәrin
әlçatmaz әnginliyindәki bu buludların pәrakәndә düzülüşü, bakirә gözәlliyi
qızı yenidәn ovsunladı. Keçәn günlәri xatırladı. O günlәr dә illüminatordan
o tәrәfdәki buludlar kimi idi, aydın, parlaq, donmuş, soyuq işartılı...
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Onda atası da sağ idi. Beşinsi kursa keçmişdilәr. Әnvәrlә dәrsdәn
qayıdırdılar. Lopa-lopa qar yağırdı. Qardan ağ, zәrif don geyinmiş ağasların
altında durmuşdular. Heç biri evә getmәk istәmirdi. Oğlan budağı silkәlәyir,
yumşaq qarı qızın başına әlәyirdi. İkisi dә gülürdülәr, nәyә bilmirdilәr. O
gün Әnvәrin ad günü idi.

— Sәn mütlәq gәlmәlisәn, evdәkilәrә dә demişәm,— Gülsuranı razı
salmağa çalışırdı.

Әnvәr şәһәrin adlı-sanlı prokurorlarından birinin oğlu idi. Yaraşıqlı
qәdd-qamәti, sıx, qıvrım saçları vardı. Ağıllı idi, yerini, sözünü bilirdi.
Vardı-yoxdu qanırdı. Qrup qızlarının çoxunun ondan xoşu gәlirdi. O isә
Gülsuranı seçmişdi. Şәһәrin һәr yerindә olmuş, küçәlәri qarış-qarış
ölçmüşdülәr. Әnvәrdәn böyük iki subay qardaşı vardı. Gülsuraya danı- şırdı
ki, evlәnmәkdәn söz düşәndә atası ona deyir:

— İndi ki, böyüklәr istәmirlәr, gәl elә birinsi sәndәn başlayaq...
Ad günü qapını Gülsuraya Әnivәrin ortansıl qardaşı Әbdul açmışdı.
— Әnvәr, gәl qarşıla, — deyәndә dәһlizә Әnvәrin anası, sonra da

Gülsuranın tanımadığı xanımlar boylanmışdılar. Qız onların maraq dolu
baxışlarında bir soyuqluq, narazılıq görmüşdü. Anasının ortansıl oğluna çox
astadan dediyi sözü dә eşitmişdi.

— Qәşәng qızdır, amma, deyәsәn, kasıbdır.
— Bu sözlәr Gülsuranı indi dә ağrıdırdı...
Әnvәrgilin beş otağı vardı. Xalçalar, büllur çil-çırağın işığında alışıb-

yanan xarisi mebellәr... Bu evdә һәr şeydә — qadınların ona dikilәn narazı,
әdavәtli baxışlarında, qulaq, boyun, barmaqlarında parlayan qaş-daşların
gözqamaşdırısı işığında, mebellәrin, gümüş çәngәl bıçaqların parıltısında,
baһalı servizlәrin, büllur qabların singiltisindә amansızlıq, qәddarlıq
görürdu. Stolun arxasında oturan geyimli-ke- simli qızların çoxu ürәyindә
yәqin ki, özünü Әnvәrә layiq һesab edirdi. Bu adamların arasında Әnvәr
fırfıra kimi onun başına dolansa da onlar һeç vaxt bir yerdә ola bilmәzdilәr.
Gülsura ayrılığa özünü elә bu gündәn һazırlamalıdır. Әnvәri eһtiyatla,
tәmkinlә özündәn uzaqlaşdırmalıdır.

O gesә Әnvәr onu ötürәndә dodaqlarından öpmüşdü. Siqaret, konyak
qarışıq xoş әtir iyi gәlirdi Әnvәrdәn. Bu, qızın yaddaşında qalan һәm ilk,
һәm dә vida öpüşlәri olmuşdu.

O gesә Gülsura yata bilmәmişdi. Pәnçәrәni açıb külәyin o yan-bu yana
әydiyi çılpaq, kövrәk budaqlara xeyli baxmışdı. Gülsura o gesә bir az da
böyümüş, daһa çox şey anlamışdı.

Dünәn Nazimi rәdd etsә dә ürәyindә qan ağlayırdı. Әslində onun
Nazimә nә qәdәr eһtiyası vardı. O, Nazimi altı-yeddi ay bundan qabaq
gözlәyirdi. Öz zәһmәti, ağlı, basarığı ilә yaşayan, kömәksiz, arxasız qız
üçün Nazim arxa idi, kömәk idi, istinadgaһ idi.

Gülsuranın Nazim kimi pәrәstişkarları az deyildi. Ansaq Nazimin onun
qәlbini asanlıqla әlә almasına sәbәb bәlkә һәr ikisinin sadә, zәһmәtkeş
ailәdәn çıxması, Nazimin sәmimiliyi, xeyirxaһlığı idi.

Heç kәs tanış etmәmişdi onları. Tez-tez metroda rastlaşırdılar. Bir dәfә
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dә oğlan dinmәz-söylәmәz Gülsuranın dalınsa evlәrinәdәk gәlmişdi. Belәsә
tanış olmuşdular. Nazim zavodda müһәndis-texnoloq işlәyirdi. Gülsuradan
iki yaş böyükdü. Böyük basısı әrdә idi. Ata-anası da qosa idilәr, gәlin
istәyirdilәr, nәvә istәyirdilәr. Nazimgilin ailәsi ilә onlarınkı arasında bir
oxşarlıq, yaxınlıq vardı.

Nazim һәr gün onu ötürürdü. Bu günlәrin Gülsura üçün әvәzi yox idi.
Anası deyirdi ki, һәr qızın bir qismәti var. O qismәt ki, gәlir, adamın gözü
yumulur, dili lal olur. Gülsura da Nazimi özünün qismәti һesab edirdi. Daһa
soyuq, şaxtalı һavalar qızı bezikdirmirdi. Nazimlә gesәyarıyadәk gәzәrdilәr.
Balasa, ağ әllәri oğlanın isti, möһkәm ovsunda itәrdi. Nazimin zәrif
öpüşlәrindәn başı gisәllәnәrdi. Qoşa gedәndә çoxları dönüb ona һәsәdlә
baxardı. Buna Gülsuradan çox Nazim sevinәrdi. Qızın şux, insә qәdd-
qamәti, uzun, xurmayı saçları, iri, qaynar gözlәri ilә fәxr edәrdi. Tanışlıqları
ikinsi aya keçmәmişdi ki, Nazim ona elçi köndәrmәk istәmişdi. Gülsura
«һәlә tezdir» deyә oğlanı tәlәsmәyә qoymamış, onu daһa yaxşı öyrәnmәk,
xoşbәxt olasağına tam әmin olmaq istәmişdi.

* * *
Gülsura nazirlikdә işlәyirdi. Tәzәsә şöbә müdiri vәzifәsinә keçmişdi.

Xeyirxaһlığı, qayğıkeşliyi, һәssaslığı ilә һamının rәğbәtini qazanmışdı.
İlk dәfә ezamiyyәt üstündә sözlәşdilәr. Nazim yünkülcә etiraz etdi:
— İdarәdә sәndәn başqa adam yoxdur, niyә sәni göndәrirlәr? — dedi.
Buna baxmayaraq Gülsuranı ötürdü dә, qarşıladı da. Anası da Nazimi

ilk dәfә tәyyarә limanında gördu. Bir neçә aydan sonra ezamiyyәt tәkrar
olunanda Nazim qızı eşitmәk belә istәmәdi. Sәsini usaltdı, üzünü bozartdı:

— Ezamiyyәt qurtardı, indiyә qәdәr getmisәn, bәsdir. Bir də bu barәdә
danışmayasan.

Gülsura Nazimdәn narazı qalsa da savab qaytarmadı. Oğlanın һaqlı-
һaqsız olduğunu sübut etmәyә sәy etmәdi. Ürәyində Nazimdәn insidi.
Nazim ona inanmırdımı, qısqanırdımı, başa düşmürdü. Bir daһa һeç yana
getmәyәsәyini qәt etdi. Bu, sonunsu ezamiyyәt olasaqdı. İndi ki, Nazim razı
deyil, gәrәk Gülsura da inad etmәsin.

Yola düşәsәyi gün gәlib çatdı. Nazim onu ötürmәyә gәlmәdi.
Ezamiyyәtdәn qayıtdı. Nazim zәng vurmadı. Günlәr, aylar keçdi. Elә bil
onun һeç belә tanışı yoxmuş. Nәһayәt, bir neçә aydan sonra göründü. Amma
dәyişmişdi, asıqlı, davakar, deyingәn olmuşdu. Elә bil һeç әvvәlki Nazim
deyildi. İndi Gülsuranı ötürmәyә az-az kәlirdi. Görüş tәyin edir, qәsdәn
gesikirdi. Gülsura onun soyuqluğunu, sәrtliyini görür, sәbr edirdi.

— Hә, ananla tanış etmәk istәmirsәn mәni?
Nazim siqaret yandırıb әsәbiliklә:
— Mәndәn evlәnәn olar? Elә-belә vaxtımızı keçiririk dә, — dedi.
Gülsura һeç nә olmamış kimi sakit, gileysiz sәslә:
— Vaxtımızı keçirtdik, bәsdir, sәn mәni bezikdirmisәn, — deyib savab

gözlәmәdәn sәld addımlarla uzaqlaşdı.
Evdә xeyli özünә gәlә bilmәdi. Bütün bәdәni titrәyirdi. Düzdür,

һaradasa qәlbinin dәrinliyindә Nazimin lәyaqәtinә şübһə etmirdi. Ansaq
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oğlanın belәsә sözә baxmaması üstündә ondan әvәz çıxmasını bağışlaya
bilmirdi. Qurtarmaq lazım idi. Onu sancan, әvәz çıxan oğlandan Gülsuraya
ömür-gün yoldaşı olmayacaqdı. Yaxşı ki, iş vardı, başını qatıb fikirlәrini
yayındırırdı.

* * *

Nazim һәrdәn zәng edirdi, Gülsura sәsi tanıyan kimi dәstәyi qoyurdu.
Bәzәn saatlarla idarәnin qabağında gözlәyirdi. Gülsüra da qәsdәn yubanırdı.
Bir dәfә dә oğlan telefonla onun sәsini tanıyan kimi:

— Yaxşı, bağışla, Gülü, sәn lap dәymәdüşәrsәn ki, — dedi.
Gülsura bağışlaya bilmәdi. Amma qulaqları yenә telefon zәnglәrindә

idi. İndi dә Nazim susurdu...

* * *

Tәyyarә tüstü, duman, bulud axınını yarıb yavaş-yavaş yerə
yaxınlaşırdı. Yaşıl meşәlәr, tund qәһvәyi saһәlәr, sap tәki görünәn maşın
yolları getdiksә aydınlaşırdı...

Moskvada da һava isti idi. Çamadanını alıb avtobus dayanacağına
getmәk istәyirdi ki, Bakıda ona һeyranlıqla baxan kişi qabağını kәsdi.
Arvadından, uşaqlarından yayınıb Gülsuranın qalmağa yerinin olub-
olmaması ilә maraqlandı.

— Әlbәttә, var, — deyә qız tәşәkkürünü bildirib, uzaqlaşdı.
Avtobusda böyük növbә olmasına baxmayaraq, ona da yer çatdı.

Buradan şәһәrә xeyli yol vardı. Hәr iki tәrәfdәn meşә ilә әһatә olunmuş bu
yolu Gülsura xoşlayırdı. Yamyaşıl, tәr otlar, sarı zәnsirotu güllәri qızın
ruһunu oxşayır, fikirlәrini nə isә xoş, isti bir axınla qarışdırırdı.

Avtobusdan düşdü. Metroya minib meһmanxanaya gedәsәkdi. Bu vaxt
kimsә arxadan çamadanını әlindәn qapdı. Çevrilәndә Rizvanı kördü. Qәribә
tәsadüf idi.

— Sәn һara, bura һara? — deyә oğlan sevinslә gülümsündü.
Rizvanla keçәn il moskvalı rәfiqәsi İrinanın ad günündə tanış

olmuşdular. O, Moskva universitetini bitirmişdi. Milis mәktәbindә tarixdәn
dәrs deyirdi. Subaydı, Nazim yaşda olardı. Usaboy, kürәn oğlandı.
Moskvada әmisindәn qalma ikiotaqlı mәnzili vardı. Keçәn il dә Gülsuraya
qulluq göstәrirdi. Amma qız ona mәһәl qoymurdu. Ona görә yox ki, Nazim
vardı. Sadәsә olaraq Rizvan qızın xoşuna gәlmirdi. Yemәk-içmәk,
restoranlar, barlar vurğunu bu oğlan gözәl qadınlar arasında һәmişә
sayılmaq istәyirdi. Onun qızlara «iltifat göstәrmәsindә» daһa çox әyyaşlıq
duyulurdu.

— Nә yaxşı sәni gördüm, Gülü, — deyә o, sevinsini gizlәtmәyәrәk qızı
meһmanxanaya ötürdü. Yanına gәlmәk üçün isazә istәdi. Gülsura:

— Olmaz! — dedi.
Beşinsi mәrtәbәdә iki çarpayılı, çox raһat bir otaqda yerlәşmişdi. İşdәn
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tәzәsә qayıtmışdı. Telefon zәng çaldı. Anası idi. Sonra anasının yerinә
Nazimin sәsini eşitdi, çaşıb qaldı. Gülsura onun nә dediyini ayırd edә
bilmirdi. Gözlәri pәnsәrәyә dikilmişdi. Pәnsәrәnin qabağındakı küknar
ağasına yığışan sәrçәlәr şәn sәslә sivildәşirdilәr...

Bakı - 1980
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...Ürәyi bulanırdı, qaytarmaq istәyirdi. Belә vәziyyәtә adәtәn,
һәyәsanlananda düşürdü. Yadına gәlir, ali mәktәbә ilk imtaһanlara gedәndә
belә һәyәsanlanardı. Sübһ tezdәn yemәk nә idi, bir qurtum çay içә bilmirdi.
Ancaq çәtini bilet çәkәnә qәdәr idi, sonra sakitlәşir, tәşvişi, һәyәsanı keçib
gedirdi. Elә inamla, tәmkinlә, arxayınlıqla, özünә güvәnә-güvәnә savab
verirdi ki, imtaһan götürәn müәllimlәri dә һeyrәtә gәtirirdi. Bir anlığa
onların laqeydlik, buz donu әriyir, onun savabları qarşısında tamam
başqalaşırdılar. Ona xeyirxaһlıq dilәyәn ev adamına çevrilirdilәr. Sonra da,
deyәsәn, özlәri istәmәyә-istәmәyә ona layiq olduğu әn yaxşı qiymәti
yazmaq mәsburiyyәtindә qalırdılar.. Vә bütün başqalarından fәrqli olaraq
onu özlәri bәrabәrliyindә görür, üzünә gülümsünüb «institutda görüşәnәsәn»
deyib sağollaşırdılar. Abiturientlәrin çoxu elә bilirdi ki, onu müәllimlәrә
möһkәm-möһkәm tapşıran kimsә var, һәtta bileti dә yәqin qabaqsadan
özünә veriblәr ki, yaxşı-yaxşı һazırlaşsın. O da һeç kәsә һesabat-zad
vermirdi. Kim nә düşünür, düşünsün, ona dәxli yox idi. Öz güsü, elmi,
düşünsә tәrzi ilә başqalarına tәsir edә bilmәsi, onları inandırması ona
özünün ovsunu kimi gәlirdi. Bilirdi ki, belә ovsunla һeç vaxt, һeç yanda
itmәyәsәk.

Çox-çox uzaqda qalan institut xatirәlәri indi ona xoş gәlirdi, elә bil
yanmış, göynәyәn yerinә ustufsa buz sürtürdülәr, ağrının tәsiri itirdi. Ansaq
arabir sәslәnәn telefon zәngi onu uzaqlarda qalan xatirәlәrlә özünü
unutmağa qoymayıb indisini yadına salırdı vә yenidәn tәşviş, һәyәsan ona
һakim kәsilirdi.

Fikrini yayındırmaq üçün yaddaşında işıqlı nә vardısa, onu
vәrәqlәyirdi. Ansaq süni sәylәri yeyilmiş, nazik sap tәki davam gәtirmir,
yarıda qırılırdı.

Onun üzünü xatırladı, qaymaq tәki dәrisi vardı. Ağ-appaq, sapsağlam,
mirvari kimi sıralanmış dişlәr... Gülümsünәndә elә bil üzünә dişlәrinin ağ
parıltısı düşürdü. Gözlәri nesә mәnalıydı. Hәm dә elә bil içindә Günәş
yanırdı. Bütün varlığıyla һiss etdi ki, naһaq keçmişini varaqlayır, onun
keçmişlә bağlı isti duyğuları yoxdu. Nәyi vardısa indisiydi... Onun alov lu
qusağı idi, onun odlu öpüşlәriydi, onun gözәl, gәns üzüydü, onun qızılgül
әtri gәlәn nәfәsiydi.

Bu qәribә әtirdi. Adamı һәyәsanlandırırdı. Bәlkә onu ovsunlayanlardan
biri dә elә bu әtir idi. Qızların һamısı onun һansı odekalondan istifadә
etmәsi ilә maraqlanırdılar. O da soruşmuşdu. Elәsә gülümsәyib һeç nә
demәmişdi. Bәlkә dә sәһv edirdi. Onu ovsunlayan oğlanın son dәrәsә
tәmizkarlığı, çiçәk kimi tәravәtli bәdәni, ütü çә- kilmiş tәrtәmiz geyimi...
Yoxsa sәsiydi... Asta, adamı yerindәn oynadan pıçıltıya bәnzәr sәsi... Qızın
yanında, yaxud öz otağında olanda onların birlikdә olduğunu bilmәsinlәr
deyә bilәrәkdәn boğduğu qırıq gülüşlәri necә mәlaһәtli idi. Elә bil qaranlıq
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künc-busağa Günәş işığı әlәyirdilәr. Hәr şey ağ rәngә çalırdı...
Yox, onun kişiyә vurulması üçün bütün bunlar vasib idisә, һәr şey dә

demәk deyildi. Ona xoş gәlәn oğlanın fitri istedadı idi. Bunu elә
tanışlıqlarının birinsi günündә һiss elәdi. O, tayı-bәrabәri olmayan sәrraһ
idi. Ansaq özünün nәyә qadir olduğunu bilsә dә qarşısındakını
һeyrәtlәndirәn tәrzdә, son dәrәsә tәvazökardı. Klinikada onlarla sәr- raһın,
һәm dә bu adamların ondan yaşsa, tәsrübәsә iki-üç dәfə böyük olmasına
baxmayaraq, ağır tәşriһlәr nә üçünsә onun öһdәsinә atılırdı. Aylıq mәvasib
һamıya eyni mәblәğdә verildiyindәn һeç kәs çox tәşriһ etmәyә san atmırdı.
Hәm dә bu yad ölkә idi. Әlindә tәsadüfü ölüm һadisәsinin düşmәsi dә bura
ezam olunan sәrraһlar üçün xoşagәlmәz, arzuolunmaz idi. Odur ki, һәrә bir
bisliklә, fırıldaqla özünü aradan çıxarırdı. Oğlanın gәns olmasından, özünü
çәkmәmәsindәn, sadәliyindәn, daһa çox әllәrinin mösüzәsindәn istifadә edib
onun һesabına girәlənirdilәr. Sanki ezam olunduğu ölkәnin, oradan gәlәn ağ
xalatlıların şәrәfini qorumaq onun üstündәydi. Onu istiraһәt günündә dә
һaralardan çağırmırdılar. Ya klubda gәnslәrlә rәqs etdiyi, bilyard oynadığı,
qızlarla zarafatlaşdığı yerdә, ya da şirin yuxudan qaldırıb aparırdılar. O,
bütün bunlara elә adәt etmişdi ki, һeç vaxt şikayәtlәnmirdi. Özünün lazımlı
adam olduğunu bildiyindәn şux, mәğrur gәzirdi. Bütün һәkimlәr ona һәsәdlә
baxırdılar. Onun üçün әn ağır tәşriһ dә barmaqdan qan çıxartmaq kimiydi.

Qıza xoş gәlәn bir dә onun iddiası, әrköyünlüyü, ağayanalığıydı. Yalnız
tәşriһ edirdi. Qalan müalisәni ikinsi-üçüncü dәrәsәli һesab etdiyindәn o
birilәrinә tapşırırdı. Zarafata salıb bәzәn anası, atası yaşında һәkimlәrlә
әylәnirdi dә: «Dava, dәrman vermәk dә sizin öһdәnizdә olsun. Aldığınız pul
gәrәk sizә һalal olsun, ya yox», — deyirdi.

Sәrraһiyyә otağında tam һakim kimi gәzirdi. Әdәbazlığından insiyәnlәr
vardısa da onun һaqlı olduğunu, һәm dә son dәrәsә sevimliliyini görüb, ona
güzәştә gedirdilәr.
...Telefon zәngi ara vermirdi. O idi. Ansaq nә üçünsә qız oğlanın yanında
olmasını istәmirdi. Dәstәyi dә bilәrәkdәn qaldırmırdı. Telefona savab
vermәmәsi ilә ona tәk qalmaq istәdiyini bildirirdi. Amma dözmәdi, dәstәyi
götürdü. Onun nәvazişli sәsi könlünü sığalladı. Halını soruşurdu, bir dә tәk
yata bilmədiyini, gözünə yuxu getmədiyini, onun yanına gəlmək istəyini deyirdi.
Gəlməsini çox istəsə də «gəl» demədi. Niyə «get» demişdi ki, indi də çağırsan.

Ev soyuq deyildi, ancaq o, titrəyirdi. Örtdüyü yun, yüngül, tərtəmiz, ağappaq
mələfəli ədyal da elə bil ağırlaşmış, buz bağlamışdı. Güzgünün qabağında
dayananda hələ üşümürdü. Özünü çoxdan görmürmüş kimi üzünün cizgilərinə
baxırdı. Elə bilirdi nəsə dəyişiklik olmalıydı. Üzü təmiz, hamar, ənlik-kirşansız idi.
Eləcə bənizi qaçmışdı. Gözlərisə alovlu güzgüyə oxşayırdı, sanki içərisində şamlar
yanırdı.

Yaş yanaqlarından çənəsinə süzülürdü. Taleyə, qismətə bax! Hönkürmək
istəyirdi, qorxurdu! Divarın o üzündəkilər səsini eşidə bilərdilər. Hələ də uşaq
deyildi ki! Özü yıxılan ağlamaz. Özünü ələ almalıydı.

Bəs bu nə ağrıydı?! Yox, fiziki ağrı hiss etməmişdi. O, bal təki şirin idi. Bal
təki şirin olmasaydı, ona sahib ola bilməzdi. Tamam başqa ağrıydı. Kökü
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dərindəydi. Bir anlığa ara versə də, çox çəkməyib bulaq suyu kimi qaynayıb
qalxırdı. Bəlkə, bu peşimançlıq hissi idi. Yox, ona təslim olmasına peşiman
deyildi, yox!

El adəti… hə, yadından çıxartmaq istəsə də onu ağrıdan, deyəsən, el adətinə
zidd getməsi idi. Bu gecə valideynlər xeyir-dua verirlər. Bu gecə onların razılığı
vacibdir. O isə… İcazə-zad almamışdı. Toysuz, xeyir-duasız qəlbinə yatan o
adama təslim olmuşdu. Hörmət etdiyi el adətini gözləməmişdi. Hörmət etdiyi el
adətini tapdalamışdı.

Bu adətin necə müqəddəs olduğunu bu gecə anladı! Bu gecə onun ən dəhşətli
gecəsiydi. Daha özünü ələ almağa tabı qalmamışdı. Hönkürürdü!

Bu tale yazısıydı. Bu tale yazısını o, neçə illərdir gəzdirmişdi. Bu uzun
illərdən sonra müasir dəbdə, hər cür bər-bəzəyi olan yalqız, tənha bir otaqda. Alına
yazılan şeylərdən qaçmaq olmur. Bu qismət, bu tale onun adına yazılıbmış!...
Yoxsa mövhumatçılığa başlayıb. Ya başına gələnlər onu belə karıxdırıb?! Bəlkə
qonşu Pikəxanımın dediyi kimi göz qalmışdı dalınca: «Fazilə «yox» dedin, çıxıb
şəhərdən getdi. Pərvizə «yox» dedin anası saçlarını yanına töküb sənə qarğış nalə
yağdırdı. Abbasa «yox» dedin, bacısı baxıcı qalmadı getdi, taleyüvü, bəxtüvü
bağladı». O vaxt bütün bunların ona zərrə qədər dəxli yox idi. Od olduğunu bilirdi,
amma yandırıb alışmayanlardan idi. Özünə elə arxalanır, özünə elə cüvənirdi ki!
İstəsəydi, göydəki buludları əl atıb qoparardı. Şıltaq idi, özünə, qəlbinə qulaq asan
idi. Özünə, qəlbinə uyduğundan indiki baş vermişdi.

Yox, bu qadın qarğışı, qadın ahı deyildi. O, heç bir qadına pislik etməmişdi.
Bu kimin qarğışı idi o, bilirdi. Bu, o adamın qarğışıydı. Kişi zəhmi kimi, kişi
qarğışı da ağır olur! «Bu nə axmaq fikirlərdir. Lap başını itirib. Cəhənnəmə olsun
hamısı».

Onun sevimli adamı divarın o üzündəki oğlandır. Tale uzun illər onu bu adam
üçün saxlayıbmış!. Bu gecə onun zifaf gecəsi idi. Niyə o sevimli adamın yanında
qalmaq istəmədi? Özünü niyə belə cəzalandırırdı? Özünü niyə belə üzür? Niyə
özünə rəhmi gəlmir?

«Allah, bu nə işdi o, tutmuşdu? O, niyə belə iş tutmuşdu?»
Daha ağlamırdı, göz yaşları qurumuşdu. Daha üşümürdü də. Dəyirmi, iri

parlaq güzgünü xatırladan Ay məğrur-məğrur göyləri dolaşırdı. Yuxarı mərtəbədə,
açıq, qaranlıq pəncərədə anlaşılmaz duyğularla əlbəyaxada quruyub qalan qıza elə
gəlirdi ki, Ay onun yalqız olduğunu duyduğu üçün belə yaxın gəlib. Gözəl, işıqlı
çöhrəsi ifadəli, düşüncəliydi. Ona etibar etmək olardı. Ayın soyuq işığı pəncərədən
otağa, oradan da qızın üzünə, çılpaq qollarına düşürdü. Əynində, üstündə çəkiləri
olan sarı ipək, uzun, qısaqol gecə köynəyi vardı. Kresloda oturub dizini
qucaqlamışdı. Ay işığında divara düşmüş siluetinə baxırdı. İncə, zərif boynu
,yaraşıqlı qaməti daha da gözəl görünürdü. Yaxası bağlı köynəyinin altından onu
yarıb çıxaracaq kimi dik, daş təki bərk döşləri qabarırdı. Bədənindən özünün də
xoşu gəlirdi. Bu yaşda qadınların çoxu təravətini itirir. Ətli-canlıların belində,
qarnında sallaq qırışlar görünür, arıq, sısqa olanların da əzələsi şəndir kimi sallanır.

O, çox yaxşı qalmışdı. 15 yaş gənc görünürdü. Bədənin sağlam, gözəl rəngi
vardı. Dərisi şüşə kimi hamar, parlaqdı.
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Qapıya açar salırdılar. Qalxmadı. Bilirdi ki, odur. Yenə də ağlayırdı, ancaq
səssiz. Göz yaşlarını sildi. Ağladığını onun bilməsini istəmirdi. Oğlan bunu başa
düşməzdi. Aralarında on yaş fərq vardı. On yaş! Tale yazısına bax! Ondan on yaş
kiçik olan və indi ona bu qədər yaxın olduğu halda ona nə üçünsə uzaq gələn o
adam.

- Niyə qaranlıqda oturmusan? – oğlan pıçıltı ilə soruşdu. İşığın düyməsini
basmaq üçün divara yaxınlaşdı.

- Yandırma! – Qız dik atıldı. Səsində hökm vardı.
Onun gənc, gözəl üzü, yuxarıya daradığı gur, parlaq, açıq şabalıdı saçları

qaranlıqda lap uşaqsayağı görünürdü. İsti, dodaqları qızın buzlanmış üzünə dəydi.
Göz yaşlarının təmini dodaqlarında his edib:

- Ağlayırsan? – deyə heyrətlə soruşdu. – Kişiyə məxsus qətiyyətlə: - Qovsan
da heç yana getməyəcəyəm, - dedi.

Qızın dizləri yanında yerə əyləşdi. Bu sözdə o qədər nəvaziş, mehribanlıq,
qayğı vardı ki, qızın dodaqları qaçdı. Onun əllərindən yapışdı. Bu uzun, möhkəm
barmaqlar gənc olmasına baxmayaraq çox adamı ölümdən qurtarmışdı.

Bir aydan artıq bu şəhərə ezam olunmasına, onun bir binada, bir blokda
yaşamasına baxmayaraq, ilk dəfə çox ağır sayılan əməliyyat vaxtı qarşılaşmışdılar.
Qıza görə burada tanımadığı cərrah yox idi. Demək ola hamı ilə işləmişdi.

Bu gün də növbədəydi. Klinikaya maşın qəzasına düşən çox ağır zənci bir
yaralı gətirmişdilər. Bədbəxtin sağ yeri yox idi. Böyrəkləri əzilmiş, qabırğaları,
ciyəri zədələnmiş, qan damarlarının, vətərlərinin çoxu qırılmışdı. Ancaq özü
bədəncə möhkəm adam idi, ürəyi də sağlamdı. Yaxşı cərrah onu nəinki ölümdən,
hətta şikəstlikdən də qurtara bilərdi. O, özünü belə cərrah hesab etmədiyi üçün
əməliyyata başlamaq istəmirdi.

- Təcrübəli cərrah lazımdır, - üzünü növbətçi şəfqət bacısına tutdu. – Qız çox
sakit bildirdi:

- Baş cərraha deyilib, - indi gələcək.
Baş cərrahı indiyə qədər tanımadığı üçün öz biganəliyinə acığı tutdu. O,

ağsaç, təcrübəli bir adam görəcəyini zənn edirdi. Oğlanı ona baş cərrah kimi
təqdim edəndə elə bildi ki, onunla zarafat edirlər. Belə gənc adamın cərrah, özü də
baş cərrah olması onun ağlına batmırdı. «Bunun ki, ağzından süd iyi gəlir» -
özlüyündə düşündü. Ancaq oğlan zahirən elə sevimli, elə xoşa gələn idi ki, onu
sevməmək mümkün deyildi. Gözəl hərəkətləri, davranışı ilə həkimdən çox aktyora
oxşayırdı. Əlini işgüzarlıqla spirtlə yuyanda heyrəti bir az da artdı. Bu uşaqsayağı
məsum üz bir anda dəyişib necə qayğılı olmuşdu. Baxışları ciddilik, qətiyyət, həm
də adamın ürəyini yerindən oynadan qəm-qüssəylə doluydu.

Çox çəkmədən qızın tanıdığı bütün həkimlər onun başına yığışdılar. Hamının
gözü onun əllərindəydi. Ancaq bu əllər nə çaşır, nə də çoxluq onu sıxırdı. Səliqəli,
ürəklə işləyirdi. Zərif barmaqlarının hərəkətində çevikliklə yanaşı inam duyulurdu.

Demə o, bu klinikada ən məşhur adammış! Barəsində hamı hər şeyi bilirdi.
Ona burada xüsusi hörmət edirdilər. Ələlxüsus da subay qızlar. Burada müxtəlif
millətlərdən ona düşən nə qədər subay qız vardı. Onun ayrıca kabinetinə kişilərdən
də çox qız-qadınların girib-çıxması nəzərindən qaçmadı. Onların arasında qəzəblə
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qapını çırpıb gedən də olurdu, güzgü qabağına keçib mənalı- mənalı özünü süzən
də.

Öyrəndi ki, oğlan burada artıq üçüncü ildir işləyir. İnstitutu da yaşıdlarından
qabaq bitirib. Təşrihə neçə yaşından başladığını bilməsələr də hamı onun əlindəki
ilahi qüvvədən danışırdı.

Bir dəfə də onu klinikanın həyətindəki böyük yaşıl bağda, çərhovuzun
qırağında təmiz, duru suda üzən əlvan balıqlara tamaşa edəndə gördü. Gözlərində
elə bil bulaq qaynayırdı. Nə qədər sirli-soraqlıydı. Elə bil orada, yay günündə mavi
səmada lay-lay ağ buludlar köç edirdi. Adamı haralara səsləmirdi… Sanki bu
gözlərdə qığılcımlar sayrışırdı və elə bil bu qığılcımlar onun bal rəngli
bəbəklərindən qopub qızın qəlbinə düşür, onu odsuz-alovsuz yandırmağa
başlayırdı. İkisi də bir-birilərinə baxıb gülümsədilər:

- Xəstən yaman tez sağaldı, - qız açıq ürəklə bildirdi. – İlk dəfəydi o, beləcə
kiməsə açıq-aşkar qibtə edirdi. Həm də onu gizlətməyi lazım bilmirdi. – İlk
dəfəydi, o, beləcə kiməsə açıq-aşkar qibtə edirdi. Həm də onu gizlətməyə lazım
bilmirdi. Bu çox saf, qərəzsiz bir qibtəydi. Bu oğlana çatmaq, onun kimi şəfqətli
barmaqlar sahibi olmaq buradakı bütün cərrahlar kimi qızın da arzusuydu. Ancaq
bu oğlana çatmaq olmazdı. Ona çatmaq üçün təkcə tibb təhsili az idi. Bunun üçün
uzun illərdən, risklərdən, təcrübələrdən, iztirablı dəqiqələrdən keçməliydin. Bəlkə
də xoşbəxt ulduz altında doğulmalıydın. Onun işinə sevgisi, bağlılığı da elə
hamıdan seçilirdi. Gecənin dərinliklərində şirin yuxusuna haram qatılanda da,
yağışda, şaxtada, isti yorğan-döşəkdən qalxmaq lazım gələndə də nə bezikər, nə də
kimsəni lənətləyirdi. Günün hansı vədəsində desən o, hazır idi. Onun üçün xəstələr
növlərə bölünmürdü. Onun üçün xəstənin kim olduğunun fərqi yox idi. Oğlanın
burada hamının sevimlisi olmağını düşünməkdə də səhv etmişdi. Əksinə, onu
istəməyənlər, gözü götürməyənlər burada daha çox idi. Bu adamlar onun əlindən
xəta çıxmasını necə arzulayırdılar. Onun özünə olan inamını öldürmək üçün
nələrə hazır deyildilər. Ancaq onun üzərində elə bil nəzarət vardı. İşlərinin
dolaşmaması üçün sanki kimsə arxasınca gəzirdi.

Qızın ona səmimi münasibətini bütün varlığı ilə duyduğu üçün üzü işıqlandı:
- Gələn dəfə belə ağır əməliyyatları sən edəcəksən, - eləcə səmimi cavab

verdi. – Sənin sənədlərinlə tanış olmuşam. Yaxşı cərrah olduğunu bildim.
Onda saflıqla, xeyirxahlıqla bərabər həm də nə isə bir doğmalıq vardı. Rusca

düz, səhvsiz danışsa da sözləri şirin bir aksentlə deyirdi. Bu vaxt qönçəyə bənzər
canlı, təravətli dodaqları qıza elə gözəl görünürdü.

- Nə danışırsan, - qız çaşdı. Mən sənin kimi bacarmaram.
- Mən sənin başının üstündə olacağam. Həm də nə vaxtsa öyrənmək lazımdır,

ya yox?
Oğlanın yanında olmaq istəməsi təklifi qıza elə xoş gəldi ki, bir müddət nə

deyəcəyini bilmədi. Sonra oğlan ona deyirdi: «Sən mənə elə birinci gündən ev
adamlarını, doğmalarını xatırladırdın. Sanki səndən mənə isti, etibarlı bir axın
gəlirdi».

O, boş şey üstündə özündən çıxmazdı. Mülayim, yumşaq təbiətində yaşına xas
olmayan müdriklik vardı. Adi adam olmasa da özünə adi, başqalardan seçilməyən
bir adam kimi baxırdı. İşlədiyi sahədə hamıdan güclü, üstün olduğunu bilsə də
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özünü dartmırdı. Nə üçün qızların burada hamıdan çox onunla maraqlandıqlarını
gündən-günə daha çox anlayırdı. O, həm də dedikcə sevimliydi. Belə ki, əlindən
tutub yüz il pay-piyada gedərdin, onunla olduğun üçün yorulduğunu bilməzdin.

Ayrı-ayrı respublikalardan gəlsələr də, hər ikisi müsəlman idi. Adət-ənənə,
din yaxınlığı, bir də xaricən bir-birilərinə bənzəmələri, saçlarının, gözlərinin bir
rəngdə olması onları elə ilk tanışlıqdan mehriban etmişdi.

Bu oğlan onu da dəyişdirmişdi. Əvvəllər özündən hətta dörd-beş yaş kiçik
olanlara belə gözünün ucuyla baxmırdı. İndi qəribəsi o idi ki, Bəhruzla öz arasında
olan yaş fərqini bilmək belə istəmirdi.

Ağır təşrih oldu-olmadı, qızın növbəsi olan kimi Bəhruz başının üstünü alırdı.
O, hara gedirdisə, Bəhruz da oralara gedirdi. Bir də gördü ki, xətrini istəyən qız
tanışlarının hamısının ayağı onun evindən kəsilib. Əvvəllər ona etibar edib ayrı-
ayrılıqda Bəhruza sevgilərindən danışan qızların indi onu görməyə gözləri yox idi.
O vaxtlar oğlana heç bir hiss bəsləmirdi. Qızlar bunu çox gözəl bilirdilər. İndi isə
hər şey dəyişmişdi. Haqqında yayıla biləcək söz-söhbət də daha onu
maraqlandırmırdı.

…Bu zərif qızılgül rahiyəsi, məstedici, adamı çağıran füsunkar qoxu… Təşrih
vaxtı nəfəsləri bir-birinə toxunurdu. Onun bu ətirdən, oğlanın yaxınlığından başı
gicəllənirdi. Oğlanın füsunkarlığı ilə bu rayihə də qızı səsləyirdi.

Qız özünü ələ almağı bilirdi. Eləcə asanlıqla təslim olanlardan, tez
əriyənlərdən də deyildi. Dəmir təki iradəsi vardı. Ancaq indi elə bil ona nəsə
olmuşdu. Dünya gözəl bir dona bürünmüşdü. Hara Bəhruzun ayağı dəyirdisə, ora
sanki çiçəkləyirdi. Və bu çiçəklər də füsunkar bir cazibə ilə qızı ona sarı
səsləyirdi… Gəzintiyə bir yerdə çıxır, iş vaxtı adamsız otaqlarda ləngiyirdilər.
Qapıları bağlayıb bir-birilərinə sarmaşırdılar. Heç vaxt qapıları bağlı görməyənlər
indi qıfıllı qapılar arxasında heyrətlə çiyinlərini çəkirdilər. Qadınlar izə tez
düşdülər. Əslinə qalsa, şübhələrində haqlıydılar. Onlar arasında xısın-xısın söz-
söhbət gedirdi. Ancaq hər ikisinin hörməti, adı, nüfuzu vardı. Adları, hörmətləri,
nüfuzları onları qoruyurdu.

***

Qızın etirazına baxmayaraq o, işığın düyməsini basdı. Diqqətlə qızın üzünə
baxdı. Adətən əməliyyata gələnlərə, təşrih edəndə yaraya belə baxırdı.

- Özünü nahaq üzürsən, - dedi. – Belə getsə xəstələnəcəksən, səndə kəskin
başağrısı başlayacaq. – Əyilib qızın yanağından öpdü. – Mən istəyirəm sən qəm-
qüssə yeməyəsən.

Siqaret yandırdı. Hər gecə onun otağında rahat kresloda oturub beləcə siqaret
tüstülədərdi. Söz-söhbətləri qurtarmazdı. Bir-birlərinə sarmaşıb danışardılar. Bir-
biriləri haqqında da hər şeyi bilirdilər. Neçə uşaqdırlar, valideynləri nə ilə
məşğuldur, onların yanına necə dönəcəklər, gələcək mənzilləri necə olacaq, onu
necə bəzəyəcəklər…

Oğlan maqnitafonu qurdu. Onlar dönə-dönə birgə qulaq asdıqları musiqi elə
bil mürgü döyən otağı canlandırdı. Ancaq qız öz hayındaydı. Bir saat bundan
qabaqkı deyildi. Təəssüf ki, zamanı geri çəkmək mümkün deyildi. Bir saat bundan
qabaq özü onun boynuna sarılmışdı. Onun gənc bədəninin təmasından sərxoş
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kimiydi. Ancaq bu coşğunluq indi keçib getmişdi. Etdiyi hərəkət onu
karıxdırmışdı. O, nə ilə vidalaşdığını başa düşmüşdü. İndi bölüşməyə rəfiqə
axtarırdı. Ancaq burada onun bu oğlandan savayı yaxın, doğma adamı yox idi.
Bəhruz kreslosundan düşüb qızın ayaqları yanında dizi üstə oturdu. Cazibədar,
adamı yerindən oynadan mənalı gözləri ilə gah qızın üzünə baxır, gah da onun
taqətsiz əllərini sığallayırdı. Onun bu məsum nəvazişi qızı əvvəllər yaman
əyləndirərdi. İndi elə fikirliydi ki, daha oğlanın nə gözəlliyi, nə də nəvazişləri kar
etmirdi.

- Mən düz eləmədim, - nəhayət qız dilləndi. Bizim aramızda…
- Qurtar görək! – Oğlan onun sözünü yarımçıq kəsdi. Çox sərt, həm də

hövsələsi tükənmiş kimi dilləndi. – Mən sənin belə peşman olacağını bilsəydim…
Sən məni də çaşdırmısan! Nə edəcəyimi bilmirəm. Elə bilirdim məni sevirsən…

Səsində adamın qəlbini didən qüssə vardı. Qız indi gördü ki, onun da rəngi
qaçıb. Özünə elə qapılmışdı ki, onu unutmuşdu. Bəhruz ondan da üzgün, kədərli
görünürdü.

- Dur, yerinə gir, sənə soyuq dəyər! Nəhayət, yenə Bəhruz özünü ələ alıb onun
qolundan yapışdı. – Artıq gecdir, sabah işə gedəcəksən. Özü də tezdən durmalısan.

- Yox, işə getməyəcəyəm, - qız qəti dilləndi. – Yerinə girdi.
- Yaxşı, onda mən səni əvəz edərəm, - Bəhruz sakit bildirdi. – Siqaret yandırıb

balkona çıxdı.
İçəri qayıdanda qız artıq özünü yuxuluğa vurmuşdu. Oğlan saata baxdı. Dörd

idi. Bir azdan səhər açılacaqdı. O, saatın zəngini səkkizə qurub soyundu. İşığı
keçirib qızı yanına uzandı. Onu yatmış bilsə də əyilib nəvazişlə üzündən öpdü…

Sabah onu işdə Bəhruz əvəz edəcəkdi. Adamlar görən buna necə
baxacaqdılar? Oğlana sarı çevrilmək istədi. Ancaq onu oyatmağa qıymadığı üçün
tərpənməyə qorxdu.

Ay lap pəncərənin önündə durmuşdu. Onun sarımtıl işığı onların çarpayısına
uzunsov bir zolaq salmışdı. Bakı - 1991
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Sırğalar

Daş döşənmiş həyətə nəyinsə düşüb səs salaraq taqqataraqla diyirlənməsini,
bunun ardınca qaynanasının «kiş-kiş» deyərək toyuqlara acıqlanmasını
eşitməsəydi, onda gördüyü yuxu da uzanacaqdı. Rəhimə üzünü görməyə, səsini
eşitməyə ömürlük həsrət qaldığı anası ilə bir az çox qalacaqdı. Elə biləcəkdi
Bilgəhdəki bağlarında, küləfirəngidə miçətkəndə yatıb. Anası həyətdə, meynələrin
altında – sərinlikdə stol açıb onun nə vaxt şirin yuxudan ayılıb, yuyunub gələcəyini
gözləyir.

Küləfirəngidən dəniz görünürdü. Rəhimə miçətkəndə olduğunu zənn etsə də,
dənizi də. Səmanı da bütün cizgiləri, rəngləri ilə apaydın görürdü. Ağ köpüklü
zümrüd sular, ənginliklərə çəkilmiş tərtəmiz firuzəyi səma, elə bil, səhərin yumşaq
havası, xəfif mehi ilə yuyunub sığallanmış, daranıb ətirlənmişdi.

Anası çox sevdiyi göy rəngli krepdeşin paltarındaydı. Başına ağ ipək örpək
salmışdı. Hardasa beşikdə körpə qığıldayırdı… Anası bu qığıldayan körpəyə baxıb
nəvazişlə gülümsünürdü. Rəhiməni həyəcanlandıran anasının duruşundakı,
baxışındakı istilik, incəlik, doğmalıq idi! Ona elə gəldi ki, anası da yuxuda
qayğısız-qayğısız gülümsədi…A

Hər şeyin beləcə adi yuxu olduğunu, ötüb keçdiyini biləndə gözlərini təəssüflə
açdı. Deyəsən ağlamışdı. Yaş gilələri gözlərindən diyirlənib yanaqlarına axmışdı.

Həyətdən sərçələrin civ-civi gəlirdi. Ondan bir qədər aralıda, beşikdə yatan
körpənin qığıltısı eşidildi. Yuxu ilə gerçəklik arasında çaşıb qaldığından, birdən
diksinərək, indicə anasını doğrudan doğruya görəcəkmiş kimi başını təşvişlə,
çaşqınlıqla qaldırıb beşiyə sarı boylandı. Otaqda onunla körpədən savayı heç kəs
yoxdu. Dünyadan xəbərsiz uşaq arxayın-arxayın koppuş əl-qolunu yelləyir, harasa
baxıb şirin-şirin gülümsəyirdi…

Anasını tanıyıb əl-qol atdı. Qaymaq dodaqlarını aralayıb dilini çıxartdı. Başını
dikəldib onun qucağına atılacaqmış kimi qalxmaq istədi. Qalxa bilməyəndə
hirsləndi. Əlacsızlıqla, çılğınlıqla əlini anasına sarı uzatdı, «hı-hı» eləyib «məni
qucağına götür» dedi.

Bir az bundan qabaq Rəhimə də yuxusunda anasının yanındaydı. Ancaq nə
üçünsə körpə yadına düşməmişdi. Rəhimə yuxuda özünü qızlıq illərində görmüşdü.
Yoxsa uşağı anasına göstərib deyərdi nəvən var. Ancaq uşağın olmasından
anasının xəbər tutduğuna əmin idi. O, körpəni görməyə gəlmişdi, heç nə danışmasa
da, xeyir-duasını nəvaziş dolu baxışlarla verib getmişdi.

***

Həyət təmiz süpürülmüşdü. Daş barının yanındakı dəmir sobada qaz dil
uzadaraq alovlana-alovlana yanırdı. Plitənin üstündə iri çən vardı. Qaynanası
Rəhimənin axşamdan sabun tozu ilə islatdığı mələfə və yorğan üzlərini qaynadırdı.

Mart ayı təzəcə girsə də, hava mülayim, günəşliydi. Həmişəki kimi yenə də
ərinin durub işə getdiyindən xəbəri olmamışdı. Hər səhər onu anası yola salırdı.
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Süfrədə bal, yağ, pendir, çörək vardı. Qaynanası ilə üz-üzə əyləşdi. Arvad
yorğundu, büzüşmüşdü. Bulanıq gözlərindən su axırdı. Sinəsində gizlətdiyi
dəsmalı çıxarıb tez-tez gözlərinin suyunu silirdi. Gözlərinin altı çuxura düşüb
qızarmışdı. Qaynanasının bu hərəkəti Rəhiməyə anasını xatırladırdı. Arvad tezdən
qalxmış, xeyli iş görsə də, yenə səhər yeməyini yeməmişdi. Bunun üstündə gəlinlə
qaynana neçə dəfə ərkyana sözləşmişdilər.

- Sənə neçə kərə demişəm, duran kimi çörəyini ye, məni gözləmə, - Rəhimə
ədəblə dillənmişdi.

- Səni gözləmirəm, vallah, səhərlər iştaham olmur, - arvad and-aman
eləyirdi…

***

Qaynanası nənnidə özü ilə oynayan uşağa baxıb – bu gün hava isti olacaq, -
dedi. – Uşağı həyətdə gəzdirmək lazımdı. – Rəhimə başını tərpətsə də, hələ
gördüyü yuxunun təsiri altındaydı.

Anasının qəbri üzü gündoğanadır. Səhərlər daş mərmər günəşin şüalarından
qızınıb isinir. Ürəyindən qəbir üstünə getmək keçdi. Soyuqlar düşəndən heç qəbir
üstünə getməmişdilər. Əri icazə vermirdi, özü aparırdı. Çox ağlamağa da
qoymurdu. Ata-anası üçün heç doyunca ağlaya bilməmişdi. Həmişə ondan
utanardı.

- Gözümə birtəhər dəyirsən? - qaynanası istiqanlılıqla soruşdu. –
Naxoşlamamısan ki?

- Yox, - dedi. Arvadın ürəyinə pis şey gəlməsin deyə, hətta zorla gülümsədi
də.

***
Yaxası kül rəngli tülkü dərisindən olan meşin paltosunu geydi, gümüşü

zəncirli redikülünü götürdü. Qaynanası onun geyinib-keçindiyini, haraya getmək
istədiyini duysa da, soruşmağı lazım bilmədi. Rəhimə asta addımlarla ona
yaxınlaşıb, yenicə yuxuya getmiş körpəni oyatmaqdan ehtiyat etdiyi üçün pıçıltı ilə
dedi. «Məmə, mən mağazaya gedirəm, uşağa baxarsan». Arvad başı ilə razılığını
bildirdi.

***

Evdən çıxanda haraya gedəcəyini bilmirdi. Şəhərə yollanan avtobus onların
evlərindən xeyli aralıda dayanmışdı. Özü də hiss etmədən bir də gördü ki,
avtobusdadır. Buradan şəhərə avtobusla cəmi-cümlətanı qırx dəqiqəlik yoldu.

Ərə getdiyi gündə beləcə tək harasa yollandığı yadına gəlmirdi. Gəzməyə.
Kinoya, teatra, qonaqlığa, toya da onunla gedərdilər. Neçə gündü ürəyindən keçirdi
ki, tək qalsın, bir asudə, arxayın fikirləşsin. İndi bu müstəqillik ona qəribə gəlir,
ürəyini sıxır, darıxdırırdı.

Onu heç yerə yalqız buraxmadığı üçün ərinə nə qədər minnətdardı! Demə,
tənhalıqda özünün kimsəsizliyini, acizliyini, gücsüzlüyünü daha çox hiss
edəcəkmiş!
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Şəhərdə adam qaynaşırdı. İri binalar, yaşıl bağlar, bir-birinin ardınca düzülən
maşın karvanları, mağazaların qabağındakı tünlük, uzaqdan alıcılara «gəl-gəl»
deyən bərbəzəkli vitrinlər, adamları teatra, kinoya, sirkə, bu kimi müxtəlif
əyləncələrə çağıran rəngarəng afişalar, elanlar, bildirişlər, qayğılı-qayğısız, yüklü-
yüksüz insan axınının hay-küyü ona coşğun, təzadlı, dolğun və əbədi ömür yaşayan
özgə bir dünya kimi göründü. Burada nə insan ömrünün azlığı yada düşürdü, nə
yaxın adamının itki ağrısı, nə də başqa dərd-sər qanını qaraldırdı.

Bu izdiham, maşın karvanlarının nəhayətsizliyi, adamların gülüşü, zarafatı,
qız-gəlinlərin gözəl, səliqəli geyimləri, xoş məlahətli baxışları ona da sirayət edir,
öz ardınca çəkir, fikirlərdən qoparırdı.

Univermağın yanından keçəndə özünü saxlaya bilməyib içəri girdi. Elə bil ev-
eşikdə adam qalmamışdı, hamı univermağa axışmışdı. Yadına düşdü ki, sabah
səkkiz martdı. Bütün şöbələrin qabağında-ayaqqabıdan tutmuş pal-paltar, ətriyyat,
min bir xırdavata qədər-adamlar qaynaşırdı. İtələşə-itələşə irəli keçir, seçir,
bəyənir, kimi əliboş, kimi əlidolu çıxırdı. İnsan axınının bir ucu pilləkənin bu
başından qalxır, digər ucu o biri başından enirdi. Küyə düşüb o da hədiyyə almaq
istədi. Əvvəlcə bilmədi nə alsın, haraya baxsın. Birdən yadına düşdü ki, evdə
qaynanasından başqa hədiyyə veriləsi yaxın adamı yoxdu. Onun da hədiyyəsini
qabaqcadan üç-dörd ay bundan əvvəl əri ilə Leninqrada gedəndə alıb saxlamışdı.

Ona univermağın hay-küyü, alıcıları şirnikdirən təmtəraqlı, işıqlı vitrinləri
xoş gəlirdi. Bütün bunlar uşaq oyuncaqlara aludə olan kimi onun da başını qatır,
unudulmuş tanış mahnı təki yaddaşını tərpədir, ipə-sapa yatmayan atalı-analı
bəxtəvər günlərinə qaytarırdı. Bir vaxt onu da bu axından qopartmaq olmurdu.
Dərsdən çıxanda evə tələsmirdi. Özü kimi qayğısız, boş-bekar, hazıryeyən, həmişə
şad rəfiqələrinə qoşulub kinoya, bulvara gedər, o mağaza mənim, bu mağaza sənin
şəhərin canına düşərdi. Baxmadığı tamaşa, film qalmamışdı, gəzmədiyi mağaza.
Əlinə keçən pulu son qəpiyinədək xərcləməmiş evə qayıtmazdı. Necə şıltaq,
nadinc, ərköyündü! Pal-paltardan tutmuş, ayaqqabıyadək – harada gözünə xoş
gələn nə vardısa, ağına-bozuna, bahalığına, ucuzluğuna baxmadan alıb əyninə
keçirərdi.

Ata-anası da qocaydılar. Rəhimə onların nəvələri yaşındaydı. Onu səkkiz uşaq
üstündə tapmışdılar. Bacı və qardaşlarının hamısı beş yaşına çatmamış ölmüşdülər.
Bircə o, - sonbeşik qalmışdı. Odur ki, xətrinə dəyməz, əzizləyər, nazı ilə
oynayardılar. Anasının dediyinə görə, o, altıaylıq olub. Dünyaya gələndə bürüşmüş
bir dəri imiş! Ondan adam çıxacağına gümanları yoxmuş. Ağzını zorla aralayıb
süd tökürlərmiş. Ancaq Rəhimə böyüyüb ətə-qana, boya-qamətə elə dolmuşdu ki,
onun altı aylıq olduğuna hətta ata-anası da şübhə edərdilər. O, yaşıdları arasında da
boylu-buxunlu, əndamlı qız sayılırdı. Ata-anası əllərinə düşəni ona yedirtmiş, ürəyi
istəyəni almış, onu şah qızı kimi böyütmüşdülər.

Anasının ürəyinə nəsə dammışdı. Onun nişanını, toyunu görməmiş gəzərdi.
Arabir özündən asılı olmadan «səni əl üstündə böyütmüşük, güldən ağır söz
qıymamışıq, bilmirik kimə düşəcək, kimin çırağını yandıracaqsan, düşdüyün yerdə
sənə necə baxacaqlar?» - deyəndə səsində tutqun kədər, ağrı olardı. Əvvəllər heç
nə Rəhimənin eyninə deyildi. Anasının sözlərini elə bil anlamazdı. Sonralar yaman
kövrələrdi. Mənasızlığını anlamadığı mərhəmətsizlik və amansızlıqdan buza
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dönərdi. «Yenə də başladın? – anasına təpinərdi. – Səndən yaxşı söz eşitmədik».
Ancaq bu kövrəkliyin, hiddətin ömrü az olardı. O, təbiətən şən və nikbin idi…

Cəmi iki ildi univermağa ayaq basmamışdı. Ona isə elə gəlirdi illər keçib.
Gəlməyə heç lüzum da görmürdü. Nəyi desən varıydı. Qızılı, qaş-daşı, pal-
paltarından tutmuş ayaqqabıyadək. Əri ona daha nə almamışdı. Bir də haraya
çıxırdı, axı geyinib-keçinmək həvəsi də olsun. Ərə gedəndən sonra bir müddət iş
rahat oldu, indi də uşaq əl-qolunu bağlamışdı. Hərdənbir gedəsi yeri vardısa, o da
kəndin mərkəzindəki bazar-dükandı. Əri onu məəttəl qoymaz, çörəyinə, ətinə kimi
özü alıb gətirərdi…

***
Dərsdən gec gəlməyinin, mağazaları gəzib dolaşmağının üstündə anası ilə nə

qədər sözləşərdilər. Anasının qan təzyiqi vardı. Tez-tez ürəyindən, baş ağrılarından
şikayətlənərdi. Dəfələrlə xəstəxanalara düşmüşdü. Rəhiməni hətta dərslərinə
qısqanırdı. Evə gec gəldiyini görəndə bərk darıxardı «Yolunu gözləməkdən
gözümün kökü saraldı, sənin nə çox dərsin olur?» - deyib hirslənərdi. Rəhimə
anasının acıqlanmağından qorxduğu üçün düzünü danar, qızlarla kinoya getdiyini
gizlədərdi. Anası həm də deyingən, əsəbiydi. Düzünü eşidəndə Rəhiməni o qədər
danlar, o qədər məzəmmət edərdi ki, qız peşman olardı. «Neynim dərslərim çox
olur, balacalıqda özün demirdin ki, kaş institutda oxuduğun günü görəydim…».
Beləcə vəziyyətdən çıxır, anasının yumşaq damarını tutaraq özünə haqq
qazandırırdı.

Belə vaxtlarda onun tərəfini atası saxlardı. Atası alçaqboy, sısqa, ancaq
zarafatcıl, bədəncə gümrah, sağlam adam idi. Müharibənin əvvəlindən axırınadək
döyüşmüş, Berlinə qədər piyada getmişdi. Yaralanıb eləməmişdi. Düşmən güllələri
qulağının dibindən, başının üstündən vıyıldayaraq, həmişə ondan yan keçmişdi.
Atası sağ qalmağını allahın möcüzəsi adlandırıb zarafata salardı. O, həm də yaman
ailəcanlıydı. İşini qurtaran kimi evə tələsərdi. Heç vaxt əliboş gəlməzdi. Anasının
dediyinə görə, elə cavanlıqdan beləymiş. Son illər təqaüddə olmasına baxmayaraq,
yenə işləyirdi. Onları korluq çəkməyə qoymazdı.

Atası ilə bağlı xatirələri az deyildi. Ancaq nə üçünsə indi Rəhimənin yadına
kişinin bir neçə dəfə işdən çıxıb onun qabağında universitetə gəlməsi düşdü. Bir
dəfə elə buna görə tələbə yoldaşlarından kimsə onu «bağça uşağı» adlandırıb
gülməyə başladı. Rəhimə bu sözdən tutuldu. Evə gəlib atasını qabağına gəlməsinin
üstündə məzəmmət etdi. Özü də o ki, var ağladı. Ata-anası burada pis bir şey
görmədiyindən çaşıb qalmışdılar.

Atası tez Rəhimənin tərəfinə keçmişdi, kişinin universitetə getməyini özü başa
düşdüyü kimi pis yozub ona irad tutmuşdu: «İndi yoldaşları nə fikirləşərlər,
deyərlər qızlarına inanmırlar gəlib dərsə oturub-oturmadığını yoxlayırlar.

Atası günahkar-günahkar başını aşağı salmışdı: «Heç ağlıma gəlməyib,
əlbəttə, yaxşı düşməyib» - demişdi.

Rəhiməni o vaxtkı hərəkəti üçün xəcalət təri basdı.
Anası keçinən günü Rəhimə evdəydi. O gün dərsdən tez gəlmişdi. Nədənsə

son qoşa saata oturmağa hövsələsi çatmamışdı. Anası axşam özünü pis hiss
etdiyini desə də, Rəhimə üçün qapını açanda heç nədən şikayətlənməmişdi. Onunla
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zarafat etmiş, «nə tez gəlmisən», - deyərək gülümsünmüşdü. Ana-bala birlikdə
nahar etmişdilər. Arvadın halı birdən dəyişmişdi… «Məni havaya çıxart» -
demişdi. Rəhimə onun qoluna girib eyvana aparmışdı. Anası eyvanda, köhnə
divanda, elə onun qucağında keçinmişdi.

Atası onu tək buraxmayıb qəm çəkməyə qoymasa da, Rəhimənin gözlərinin
yaşı anasının qırxına qədər qurumamışdı. Anasının vəfatından bir sonra atasının
təkidilə Akifə nişanlandı. Qəribəydi daha şıltaqlıq ərköyünlük etməyə cəsarəti
çatmırdı. Ərköyünlüyü, şıltaqlığı, tənbəlliyi analı günləri kimi əriyib yox olmuşdu.
Atası Rəhiməni gəlin köçürəndən sonra evdə tək qalırdı. Düzdür, Rəhimə ona tez-
tez baş çəkir, pal-paltarını yuyur, bişir-düşürünü edirdi. Ancaq atası gündən-günə
gözünə üzgün, yorğun dəyirdi. Yəni onun anasının xiffətini eləyirdi. Atası toydan
üç ay sonra rəhmətə getdi.O axşam işdən çıxıb birbaş kəndə Rəhimənin yanına
gəldi. Rəhimə ona təmiz dəyişik verdi. Hamamı da qızdırdı. Atası heç yerindən
şikayətlənmədi. Gün batana kimi həyətdə stulda oturub, gözünü ucu-bucağı
görünməyən yamyaşıl ağaclara, meynələrə dikdi.

Akif qaynatasının meyitini geri, öz evinə aparmağa qoymadı. Onu anasının
yanında kənd qəbiristanlığında dəfn etdilər. Rəhimə atası üçün də doyunca ağlaya
bilmədi. Bu dəfə də əri ürəyini sıxmağa qoymurdu.

Satıcı qız onun qarşısında durub «nə istəyirsiniz?» deyəndə elə bil yuxudan
ayıldı. «Uşaq oyuncaqları» şöbəsinin qarşısındaydı. Burada adam az olduğundan
satıcı onu bələdləmiş, nəyisə seçib almaq istədiyini güman etmişdi. Əvvəlcə «heç
nə» deyib ötüb keçmək istədi. Ancaq çox fikirləşmədən əlində təbil olan, qəhvəyi
məxmərli ayını göstərib «ondan ver» dedi.

Satıcı qız iri bir qutu gətirdi. İçindəki oyuncaq ayını çıxarıb qurğunu basdı.
Ayı başını silkələyərək təbil çala-çala yeriməyə başladı. Bu oyuncaq Akifin də
xoşuna gələcəkdi.

Pul üçün sumkasını axtaranda əlinə açar dəydi. Çıxarıb baxdı. Şəhərdəki
evlərinin açarıydı. Arabir Akiflə ora gedər, ev-eşiyin tozunu alar, bəzən lap
gecələyərdilər. Oyuncaq ayını qoltuğuna vurub ilk dəfə ora tək getmək fikrinə
düşdü. Ev indi onun adındaydı. Qeydiyyatdan çıxmadığı üçün onu təhvil
verməmişdilər.

Hələ evlərinə çatmamış göz yaşları aramsız yanaqlarına axmağa başladı.
Gözlərini dönə-dönə silir, sel kimi axan yaşlarının öhdəsindən gələ bilmirdi. Orada
heç kəsin olmadığını bilsə də, başını qaldırıb şüşəbəndli eyvanlarına baxdı. Anası
hər səhər onu dərsə yola salanda eyvana çıxar, Rəhimə gözdən itincəyədək
arxasınca baxardı. İndi elə bil şüşəbənd də yetim qalmışdı.

Qonşuların onu gözüyaşlı görəcəyindən ehtiyat edib pilləkənləri az qala qaça-
qaça çıxdı. Qapını cəld açıb içəri girdi. Bu otaqlar indi ona ata-anasının yadigarı
kimi əziz və doğma idi. Hava da elə bil burada bol, xoş, nəvazişliydi.

O, dəhlizdəki güzgünün qabağında durmuşdu. Qulağı səsdəydi, elə bil ata-
anası indicə «Rəhimə gəldi», - deyə sevinclə onun qarşısına çıxacaqdılar. Soyunub
içəri keçdi. Evdəki əşyalar-qədim mebellərdən tutmuş mətbəxdəki qab-qacağa
qədər- hamısı ona qızlıq illərini xatırladırdı. Atası öləndən sonra heç nəyin yerini
dəyişməmişdi, anasının səliqə-sahmanını olduğu kimi saxlamağa çalışmışdı.
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Ata-anasının ruhu da yəqin burdaydı, bəlkə bir kənarda durub Rəhiməyə
baxırdılar. «Bizim bu əl-ayaq dolaşmayan otağımıza xoş gəlmisən»-deyirdilər…

Evə göz gəzdirib anasının çox sevdiyi kresloda əyləşdi. Gözü divarda, ata-
anasının və özünün müxtəlif illərdə birlikdə çəkdirdikləri şəkilləri aldı. Sanki
şəkillər, canlı adam kimi dil açıb onunla danışmağa başladılar. Göz yaşları
içərisində arabir gülümsədiyini də hiss etdi. Ona elə gəldi ki, ata-anası heç
ölməyiblər, harasa səfərə çıxıblar, yenidən qayıdacaqlar.

Şəkillərin birində anası bu gün səhər yuxuda gördüyü krepdişin paltarında
əyləşmişdi. Balaca Rəhimə qucağındaydı. Qulağında firuzəyi qaşlı sırğalar vardı.
Rəhimənin gözləri sırğaya ilişib qaldı. Ayağa durub lap yaxına gəldi. Elə bil
anasının səsini eşitdi: «Bu sırğalar mənə anamdan qalıb, sən də ana olandan sonra
qızının qulağına taxarsan».

Sırğaları Rəhimə gərək ki, anasının dəfnində çıxarmışdı. Hara qoyduğu
yadında deyildi. Onları tamam unutmuşdu. Birdən yerini xatırlayıb cəld bufetə sarı
getdi. Sırğaları anasından qalma qədim kasalardan birinin içinə qoymuşdu.
Kasaları o biri qədim qablar kimi işlətməyə Rəhimənin ürəyi gəlmirdi. Kasaların
naxışları gözəl və zərif idi. Rəhimə onları ehtiyatla qaldırıb baxır, heyran-heyran
süzür, yenidən yerinə qoyurdu.

Sırğalar bir-birinə sapla sarınmışdı. Firuzəyi qaşlar elə bil göylərin
dərinliyindən qopub gəlmiş iki gilə mavi, ecazkar göz yaşıydı… Elə incə, elə zərif,
elə təravətli idilər ki, Rəhimə onları əlindən yerə qoymaq istəmirdi.

Dəhlizdə telefon səsləndi. Rəhimə evdə telefon olduğunu unutduğundan
səsdən bərk diksindi. Elə bil çoxdan sükut içində mürgü dəyən otaqlar da canlanıb
silkələndi. «Kimsə səhv düşüb…»- fikirləşərək yerindən tərpənmək istəmədi.
Telefonsa susmaq bilmirdi. Onun səsi sanki divardakı şəkilləri də dilə gətirib
danışdıracaqdı. O, dəstəyi götürməyə məcbur oldu. Danışan Akif idi. Onun dalınca
gələcəyini deyirdi.

Rəhiməsə evdə qoyub gəldiyi körpəni düşünürdü. Anasından qalma sırğaları
qızının qulağına salmağa tələsirdi.

Bakı - 1980
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Məzarlıqdan keçən yol
Bu, kəndin təzə qəbiristanlığı idi. Tahirin hər səhər işə getdiyi yolda, kəndin

qırağında salınmışdı. Nə hasarı vardı, nə qapısı. Adı təzəydi, yaşı iyirmi beşdən
çox olardı. Kəndin günbatanındakı köhnə qəbiristanlığı xeyli vardı qazıb
hamarlamış, yerində məktəb, yaşayış binası, yataqxana, xəstəxana ucaltmışdılar.

Bura təpəlik idi. Torpağı, daşı yumşaqdı. Yazda göylüyü dizə qalxırdı.
Kəndin qoyun-quzusu burada otlayırdı. Bütün məhəllə uşaqları kimi təpəlik
Tahirin də xoşuna gəlirdi. Oynamaq üçün əlverişli yerdə, böyüklərin gözlərindən
kənardaydı. Genişlik, açıqlıq idi. Burada özlərini müstəqil, asudə hiss edirdilər.
Futbol, çilədi, voleybol, «müharibə-müharibə» oynayırdılar. Qaranlıq düşəndə,
göz-gözü görməyəndə təpəlikdən əl çəkmir, əllərinə keçən ağac-uğacı, rezin
təkərləri bir-birinin üstünə yığıb neft tökür, tonqal qalayırdılar. Evə axşamdan
xeyli keçmiş hisin-pasın içində dönürdülər. Ana-bacıları onları danlaya-danlaya
hamama salıb çimdirirdilər. Səhər yenə bildiklərini eləyirdilər.

Təpəliyin dalındakı irili-xırdalı, ağlı-qaralı neft çənləri də dəyişməmişdi.
Tahir gözünü açanda necə görmüşdüsə eləcə dururdular. Bu çənlərin arxasında neft
zavodu başlayırdı. Tahir də elə bu zavoda işləyirdi.

Ancaq təpəlik Tahirin uşaq vaxtlarında gördüyü təpəlik deyildi, dəyişmişdi.
Göm-göy otları yanıb külə dönmüş, bozarmışdı. İndi oradan uşaq səsləri gəlmirdi,
qoyun-quzular da orada otlamayırdı. Görünür, heyvancığazlar oranın nə olduğunu
anlamamış, otundan çiyrinmişdilər.

…Təpəlikdə üzücü bir sükut hökm sürürdü. Kənardan qəmli, yalqız görünüşü
vardı. Elə bil orada dəfn edilən rəhmətliklərin bu dünyada heç kimi yoxdu. Elə bil
onlar öz doğmaları tərəfindən tamam unudulub yaddan çıxmışdılar. Yayda bu baş
daşları, qəbirüstü mərmərlər günün altında qovurğa təki qovrulur, qışda soyuqdan,
yağışdan büzüşüb yalqızlaşırdılar.

Kənardan bu baş daşları dağınıq, pərakəndə görünürdülər. Elə bil təpəliyin
təkinə nizamsız səpələnmişdilər. Yaxına gələndə insan əli ilə yaranmış səliqə-
sahmanın şahidi olurdun. Bu baş daşlarının, qəbirüstü mərmərlərin sinəsi bayatı,
şeir dolu kitabəydi. Şüşə çərçivələrdən indicə səninlə danışacaqmış kimi qocalı-
cavanlı insan şəkilləri boylanırdı. Adama bəzən elə gəlirdi ki, bura qəbiristanlıq
yox, əhalisinin məşğuliyyəti sənə yad olan kiçik bir kənddir. Bu kəndin ünvanı da
vardı, sakinlərinin ad-familiyası da. Bircə adamları gözə dəymirdi.

Yaz, yay, payız, qış təpəlikdən sərin meh əsirdi. Özüylə neft çənlərinin,
zavodun iyini gətirirdi. Bu İy kəndin bütün adamlarına olduğu kimi qəbiristanlığın
sakinlərinə də, tanı, doğmaydı… Onlar da bir zaman bu havayla dolanıb nəfəs
almışdılar. Tahirə elə gəlirdi ki, təpəlikdə əsən sərin meh tək onun deyil, həm də
buranın sakinlərinin ürəyincədir. Onlar bu mehin xoş, yumşaq sığalını cismən
duymasalar da, bəlkə ruhən hiss edir, heç kəsin dəyib-dolaşacağından ehtiyat
etmədən arxayın-arxayın qəbirin üstündə əyləşib dincəlirdilər.

Kim bilir, bəlkə bu xəfif mehlə qəbiristanlığın sakinləri arasında bu dünyanın
adamlarına yad, gizli, anlaşılmaz olan bir əlaqə vardı. Bu kiçik kəndin sakinləri
gündüzlər gözə dəyməsələr də istədikləri vaxt adamların yuxusuna girir, bütün
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istək və arzularından xəbərdarmış kimi hər şeyə baş qoşur, məsləhət verir, xeyirdən
danışıb şərdən çəkindirirdilər. Görünür, bu meh qəbirlərin üstündən elə beləcə
əsmirdi. Bəlkə də buranın sakinlərini tərkinə alıb göylərin ənginliyinə qaldırır,
ucalıqdan hər şeyə göz qoymağı tapşırır, onlarla söhbət edir, işıqlı dünyada olub-
olacaqları pıçıldayırdı.

Bu mehin qəbir sahibləri ilə əlaqəsi olub-olmamasından asılı olmayaraq o,
Tahirin də xoşuna gəlirdi. Yumşaq nəfəs təki Tahirin boynuna dolanır, saçlarını
dağıdır, üzünü tumarlayıb gözlərindən öpürdü… Görünür Tahirə də nəsə
pıçıldayırdı. Tahirsə onun dilini başa düşmür, dediklərini anlamırdı. Ancaq bütün
bədənində, fikirlərində yüngüllük duyurdu, ürəyi açılırdı. Evin, uşaqların gündəlik
xərci, arvadının qan qaraldan, baş-beynini aparan sözləri: «payız qurtardı, damın
üstünə qır tökdürmədin», «qızın paltosu köhnəlib», «balacaya botinka lazımdır» və
s. yadından çıxırdı. Təpəlikdən əsən bu meh onun könlünü oxşayır, ruhunu
sığallayır, nigarançılığını unutdurur, yaddaşını tərpədirdi…Göz açıb qarış-qarış
gəzdiyi bu kənd, bir vaxt əl çəkmədiyi bu təpəlik, tanış neft çənləri xatirində bir
özgə cür canlanırdı.

Köhnə qədim qəbiristanlığı dağıdanda Tahir məktəbdə oxuyurdu.
Qəbiristanlığın yüzdən çox yaşı vardı. Onun köçürüləcəyini bildiklərindən kənd
adamları ölülərini başqa yerlərdə dəfn edirdilər. Kənd evlərinin əksəriyyəti
günbatandakı köhnə qəbiristanlığın içərilərinə doğru qol-budaq atmışdı. Evlərə,
həyət qapılarına aparan cığırların çoxu qəbirlərin yanından keçirdi. İlk baxışda
bura qəbiristanlıqdan çox daş karxanasına oxşayırdı. Uzun illər külək, yağış, qar
altında qalıb dağılmış, uçulub sökülmüş baş daşları yerə çöküb torpağa batmışdılar.
Onların üstündəki köhnə əlifba, boyalı şəkillər silinib görünməz olmuşdu.
Böyüklər yəqin öyrəncəliydilər, bu daşlardan, sinəsi çökmüş qəbirlərdən qorxmur,
elə bil onları heç görmürdülər. Uşaqların qəbirlərdən qorxa biləcəyi, görünür,
onların ağlına batmırdı. Yoxsa, yəqin ki, evlərini bu xarabaya bənzər
qəbiristanlığın yanında deyil, başqa yerdə tikərdilər.

Qəbiristanlığın söküləcəyi xəbəri bütün yaşıdları kimi Tahiri də sevindirmişdi.
Bircə buna böyüklər kədərlənirdilər. Böyüklərin dünyası o vaxt Tahirgili az
maraqlandırırdı. Bir səhər yuxudan qalxıb evlərinin yanında traktor, ekskavator
görəndə yaman həyəcanlandı. «Bəs sümükləri nə edəcəklər?» - deyə atasından
soruşdu. «Sümük nədir? -atası kefsiz dilləndi. İndiyə sümük qalar? Ata-babamız
gözünü açandan onu burada görüb. Biz yüz deyirik, kim bilir neçə yaşı var».

Qədim ölülərə baxmaq üçün o gün özü kimi hər şeyə maraq göstərən nadinc
yoldaşları ilə sonuncu dərsin qurtarmasını səbirsizliklə gözləmiş, zəng vurula-
vurulmaz çantalarını qapıb qəbiristanlığa qaçmışdılar.

Atası səhv eləmişdi. Sümükləri çox olmasa da vardı. Ekskavatorçu çıxardığı
skeletləri bir-birinin yanına düzmüşdü. Görünür hardasa basdırmaq fikrindəydilər.

Özlərini vaxtında çatdırmışdılar. Kəllə, qol, qıç, bazu, çanaq sümükləri
dərslikdə, biologiya kabinetindəki skeletdə necəydisə, eləcəydi. Çimçəşə-çimçəşə
sümüklərə əl də vurmuşdular. Dişlərinin hamısı yerində olan ağappaq bir gəncinsə
başıydı. O vaxt Tahirgilin ömrünün elə çağıydı ki, ölümə – vaxtlıya, ya vaxtsıza
hissindən çox-çox uzaqdılar. Onları qəbiristanlığa adi, təbii, şıltaq uşaq marağı
çəkib gətirmişdi.
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Üstü yaşıl rəngli daşdan götürülmüş, ətrafını ot, ələf, mamır basmış iri
naməlum qəbir sahibinin çürüyüb torpağa qarışmış sümüklərindən Tahir hayfını
almağı da unutmadı. Onları ayaqları altında əzişdirib tapdaladı.

Bu qəbir məktəbə getdiyi yolun üstündəydi. Onda Tahir birinci sinfə gedir,
ikinci növbə oxuyurdu. Dərs hava qaralanda qurtarırdı. Evə tək dönən yeddi yaşlı
uşağa elə gəlirdi ki, naməlum meyid qəbirindən çıxıb qara kölgə, nəfəs kimi onun
dalınca sürünür, əl-ayağına dolaşıb yeriməyə qoymur, hülqumundan yapışıb
nəfəsini tıxayır… Qəbirin üstündə eləcə iri, enli, yaşıl daş qoyulmuşdu. Başdaşı
yox idi. Hündürlüyü bir metrəyə çatan bu ağır daşı haradan tapıb qəbirin üstünə
gətirmişdilər. Tahir o vaxt anlaya bilmirdi.

Qədim qəbiristanlığın daş-kəsəyini təmizləyib yerini hamarlayandan sonra
kənd adamları bəlkə bir də burada qəbiristanlıq salmayacaqdılar. Ancaq təpəlikdə
qərar tutan o yeganə qadın məzarını, görünür, tək qoymaq istəmədilər. O məzarı
təpəlikdə ilk dəfə kim qazmışdı, Tahir bilmirdi. Ancaq təpəlikdə birinci yer edən o
məzar sahibinin dəhşətli ölümünü o da öz gözləri ilə görmüşdü.

Bir iyirmi beş ilin sözüdür. Tahir yuxarı siniflərdə oxuyurdu. Kəndin
yanından keçən elektrik qatarı ilə şəhərə-məşqə, güləşə gedəsiydi. Stansiyaya çata-
çatda kişilərin kədərlə başlarını aşağı dikdiyini, arvadların ah-vayla, acı-acı
sinələrinə döydüyünü gördü. Kimsə yenicə, dayanmadan şığıyıb keçən elektrik
qatarının altına düşmüşdü. Meyidi kənara çəkib üstünə örtük atmışdılar. Təkcə
ayaqları açıqdaydı. Dolu, ağappaq qadın ayaqlarıydı…heç bir yerdən qanamamış,
göyərməmişdi. Bəlkə onun üçün də yarı örtük altında gizlədilmiş bədənə salamat,
bütöv görünüş verirdi.

Dəmir yolunu keçib meyidə daha yaxından baxmaq istəyəndə ayağının
yumşaq bir şeyə toxunduğunu hiss etdi. Bu, qadının dağılmış beyni idi. Tahir indi
nə üçün meyidin ayaqlarının deyil, başının örtüldüyünü anladı. Onun başı
bədənindən qopub tikə-tikə olmuşdu. Adamlar bu dəhşətli ölümə baxmağa ürək
eləmədiklərindən əllərinə keçən örtüklə birinci başı, qanlı boynu gizlətmişdilər.

Onun dağılmış beyninin parçaları hələ də relsin üstündəydi. Bəlkə o adamların
diqqətini cəlb etməmişdi, bəlkə də qorxu onların əl-qolunu bağlayıb hərəkət
etməyə qoymamışdı. Tahir beyinə lap yaxından baxmışdı. Tapdalanmasın deyə
əlinə götürüb əti çimçəşə-çimçəşə meyidin yanına gətirmişdi. Beyindən bəlkə heç
bir İy gəlmirdi. Ancaq Tahirə elə gəlmişdi ki, o qan, ya da ət iyi verir. Sonra bu İy
uzun müddət onun burnundan getməmişdi.

Buralı olmadığı üçün qadını heç kəs tanımamışdı. Ancaq o günü axşamüstü
məşqdən qayıdanda bilmişdi ki, qatarın altına düşən qadın qonşuluqda Kəbirə
xalagilin evində bacısı ilə kirayədə yaşayırmış. Hansı rayondansa gəlmiş, şəhərdə
işləyirmişlər. Onlara bir kassa ehsan da göndərmişdilər. Bozbaşın içində Üzən
quyruq yağlarına Tahir Baxa bilməmişdi. Ürəyi qalxmışdı. Anasına: «apar tulla», -
demişdi. Ona elə gəlmişdi ki, bu yağlar ehsan üçün kəsilmiş qoyun ətinin deyil,
qadının parçalanmış beynidir. Sonra bir neçə ay dilinə ət vura bilməmişdi. Bu ölüm
onu da mütəəssir etmişdi.

Qərib məzar təpəlikdə cəmi bir neçə ay tənha qaldı. Sonra özünə yoldaş tapdı.
Kənddə sərxoşluqda ad çıxarmış Ağaməcidi götür-qoy etmədən aparıb oradaca
torpağa tapşırdılar. Yazıq öləndə cavan idi. Əlli yaşı ola, olmaya. Amma yaman
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vuran idi. İçib o tində, bu tində yıxılardı. Camaat bir-birini görəndə deyərdi:
«Ağaməcid genə içib yıxılıb küçəyə, uşaq-muşaq da yığışıb başına». Bir sözlə,
ayıq günü yox idi. Ancaq camaat Ağaməcidin tez ölməsini içkidə görmədi. Dedilər
onu pişiklərin ahı tutub. Ağaməcid damlarında balalayan pişiklərin üstünə
acığından neft töküb yandırmışdı. Quyruğundan od alan pişiklər miyoldaya-
miyoldaya özlərini ora-bura vurduqca Ağaməcid gülməkdən uğunub gedirdi. Ayaq
üstündə zorla dururdu. Deyəsən yenə içmişdi. Üzünü başına yığışan uşaqlara tutub
gözlərini qıya-qıya: «gördünüz əmi pişiklərin atasını necə yandırdı»-deyə
öyünürdü.

Ancaq Ağaməcid Tahirin yaddaşında şən, ürəyiyuxa, xeyirxah adam kimi
qalmışdı. İçməyəndə quzu kimiydi. Kənddə o adam yox idi ki, xeyir-şərinə
yaramasın. Toyda da birinci onu çağırırdılar, yasda da. Əl-ayaqdan iti idi. Nə iş
desən bacarırdı. Qazan altına kimi yandırar, əvəzində bir qəpik də almazdı. Pul
təklif edəndə «qədəş əyibdir, borcumuzdur», - deyərdi.

Sonra təpəlikdəki məzarların sayı artdı…Orada bir məzar da vardı ki, elə
Tahir də, yoldaşları da onun yanından keçəndə ləngiyir, dayanıb daşdan yonulmuş
heykələ uzun-uzadı baxırdılar. Məzar sahibinin boy-buxunu kimi iri, əzəmətli
çıxmışdı. Düzdür, o da buralı deyildi. Ancaq kənddə onu tanımayan da yoxdu.
Buralı olmaya-olmaya təpəlikdə dəfn edilməsi də heç kəsə qəribə gəlmirdi.

Bir vaxt Mirişlinin adı gələndə Tahirin, elə onların məktəbində oxuyan çox
uşaqların əl-ayağı əsirdi. O, rəsmxətt müəllimiydi, Tahirgilə əvvəl rəsmdən, sonra
da rəsmxətdən dərs vermişdi. Çox tələbkar idi, məktəbin bütün nadinc,
sözəbaxmayan uşaqlarının qənimiydi…

Tahirgilin sinfi də nadinc, ipə-sapa yatmaz, hayküyçüydülər…İllah da
müəllim bir-iki dəqiqə geçikmiş olanda sinfi dağıdardılar. Toz-torpaqdan göz
tutulardı.

Onların öhdəsindən bircə Mirişli gəlirdi. Məktəbdə olanda heç birinin cıqqırı
çıxmırdı. Sinfə girərkən hamının səsinin xırp kəsilməsinə baxmayaraq, qızları ayaq
üstə saxlar, oğlanları da çağırıb bir sırada lövhənin qabağına düzərdi. Yumruğu bu
başdan elə çəkərdi ki, zərbədən hamısının başı bir-birinə dəyərdi.

Onun dərsində gərək hamının albomu, rəngli karandaşı, pozanı, xətkeşi,
pərgarı olaydı. Kimin yoxuydusa «intizamsız» adlandırıb sinifdən çıxarırdı. Bir
sözlə, qəliz adam idi. Ancaq zahirən gülərüz, suyuşirin kişiydi. Zövqlə, təmiz,
səliqəli geyinərdi. Gözəl lövhələri vardı. Özü isə rəssam deyildi, hansı zavoddasa
mühəndis, çertyojçu işləyirdi.

Kinli-küdurətli olmadığından uşaqlar da ona kin-küdurət bəsləmirdilər.
Məktəblə üzülüşəndən sonra hamı onu gözəl insan, zarafatcıl olduğunu deyirdi.
Küçədə, yolda dərs verdiyi uşaqlarla qarşılaşanda özü birinci salam verir, hal-əhval
tutur, nə işlə məşğul olduqlarını soruşurdu. Əli çatana köməyini əsirgəmirdi.
Görünür, qəbrini də bu kəndə təsadüfi salmamışdılar. Bəzən sinfə girəndə uşaqlara
«əyləşin» deməyi unudaraq pəncərə qabağına keçirdi. Buradan bütün kənd, indi
onun əbədi qərar tutduğu təpəlik aydın görünürdü. Gözünü pəncərədən çəkməz, nə
haqqındasa hey uzun-uzadı düşünərdi. Fikir üzündə bulud təki dolaşırdı. Belə
vaxtlarda üzünün yaraşıqlı cizgiləri mülayimləşir, işıqlanardı.
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Yolu qəbiristanlığa düşən məktəb yoldaşları onun qəbrini də ziyarət edirdilər.
Mirişlinin qəbri təpəliyin ən uca yerində, naməlum gəlinlə Ağaməcidin qəbrinin
yanındaydı. Qəbirin ətrafına çəpər çəkilmiş uca çinarlar, salxım söyüdlər yayda
Ağaməcidlə naməlum gəlinin qəbrinə və ətrafdakı qəbirlərə kölgə salar, qışda
yağışdan, qardan qoruyardı.

Tahir hər gün işə burada gəlib keçirdi. Burada həm də onun iş otağının
pəncərələri, laboratoriyalar, tibb məntəqəsi görünürdü. Müasir üslubda tikilmiş bu
qurğular təzəcə istifadəyə verilmişdi. Pəncərələr uzaqdan xırda, əl boyda
görünürdülər. Əslində geniş, işıqlı idilər. Hər dəfə onlardan boylanıb ətrafa
baxanda qağayı təki ağappaq neft çənlərini, zavodun bir başını o biri başı ilə
qovuşduran müxtəlif tikililəri, qurğuları, boru və kəmərləri seyr edəndə Tahirin
ürəyi dağa dönürdü. Bu kəmərlər, borular bir-birinə sarı uzanmış möhkəm,
qırılmaz insan qollarını xatırladırdı.

Bakı - 1981



228

Barışıq

Pillələri qaça-qaça çıxardı ki, atasını qonşunun qapısında görüb ayaq saxladı.
«Yəqin Kərim əmi ilə işi var», - düşündü. Amma qapını açan arvadı görəndə
heyrəti bir az da artdı. Anaxanım xalanın əvəzinə tanımadığı dolubədən, ağbəniz,
bəstəboy bir arvad idi. «-Hə, Ağakərim, sənsən, gəl», - deyə evə dəvət etdi.

Qapı atasının arxasınca çırpıldı.Ramiz qalxıb öz zənglərini basdı. Qapını açan
olmadı. Açarı qonşu Anaxanım arvada verirdilər. «İndi gedib açarı necə istəsin, o
arvad kim idi?»-heç nə başa düşmədi. Hidayətlə də onun üstündə savaşmışdı.
Hidayət bütün sinfin qabağında:

-Ramiz dünən atanı bulvarda bir arvadla gördüm, - dedi. O da Hidayəti
sözünün ardını deməyə qoymadı, yaxşıca əzişdirdi.

Atası onları atıb gedəndə Ramiz dördüncü, bacısı Minirəsə birinci sinifdə
oxuyurdu. Ülkərsə üç-dörd aydı dünyaya gəlmişdi. Atası nazir sürücüsü idi. Qara
rəngli par-par parıldayan «Qaz-24» maşını həyətə gələndə sevincləri yerə-göyə
sığmırdı. Güləşə də atası yazdırmışdı Ramizi. Hər dəfə onu «Dinamo»ya aparanda
məşqçiyə: «Gərək mənim oğlum çempion olsun», - deyirdi.

Ata-anasının hansının haqlı, hansının haqsız olduğunu Ramiz bilmirdi. Atası
evə tez-tez sərxoş gəlirdi. Heç nəyin üstündə anası ilə savaşırdılar. Günlərin
birində ayağı evdən kəsildi.

Anası poliklinikada şəfqət bacısı işləyirdi. Evlərdə pula iynə vururdu. Bir gün
evə yaman halda gəldi. Rəng-ruhu ağarmışdı. Üzünü onlara söhbət üçün gələn
Anaxanım arvada tutub ağlaya-ağlaya:

-Bilseydim, getməzdim, - dedi. İndi də Mədətin dul qızı Firəngizlə tapışıb. O
it qızı da məni bilə-bilə çağırıb özünə iynə vurdurmağa ki, Ağakərimi orada
görüm. Oturmuşdu yastığının yanında. Day nə yox idi stolun üstündə. Bütün bazarı
almışdı ona. Uşaqlarım aynan-ilnən meyvə üzü görmür. Qaragün balalarımın
rənginə Baxa bilmirəm. O isə həyasızın evinə girib. Nöşün ki, pulu var onun.
Mənim nəyim var, axı? Bir həsir, bir Məmmədnəsir.

Bu hadisədən sonra anası bir müddət yorğan-döşəkdən qalxa bilmədi. O,
xasiyyətcə də dəyişmişdi.Deyingən, qaraqabaq olmuşdu. Köhnə pal-paltarın
Ramizin əyninə olmadığını görəndə o, oğlunun böyüməsinə də düşmən kəsilirdi.

- Bilmirəm bu boy-buxunda kimə çəkmisən, atan liliputun biridir, sən
paltaraşalban olursan.

Ramiz geyimində yoldaşlarından geri qalsa da səsini çıxarmazdı. Nə olsun
böyüyəcək, əli pula çatacaq, əvvəl nənəsinə alacaqdı ürəyi istəyəni.

Nənəsi qiyamət arvaddı. Səbrlidi. Mehribandı. Təqaüdə çaxmasına
baxmayaraq özünə iş tapıb Ramizgilə kömək eləyirdi. Bir dəfə anası yenə yarışa
gedəndə acıqlandı:

- Sənə veriləsi pulum yoxdur, - dedi. Atandan az çəkmişəm, bir də sən çərlət.
Yeməyini, pal-paltarını zorla çatdırıram, bircə yarışa getməyin qalmışdı.

Nənəsi Ramizin tərəfini saxladı:
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- Mənə bax, kəsmə uşağın qabağını, qoy getsin, - dedi. Nə qədər canım sağdı,
kömək eləyəcəyəm ona.

Son vaxtlar anası dəyişmiş, əyin-başına baxmağa başlamışdı. Deyəsən atası
ilə barışmışdılar. Ramiz bunu nənəsindən eşitdi. Nənəsinin də atası ilə arası yox
idi. Anaxanım arvadla tək qalanda deyərdi:

- Bilmirəm haradan gəlib çıxdı qızımın yoluna. Bədbəxt elədi uşağımı. Üç
tifillə arada qoydu.

Anasının beləcə dəyişməsinə nədənsə hamıdan çox indi nənəsi sevinirdi:
«Cavan gəlindir, özünə sığal vuran vaxtıdır. Üzünü gülər görəndə mənim də
ürəyim açılır», - deyirdi.

Ramiz atası ilə evdə qarşılaşmamışdı. Ülkər demişdi: «Ata sən olmayanda
gəlir».

Anası ilə aradan pərdəni götürmək istəmədi. Ramizin anasına yazığı gəlirdi.
Atasının təzədən evə ayaq açmasını təhqir kimi başa düşürdü.

«Nə əcəb buraxıb evə, nə tez əridi qəzəbi, filanı», - fikirləşirdi. Amma Ramiz
unutmayıb onun bu altı ildə çəkdiyini…Toyda, bayramda bir qırağa çəkilib için-
için ağlamasını.

***
Qapını nənəsi açdı. Ramizi qucaqlayıb üzündən öpdü. Bacıları hay-küylə

üstünə atıldılar: «Çempion gəldi», - dedilər
Nənəsi:
- Hayıf televizorla göstərmədilər, - dedi. Qonum-qonşu görə bilmədi sənin

Moskvada necə güləşdiyini…
Ramiz onun yanağından öpüb:
- Darıxma, böyüklərin yarışında iştirak edəndə televizorla da göstərəcəklər, -

dedi.
Nənəsi əl-ayaqda idi.
- Səfər apardı ata-anasının yanına. Beş otaq alıb. Elə sən gedən günü

köçdülər. Üz-gözüm yaman öyrəşmişdi. Anaxanım arvada. Düz deyirlər, yaxın
qonşu uzaq qohumdan da yaxşı olur. Elə təzə qonşu da mərifətli, suyuşirin gəlindir.
Atanda oxuyub. Bir göyçək qızı da var sənin yaşında. Bir yana gedəndə yenə açarı
onlara veririk.

Elə bilirdi nənəsi «təzə qonşu mərdimazarın biridir», - deyəcək. Axı, adam
tanımaqda yaxşı səriştəsi vardı. İndi təzə qonşunu tərifləməsi, tərəfini saxlaması
Ramizə, nədənsə, xoş gəlirdi.

Ramiz hamamxanaya keçdi. Qapının zəngi çalındı.ülkərin səsindən hiss etdi
ki, gələn anasıdır. Bacıların bir-birinə Aman vermədən Ramizin Moskvada aldığı
hədiyyələrdən danışırdılar. Başını qurulaya-qurulaya otağa keçəndə atasını görüb
çaş-baş düşdü. Ülkər atasının qucağında oturmuşdu. Kiçik əlləri ilə onun üzünü,
boynunu sığallayırdı. Ramiz özünü görməməzliyə vurub astanadan qayıtdı, o biri
evə girdi. Ülkər yaşında uşaqlar üçün atanın yaxşısı, pisi yox idi. Ramiz o yaşda
uşağının əlindən tutub gedən atalara bacısının həsrətlə baxdığının dönə-dönə şahidi
olmuşdu. Ramizin də qəlbi . qırılmış, özünü kimsəsiz, arxasız hiss eləmişdi. O,
geyinib ehtiyatla qapıdan çıxdı.
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***
Birinci dərs ədəbiyyat idi. Ramiz tək oturduğu arxa partaya keçdi. Gülzar

müəllimə sakitlik yaratmaq üçün əlini stola çırpdı. Barmaqlarındakı üzüklər
taxtaya dəyib taqqıldadı. Sinfə sakitlik çökdü.

- Həə bir nəfərimiz də, deyəsən gəlib çıxdı, - deyə o, Ramizə sarı baxmadan
kinayə ilə dilləndi. – İdmandan birinci yerə çıxan oğlan, gəl görək ədəbiyyatdan
neçənci yerə çıxacaqsan?

Ramiz dərsi bilmədiyindən irəli çıxmadı. Mat-mat müəllimə baxmağa başladı.
Müəllimə onun baxışlarının sərtliyini görüb üzünü çevirdi.

- Qola güc verməkdən baş işlətmək çətindir, - dedi.
Bu ara baxışları qabaq partada oturan sarışın qıza sataşdı. Qız qəşəngdi,

Ramizgilin sinfinə o, burada olmayanda gəlmişdi. Ramiz gözlərini ondan çəkə
bilmirdi. Təzə qız partanın tən ortasına yayılmışdı. Heç kim olmasa da Ramiz tək
oturmağın ləzzətini bilirdi. Bütün parta sənindir, istəyirsən sağa otur, istəyirsən
sola, istəyirsən ortaya, heç kəs mane olmayacaq.

Gülzar müəllimə ona təzə qızın yanında oturmağı əmr etdi. Çempionun bu
partaya «sürgün» olunması, deyəsən, qızın ürəyindən oldu. Ramiz qıza fikir
verməməyə çalışırdı. O isə oğrun-oğrun çempionu süzməkdə idi. Qızın
baxışlarındakı hərarətin təsirindənmi, nədənsə, sol yanağının, qulağının, boynunun
qızardığını hiss eləyirdi.

Fərhad arxadan onu dümsüklədi. Bükülmüş kağız parçasını uzatdı: «Ramiz,
Leyla sənin qonşundur. Kərim əmi gilin evinə köçən arvadın qızıdır».

Ramiz çevrilib ona baxdı. Fərhadın eynək arxasından iri görünən gözlərində
qəribə bir ifadə vardı.

Zəng vuruldu. Uşaqlar Ramizin başına yığışdılar… Fərhad təzə qızla söhbət
eləyirdi. Lövhədə nəsə çəkir, qız da gülməkdən uğunub gedirdi. Ramiz Qədiri
axtardı. Qədir bir küncə çəkilib nəsə oxuyurdu. Ramiz ondan siqaret istədi. Qədir
cibinə dürtüşdürdüyü siqaret qutusunu çıxarıb Ramizə uzatdı.

- Götür, mən bir az fizikaya baxım, müəllim qaralayıb məni, soruşacaq, - dedi.
Ramiz xəlvətə çəkilib qutudan bir siqaret çıxarıb yandırdı. Sinfə qayıdanda

zəngdən xeyli keçmişdi. Qədir də lövhənin qabağında idi. Sağ əli ilə arıq, uzun
boynunu qaşıya-qaşıya dərsi danışırdı. Danışmasaydı bundan yaxşı idi. Hıqqana-
hıqqana qalmışdı. Səltənət müəllimə Ramizə başı ilə keçib oturmağı işarə etdi.

- Xoş gəlmisən, təbrik edirəm səni, - dedi.
Təzə qızın yanına keçmək istəyirdi ki, gördü Fərhad oturub. Arxaya keçdi.

Səltənət müəllimə Qədirə «kafi» yazıb «əyləş» dedi. Lövhəyə Səmayəni çağırdı.
Qız mövzunun qol-qabırğasını sındıraraq birtəhər canını qurtarmaq istəyirdi ki,
müəllimə yarıda kəsdi. Səmayə özünü itirdi, yazıq bir görkəm aldı. Elə bil dilotu
yeyən Səmayə deyildi bu. Gözlərini key kimi bir nöqtəyə zilləmişdi. Elə bil
məktəbdə qızın filan qızın filan oğlanı sevdiyindən, qonşularındakı hadisələrdən,
nişandan, toydan tutuquşu kimi danışan Səmayə deyildi bu.

Müəllimə təzə qızı da çağırdı. Qız dərsi yaxşı danışdı. Hələ, nədənsə, Ramizə
onun səsi də xoş gəldi.
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***
Nənəsinin hazırladığı süfrəyə yığışmışdılar. Ramiz şam edib məşqə

gedəcəkdi. Anası Ülkəri yedizdirirdi. Ülkər doyub geri çəkildi. Anası ağ rəngli
nimdaş dəsmalla onun əlini, ağzını sildi. Bacısı stuldan yerə çatmayan ayaqlarını
yellədib gülümsədi.

- Bu gündən ata axşam da bizdə qalacaq, - dedi.
Ramiz anasına baxdı. Onun gözlərindən «Ülkər düz deyir», - sözlərini oxudu.

Ramiz nimçədəki son tikəni götürüb bir söz demədən ayağa durdu. Kitabları
çantaya doldurub içi tüklü meşin gödəkcəsini geyindi.

- Məni gözləməyin, - deyib, qapını zərblə çırpdı.

***
Ramiz məşqçi Fazilə qalırdı. Fazil subaydı, birotaqlı mənzildə tək yaşayırdı.

Aralarındakı yaş fərqinə baxmayaraq mehriban münasibətləri vardı.
O gün nənəsi məktəbə gəlmişdi. Könlünü alıb evə aparmaq istəyirdi. Qaş-

qabağını töküb getmədi.
…Həyətdən yenə matəm maşınının səsi eşidildi. Cənazə aparırdılar.

«Qəbiristanlığa yaxın yerdə yaşamaq da pisdir», - düşünürdü. Bir həftə bundan
qabaq elə onun tay-tuşu olan bir oğlan uşağı velosipeddə maşın altına düşmüşdü.

Matəm marşı lap yaxından eşidildi. Ramiz durub eyvana çıxdı. Qarşı binanın
eyvan və pəncərələrindən boylanırdılar. Qabaqda çələng aparılırdı. Hər şey ikinci
mərtəbədən aydın görünürdü. Dünyadan köçən adam kişi idi. Əlləri sinəsinə
qoyulmuşdu. Külək gümüşü saçlarını oynadırdı. Bu, Ramizə qəribə gəldi. Ona
görə ölən adamın da saçları donmalı, tərpənməməli, başına yapışmalı idi.
Saçlarının yellənməsi yatmış adam təsiri bağışlayırdı. Və inanmaq olmurdu ki, bir
azdan onu torpağa tapşırıb qayıdacaqlar.

Məşqçi də orada idi. Tabutun bir ucundan tutmuşdu. Onunla bərabər
addımlayan cavan, alçaq boy oğlanın rəngi solmuşdu. Üzündə ağrı, kədər vardı.
Ramiz Gennadini tanıdı. Fazilin yanına hərdən nərd, şahmat oynamağa gəlirdi.

Axşamdan xeyli keçmiş məşqçi yorğun halda evə qayıtdı. Ramiz ondan
soruşdu: «Gennadinin nəyi idi?» Fazil:

- Atası, - dedi. Sonra fikirli-fikirli əlavə etdi: - Yazıq yanıb tökülürdü ki,
keçinəndə yanında olmayıb.

Yatmağa hazırlaşırdılar ki, telefon zəng vurdu. Fazil dəstəyi götürdü.
- Səni istəyirlər, Ramiz, - dedi.
Dəstəyi qaldırdı, əvvəl səsi tanımadı. Danışanın kim olduğunu biləndə dəstəyi

yerinə qoydu.
- Nə oldu? – Fazil soruşdu.
Ramiz nəsə mızıldayıb yerinə sarı getdi.
Fazil onun qolundan tutub telefona sarı çəkdi. Bir qədər də ərkyana ona:
- Nömrəni yığ, - əmr etdi. – Evinizin nömrəsini yığ.
Ramiz narazı-narazı məşqçisinə baxdı.
- Deməli, sən də onların tərəfinə keçdin? – dedi.
- Ramiz, - deyə Fazil dostcasına əlini onun çiyninə qoydu. İnad eləməyin,

güzəştə getməyin nə həddi var. Yer var heç cür güzəşt olmaz, yer var gərək inad
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eləməyəsən. Biz böyükləri bəzi hallarda çox pis başa düşürük… Hə, mən başa
düşmürük demək istəyirəm. Kim bilir onların dünyasında nələr baş verir, nələr
itirilir, nələr qazanılır. Bu, çox vaxt ancaq onların özlərinə bəllidir. Sənin borcun
isə çalışıb onları başa düşməkdir.

***
Ramiz qapılarının ağzında Leylagildən çıxan Fərhadla qarşılaşdı. Leyla sinfə

gələli Fərhadla münasibətləri soyumuşdu. Bunu heç biri üzə vurmasa da
- Nə olub sənə? – Ramiz onun pərt olduğunu görüb səmimi soruşdu.
- Mənə heç nə! Sənə nəsə olub… Evinizdən didərgin düşmüsən!
Fərhad onunla ədavəti varmış kimi danışırdı. Sonra da dayanmayıb pillələri

düşdü. Ramiz onun ardınca Baxa-baxa qaldı. Qanrılanda Leylanı gördü.
Xəcalətindən qızardı. Leyla cins şalvarda, yun köynəkdə, əllərini də sinəsinə
çarpazlayıb durmuşdu. Onu görüb gülümsündü:

- Gəl. – deyə Ramizi evə dəvət elədi.
Leylagildə ilk gözünə çarpan şey kitab şkafı oldu. Başdan-başa divarı tutmuş

rəfin hamısı kitabla dolu idi. Leylanın kitab şkafında «Uşaq» əsəri vardı. Leyla:
«İstədiyin kitabı götürüb istifadə edə bilərsən», - dedi.

Qız tək idi. O, mətbəxə keçib, özünə də, Ramizə də güllü fincanda kofe
gətirdi. «Ağ kofedi, - dedi. Xama ilə qarışdırmışam. Belə daha dadlı olur».

Qızın işvəli hərəkətlərini, hamar üzünü, fərəhlə parlayan mavi gözlərini,
üzünə tökülən sarışın saçlarını seyr etmək Ramizə kofenin dadı kimi xoş gəlirdi.
Oturduğu kreslo yumşaq, rahat idi. Maqnitafonda astadan Demis Russos oxuyurdu.
Varlığını xoş duyğular həyəcana gətirirdi. Nənəsi də onlara tez-tez qonaq gələn
Anaxanım arvadla Leyladan danışardı: «Bircə Leyla kimi gözəl cüvənəzanın
çempion balamın qulluğunda duran günü görsəydim, Əzrayılın başımın üstünü
kəsdirməyindən qorxmazdım, rahatca canımı tapşırardım».

- Nənən deyir evdən getmisən? Fikirləşir ki, belə getsə dərsdən soyuya
bilərsən. Mən də dedim ki, olmasın, sən elə əvvəlki kimi yaxşı oxuyursan.

Ramiz başını aşağı salıb dinmədi. Araya uzun bir sükut çökdü. Nəhayət Leyla
sükutu pozdu:

- Biz də atamla yaşamırıq. Mən iki yaşımda olanda anamdan ayrılıb, - dedi.
Amma məni çox sevir. Bioloqdur, Moskvada yaşayır, evlidir, balaca bir qardaşım
da var. Tətillərdə oraya gedirəm. Bu kitabxananı da mənə o bağışlayıb. Atamla bir
dəfə Moskva altında meşədə azmışıq. Yolu tapmaq üçün özümüzü kol-kosa
vururduq. Atam dayanıb bir siqaret yandırdı: «Fikir verirsən, Leyla, səhv edib yolu
itirdik», - dedi. İndi əziyyət çəkirik. – Həyat da belədir. Bir dəfə səhvə ki, yol
verdin kələfin ucunu itirirsən. Bu da azmaq kimi bir şeydir. Hə həyat meşə deyil,
daha mürəkkəbdi. Onun üzü daha sərt olur…»

Qızın ağıllı söhbəti Ramizi heyrətləndirdi. Leyla yaşından böyük,
dünyagörmüş adamlar kimi danışırdı.

***
Onun gəlişi evdə bayrama çevrilmişdi. Nənəsindən tutmuş Ülkərə qədər

hamının kefi kök idi. Ancaq Ramiz heç cür atasını dindirə bilmirdi. Demək istədiyi
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sözlər boğazında ilişib qalırdı. Özü də bilmirdi ona mane olan nədir. Əzab çəkə-
çəkə qalmışdı. Onunla qarşılaşmamaq üçün çox vaxt axşamlar evə gələrdi. Bir gün
buna da son qoyuldu. Qış tətilinin qurtarmağına bir həftə qalırdı. Pillələri qalxanda
Leylanı bir kişi ilə düşən gördü. Qız ayaq saxladı, gülümsəyərək:

- Tanış ol, atamdır, - dedi.
Leylanın atası qarabuğdayı, xoşsifət kişiydi. Görünür, Ramiz haqqında Leyla

ona nəsə demişmiş. Kişi Ramizi çoxdan tanıyırmış kimi əl verdi.
- Bir həftəliyə Pirquluya gedirik, - Leyla dilləndi. Atam rəsədxanaya da baş

çəkəcək.. İstəyirsən, gəl gedək.
- Evinizdə de, aşağıda maşında gözləyirik, - dedi. Özünlə heç nə götürmə.

Ancaq isti geyin.
Ramiz sevincdən uçurdu. Nənəsi onun tələsik otaqdan-otağa keçdiyini, nəyisə

çantasına dürtüşdüyünü görüb maraqlandı:
- Nə axtarırsan, bala?
- Leylagillə Pirquluya gedirəm.
- Anan eyvandadır, icazə al, sonra.
Ramiz cavab vermədi. Pillələri üzüaşağı götürüldü. «Jiquli» binadan xeyli

uzaqlaşmışdı. Dalınca Baxa-baxa qaldı. Ola bilməzdi ki, gözləməsinlər. Bəlkə
anası eyvandan nəsə demişdi. Nəfəsi kəsilə-kəsilə yuxarı qalxdı. Anası güzgü
qabağında oturub saçlarını burmaqla məşğul idi.

- Nə dedin onlara? – soruşdu.
- Dedim ki, sən getmirsən, gözləməsinlər, - anası sakit cavab verdi.
- Necə yəni getmirəm, mən axı, getmək istəyirdim!
Anası bir qədər əsəbi:
- Hər çağırılan yerə getməzlər. Bir də sən mənim uşağımsan ya, yox?
- Kimdir uşaq?
- Sən! Hələ bizim çörəyimizi yeyirsən. Nə vaxt pul qazandın, öz əlin, öz başın

oldu, hara istəsən gedərsən. – Hələ bir de görüm, dünən harada idin? Nə vaxta
kimi evə gec gələcəksən? Eşit, qulaqlarında saxla, bir də camaat yatandan sonra
evə gəlsən, qapını açan olmayacaq!

- Nöş bica yerə uşağı danlayırsan, nöş qoymadın getsin? - mətbəxdən çıxan
nənəsi söhbətə qarışdı.

- Bilirsən nə var, ay arvad, - anası indi də nənəsinin üstünə düşdü. Hər işə
qarışma!

Sən çıxartmısan onu başıma, uşağımı yad eləmisən mənə. Üzümə baxmır,
məni adam yerinə qoymur, - o, ağlamsındı. – Sən ana deyilsən, ana olsan
sevinərdin Ağakərimlə barışmağıma. – Hönkürdü. - Mən də istəyirəm evimdə kişi
olsun. Mən də istəyirəm uşaqlarımın atası olsun. Pis-yaxşı, atalarıdı, niyə
istəmirsən gəlməyini?

- Mən istəmirəm, qabağını kəsirəm? – deyə nənəsi də özündən çıxdı. Bu evə
mənim bir ziyanım varsa, elə bu gündən örpəyimi başıma atıb gedərəm. Təki sən
ərinlə canbirqəlbdə olasan!

Evə söz salmışdı. Bu söhbətdən sonra tərslik edə bilməyəcəyini anlayıb stulda
oturdu. Nənəsi mətbəxə keçdi.
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Leyla ilə atası indi söhbət eləyə-eləyə maşında gedirdilər. Leylanın atası da
onlarla yaşamır. Amma onun atası ilə münasibəti Ramizin qəlbində qibtə doğurur.
Görən, Ramiz də atası ilə belə yaxın, doğma, mehriban ola biləcəkdimi?!

Bu vaxt üzünü dəsmalla qurulaya-qurulaya əlüzyuyandan çıxan anasını gördü.
Onun gözləri qızarmış, bənizi solmuşdu. Üzündə kədər, ağrı var idi. Anasına yazığı
gəldi. Başa düşdü ki, daha atasına qarşı «müharibə» qaldıra bilməyəcək.

Bakı - 1979
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Pələqulaq meymun balası

Səid qəbulundakı qadını dinləyə-dinləyə arabir otağın pərdəsiz pəncərəsindən
komissarlığın həyətinə boylanır, gedib-gələnlərə diqqət edirdi.

Balaca, darısqal, dörd tərəfdən evlərlə əhatə olunmuş həyət cansıxıcıydı,
baxılası heç nəyi yox idi. Buradan heç səmanın üzü də görünmürdü. Həyətin
diqqəti yayındıran yeganə cəhəti gediş-gəlişli olmasındaydı. İndi orada rus ər-
arvad, rayondan gəldiyi üst-başından görünən yaşlı bir kişi, bir də iki gənc qız
dayanmışdı. Onlardan biri Səidə tanış gəldi. Nərmin idi… Guya unutduğu, çoxdan
baxmadığı bir surəti ona göstərdilər, onu içində özü ilə gəzdirdiyini özündən
gizlətmək istədi. On ildə bu böyüklükdə şəhərdə qıza bir dəfə də olsun təsadüf
etməmişdi. İndicə qız öz ayağı ilə onun iş yerinə gəlib çıxmışdı.

«Nə işi düşüb görən?...» Ərdədirmi?» - fikirləşdi. Öz-özünə heyrətləndi. Onun
həyatına marağı nə yaman güclüymüş! Onunla necə görüşəcəyini dəfələrlə
xatirində canlandırmışdı. Qərara almışdı ki, yanından saymazyana keçəcəkdi,
tanımırmış kimi məhəl qoymayacaqdı. İndisə qızı görməkdən duyduğu sevinc elə
böyük idi ki, hər şeyi unutmuşdu.

…Onun dalınca üç il sürünmüşdü. Bu barədə fikirləşəndə əvvəllər özünə acığı
tuturdu. Əskik iş tutubmuş kimi utanır, Qanı qaralırdı. Ancaq illər keçdikcə, zaman
örtdükcə, rastına çıxan qızları fikrində saf-çürük etdikcə Nərminli günlər ona
ömrünün ən mənalı, əvəzedilməz çağları kimi görünürdü.

Bəlkə onun sorağı ilə gəlib. Bu fikir onu isitdi. Kaş onun sorağı ilə gəlmiş
olaydı. Məgər Nərmin onu axtara bilməzdi?! Gör Səid neçə illərdir onu düşünür.
Halalca nişanlısı da Nərminlə müqayisədə ona yad, uzaq gəlir.

Qız dəyişməmişdi. Əvvəlki kimi qıvraq, şux idi. Özündən xəbərsiz onu yenə
özünə sarı səsləyirdi.

Əynində kül rəngində yun kostyum vardı. Bir vaxtlar belinəcən axıb tökülən
qızılı ipək saçlarını indi gödəldib "kare" formasına salmışdı. Köynəyinin qollarına,
sinəsinə baxyalanmış sarı köbələr qulaqlarını, ağ, zərif boynunu bürüyən parlaq
saçları ilə uyuşurdu. Nərminin zövqündən xoşlanırdı. O, səliqəli geyimi ilə həmişə
seçilirdi.

On ildən sonra onu belə şux görəcəyini ağlına gətirmirdi. Səidə görə qız
azacıq da olsa qocalmalıydı… Amma Nərminin üzü, saçları əvvəlki rəngində,
əvvəlki gözəlliyindəydi… Bu dəyişməzlik onu məyus etdi. Hər gün güzgü
qabağında darananda, Nərminin yox, özgə xanımların görüşünə tələsəndə
saçlarının arasından boylanan gümüşü tellərə kədərlənərdi. Nə üçünsə Nərmini
xatırlar, düşünərdi ki, indi yəqin onun da saçları ağarır.

Qız çevrildi. Çevrilən kimi onu gördü. Onların nəzərləri bir-birinə ilişib qaldı.
Oğlanın varlığını xoş bir axın titrətdi. Qızın baxışlarının cazibəsindən özünü
unutdu. Bilmədən, hiss etmədən. İradəsindən asılı olmayaraq onu içəri dəvət etdi.

Nərmin rəfiqəsini də ardınca çəkdi. Üzündə heyrət vardı. Sevinclə
gülümsünürdü. Ağ, saf dişləri təravətli üzünə sanki işıq saçırdı. Elə bil qız heç on il
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bundan qabaqkı yaşından adlamamışdı. Elə bir gəlib-keçən illərin nəfəsi ona
toxunmamışdı.

Salam verib təklif gözləmədən rəfiqəsi ilə yaxın stullarda əyləşdilər. Qız
Səidin qəbulundakı yaşı əllini keçmiş rus qadınına nəzər salıb:

- Təsadüfə bir bax, burada işlədiyini bilmirdim, - dedi. – Rəfiqəm olmasaydı, -
yanındakı qıza işarə etdi, - yəqin ki, heç vaxt…

- Heç vaxt nə? – Səid hövsələsiz soruşdu.
Nərmin: - Görüşə bilməzdik, - dedi. – Tez də əllərini yana açıb özünəməxsus

əda və şıltaqlıqla onun paqonlarındankı iri ulduzu göstərdi:
- Paho, təbrik edirəm, kiçik leytenantdan mayora qalxmısan ki!
Qızın səsində istehza, eyham yox idi. Əksinə, böyük səmimiyyət, sevinc

duyulurdu. Səid onun diqqətli, qayğıkeş olduğunu, onu çox anladığını on il bundan
qabaq da bilirdi. Ancaq təşəkkür etməyə tələsmədi.  «Sənin burada işlədiyini
bilmirdim» sözü ilə qız artıq onun könlünə toxunmuş yarasını qopartmışdı. Köhnə
yara yenidən göynəməyə başlamışdı. «Demək Nərmin onun yanına gəlməmişdi.
Demə bu, bir təsadüf imiş. Demə Səid bu dəfə də yanılıbmış!».

Daha qıza sarı baxmamağa çalışırdı. Bir vaxt evlənmək təklifini rədd etdiyi
üçün ondan üz çevirdiyi günləri yadına saldı. İndi də o cür biganə, yad görünmək
istədi. Ancaq bacarmadı… Məlahətli çöhrə, nüfuzedici baxışlar, biçimli qədd-
qamət onu cəlb etməkdəydi… Bir də bu görüş o qədər gözlənilməz, o qədər
heyrətliydi ki, oyatdığı sevinc təkcə Səidə yox, nə vardısa, elə bil, hamısına siraət
etmişdi.

Görən əri kimdir? Gözləri qızın barmaqlarında gəzdi. Nərminin ağ, zərif
barmaqlarında bahalı üzük vardı, amma nişan üzüyü yox idi. O isə gözlərinə
inanmırdı.- Yəqin ərdə olarsan? – onun ərdə olmasına tamamilə əmin olan adam
kimi soruşdu.

Nərmin başını buladı.
- Yoox, ayrılmısan? – qızın danışmaq istəmədiyini sezib təkrar soruşdu.
- Hələ getməmişəm, - Nərmin mızıldadı.
- Getməmisən? – oğlan açıq-aşkar heyrətləndi. – Belə, sənin xasiyyətinlə

mümkün olan şeydi, - o, Nərmini yaxşı tanıyan adam kimi bildirdi. – O inad.
Təkəbbür, heç nədən özünə güvənmək ki, səndə vardı, - narazı-narazı dodaqlarını
büzdü, - heç kəsin xoşuna gələ bilməzdin!

- Ola bilər, - Nərmin mübahisə etmədən təslim oldu.
- Doğrudan ərə getməmisən? – Səid Nərminin sözlərinə inanmayıb bir də

soruşdu. Bu dəfə üzünü onun rəfiqəsinə tutdu, sanki «sən düzünü bilirsən» demək
istədi.

Qarasaç, ucaboy qız maraqla gah Nərminə, gah da Səidə baxırdı. Sualın ona
aidliyini elə bil birdən anladı. Başı ilə Nərminin sözlərini təsdiq etdi.

Bu etiraf onu hiddətləndirdi. Nərminin on ildə ərə gedə bilməməsinə
sevinmək əvəzinə nədənsə acığı tutdu. Elə bil ona olan bütün marağı söndü. Üzünü
qarşısındakı qadına tutdu.

Qadın qızlara narazı-narazı baxırdı. Söhbət Azərbaycan dilində getdiyindən
onların nədən danışdığını anlamırdı. Üzünün ifadəsindən darıxdığı hiss olunurdu.
Səidin ona müraciətindən razı qalıb yarımçıq kəsdiyi söhbətinə qayıtdı. Əsgər
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oğlu haqqında nəsə deyir, Səidə kimdənsə şikayətlənirdi. Səid onu təmkinlə
dinləyir, qarşısındakı vərəqə nəsə yazırdı.

Qaş-qabağını sallasa da stolun arxasında şəstlə, inamla oturmuşdu. İşgüzar,
intizamlı olduğu nəzərə çarpırdı. Hərbi geyimdə zabitəli görünürdü. Qarayanız,
açıq xoş sifəti əvvəlki kimi idi, dəyişməmişdi. Ancaq elə bil xasiyyətindəki qətilik,
barışmazlıq üzünün cizgilərinə hopmuşdu. Qalın saçlarının düzümü
pozulmamışdısa da, elə bil, qar altındaydı. Qız bundan diksindi də.

«Nə qəribə təsadüfdü» fikirləşdi. Rəfiqəsinin nişanlısı ilə əlaqədar
komissarlığa işi düşməsəydi, o hara, komissarlıq hara!... Bütün olub-keçənlərdən
sonra bir də Səidlə qarşılaşacağını güman etmirdi. Səid onun yaddaşında bu illər
ərzində ona pərəstiş edən, evlənmək təklif edən oğlanlarla müqayisədə ən
ləyaqətlisi, əvəzedilməzi kimi qalmışdı.

Onun subay olduğunu zənn etmirdi. Əlbəttə, on ildə nə istəsən baş verə
bilərdi. Səid lap çoxdan məktəbli atası ola bilərdi.

Çox da geniş olmayan otaqda hərbi səliqə duyulurdu. İri mizin üstündə qələm,
ağ kağız topası, telefondan savayı artıq heç nə gözə dəymirdi. Divarın küncündən
Səidin oturduğu stoladək iri söykənəcəkli stullar düzülmüşdü. Səidin arxasındakı
bütün divarı tutan şüşə pəncərəli, rəfli şkafa qalın qovluqlar, sənədlər, albom və
kitablar yığılmışdı.

Qadın burnunu çəkdi. Deyəsən ağlayırdı. Nərmin onun üzünü yaxşı
görmürdü. Stulunu lap irəli, Səidin qabağına çəkmişdi. Arxası qızlaraydı. Özü də
lap pıçıltı ilə danışırdı. Deyəsən, kənar adamların eşitməsini istəmirdi. Qadının nə
vaxt pıçıltıya keçməsindən Nərmin xəbər tutmamışdı. Fikri dağınıq olduğundan
söhbətin nədən getdiyini, onun nə üçün ağladığını da anlaya bilmirdi.

- Göz yaşı ilə iş görmək olmaz, məsələni aydınlaşdırmaq lazımdır, - Səid
dilləndi, - Narahat olmayın, elə bu gün işin axırınadək hamısını öyrənərik, - dedi.

O, başını qaldırmadan telefonu qabağına çəkdi. Nömrəni yığıb kimisə
salamladı. Hal-əhval tutdu. Qadının işi ilə əlaqədar göstəriş verdi.

- Uzatmayın, bir saata, ancaq bir saata, mən yerimdəyəm, heç yana
tərpənməyəcəyəm… Daha nəsə deyib dəstəyi yerinə qoydu.

Onun oturuşunda, səsində işini bilən adamlara məxsus özünə inam vardı. Səid
qısa, aydın sözləri, qətiyyəti ilə adamlarda özünə hörmət oyatmağı bacarırdı. Onun
bu keyfiyyətlərini, görünür, qadın da hiss etmişdi.

- Bu gün qəbulda siz olmasaydınız, kim bilir, bu işi nə qədər uzadacaqdılar.
Ana ürəyidir, dözmür, - o, sevincdən Səidi az qala qucaqlamaq istəyirdi. – Allah
səni xoşbəxt eləsin, can sağlığı versin, - Səidə dua eləməyə başladı.

- Sağ olun, - qadın bir də minnətdarlığını bildirdi.
Səid üzünü Nərminin rəfiqəsinə tutdu:
- Eşidirəm, - dedi.
Həmidə nişanlısı ilə əlaqədar hadisəni danışmağa başladı. Bayaq o,

komissarlıqda necə qarşılanacağından nigaran idi. Ancaq indi səsində arxayınçılıq
hiss olunurdu. Nərminlə Səidin tanış çıxması onun dilini açmışdı.

Səidin səsi, hərəkətlərindəki rəsmiyyət Nərmini razı salmırdı. Qıza görə o,
sorğu-sualına ara verib hərdən ev sahibi kimi zarafat etməli, aradakı darıxdırıcı
boşluğu doldurmalıydı. Sanki o, qəsdən Nərminlə özü arasında yad, keçiləsi
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mümkün olmayan məsafə saxlayırdı. Bununla da elə bil, özünün mövqeyini
nümayiş etdirirdi. Bu, Nərminin könlünə toxunmurdu, əksinə onu əyləndirirdi.
Nərmin elə bil bütün bunları çoxdan bilir, onun davranışında təəccüblü heç nə
axtarmırdı. Əvəzində yaddaşında bir neçə dəqiqə bundan qabaq onu içəri dəvət
edərkən Səidin özünü itirməsi, ona dikilən həsrət və məhəbbət dolu baxışları
qalmışdı. Bu baxışlar Nərminin sözlə eşitmək istədiyindən çox demiş, çox vəd
etmişdi. Bir az bundan qabaq Səid öz hisslərində o qədər düz idi ki, indi onun rolda
imiş kimi təkəbbürlü, soyuq rəftarından qız sıxılmırdı. Əksinə, Səidin onu
unutmadığına Nərmini daha çox əmin edirdi.

Onun baxışları hərdən Nərminə sancılırdı. Bu gözlərin ziyası, elə bil, qızın
içindən keçir, bütün fikir və düşüncələrini oxuyurdu. Bəlkə də içindəki gərginliyi
gizlətməkdən ötəri onunla danışmaq istəmirdi.

Birdən oğlana onun üçün darıxdığını, yerini heç kəsin vermədiyini demək
istədi. Ancaq utandı, əvəzində ayrı söz soruşdu:

- Yəqin artıq ata olarsan?
Səid:
- Nişanlıyam, bu yaxınlarda toy olacaq, - dedi.
O, hələ evlənməmişdi. Nərmini heyrət bürüdü. İnanmağı gəlmirdi. Bəlkə də

bu adi təsadüf yox, görüş körpüsüdür… onların bir-birindən ayrı düşən yollarını
yenidə qovuşduracaq körpü…Yox, gecdir, nişanlıdır…Kim bilir, nişanlısı indi onu
nə qədər sevir!

Səidin üzü soyuq, vədsiz idi. Bu görüşün mənasız olduğunu bəlkə o,
Nərmindən daha artıq hiss edirdi. Bir də bağışlamağı, güzəştə getməyi bacarmırdı.
Bu, indi də onun bütün hərəkətlərində, sözlərində özünü büruzə verirdi. Səsinin
ahəngində elə bil etiraz vardı. Nə üçünsə bütün bunlar Nərminin xoşuna gəlirdi.
Səid öz xasiyyətinə on ildən sonra da sadiq qalmışdı.

Bir vaxt oğlanın bu təbiəti Nərmini necə bərk qorxudurdu. Səid ötkəm idi,
özündən başqa heç kəsi eşitməzdi. Sevdiyi adamlara qarşı daha tələbkar, sərt idi.
Onları öz hökmünə tabe etməyincə rahatlıq tapmırdı. Ona etiraz etmək, yox
demək, nəzarətindən çıxmaq qeyri-mümkün idi.

O, Nərminlə öz şəxsi əmlakı, - kitabı, dəftəri, çantası, diş fırçası təki rəftar
edirdi. Ona nə lazımdırsa – ətrafında, əlinin altında olmalıydı. O, axtarmağı
sevmirdi, qanunları beləydi. Həyatda ona məxsus olanlar-əşyalardan tutmuş
arvadınadək heç yana tərpənə bilməzdilər. Hər şey onun istəyinə tabe olmalı idi.

O, Nərmini guya incə bir qəlblə sevirdisə də arzu və meylləri ilə
maraqlanmırdı. Onun şəxsi əmlakına çevrilməkdən qız o vaxt necə bərk
qorxmuşdu. Buna görə də Səidə «hə» deyib razılıq verə bilməmişdi.

Nərmin Səidin onun haqqında nə düşündüyünü də elə bil eşidirdi. Ancaq ona
münasibətini büruzə vermək istəmirdi. O, artıq Səidi çoxdan itirmişdi. Və taleyinin
bu yönümü ilə razılaşmışdı.

Nərminin fikirli oturuşu Səidin gözündən yayınmırdı. Görən nə düşünür, ona
«yox» dediyi üçün peşiman olubmu? Yoxsa görüşdüyü ayrı adam var. Bu fikir
ürəyini sıxdığından tez özündən qovdu. Görəsən, indi ona «mənə gələrsənmi?»
desə Nərmin razı olarmı?
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Ancaq heç nə soruşmurdu. «Birinci o başlamalıdır, birinci o, sonra mən» -
fikirləşirdi. Buna görə də Həmidəni söhbətə tutub ləngidir, Nərminin dilini açmağa
çalışırdı.

Rəfiqəsi ayağa qalxanda Nərmin ondan tez durub qapıya sarı yönəldi. Səidə
«sağ olun» dedi.

Səid çaşdı. Onun beləcə xudahafizləşəcəyini ağlına gətirmirdi. Üzünü qızlara
tutub:

- Mənim telefonumu yazın, - dedi.
- Sən işini qurtarmadın? – Nərmin nə edəcəyini bilməyib otağın ortasında

mıxlanıb qalan rəfiqəsinə baxdı.
- Mən, - əlbəttə. – Həmidə dilləndi. – Sağ olun, - gülümsədi. – Hər ikinizə

təşəkkür edirəm. Sən olmasaydın, yəqin Səid də məni belə qəbul etməzdi.
- Elə isə, telefonu neyləyirsən, Səidin yerini bildin, nə vaxt lazım oldu

gələrsən.
- Mənə sənin telefonun lazımdır, - nəhayət, Səid bildirdi.
Nərmin ona telefonunu vermək, onun görüşmək istəyirdi. Ancaq, elə bil,

Səidin səsində istəklə bərabər qorxu, könülsüzlük vardı. Elə bil bu, oğlanın içindən
gəlmirdi. Adicə nəzakət xatirinə deyilmişdi. Bir də qız özü də bunu nə üçünsə artıq
hesab edirdi. Odur ki:

- Mənim telefonum yoxdur, - dedi.
«O beləcə gedə bilməyəcək, qayıdıb deyəcək» - Səid düşünürdü.
Nərmin arxaya baxmadan pəncərənin qabağından keçib sürətlə uzaqlaşdı.
Gözü qızın oturduğu stulda qalan Səid içində bir boşluq duydu. Nərminin

arxasınca gedib xasiyyətinə yad olan bir addım atmaq, qızı səsləmək istədi. Ancaq
elə bil onu stula mıxlamışdılar, qalxa bilmirdi. Nərmini xasiyyətindəki elə bu
xoşlamadığı, hesablaşmaq istəmədiyi əyilməzliyinə, qətiliyinə inadına görə belə
çox sevmişdi. Nərmin bu keyfiyyətləri ilə onun tanıdığı bütün qızlardan fərqlənir,
elə Səidin özünə oxşayırdı. Təbiətcə onun öz nüsxəsiydi.

Otağın divarları üstünə gəlib onu sıxırdı. Baş verənlərin yuxumu, gerçəklikmi
olduğunu anlaya bilmirdi. Bayaqkı qadın hələ də lal-dinməz arxa stulda əyləşmişdi
Səid ona «indi gəlirəm» deyib qızların dalınca komissarlığın həyətinə çıxdı. Açıq
qapıdan küçədə dayanmış maşınlar, onun sarı rəngli «Jiquli»si görünürdü.

Nərmin «Jiquli»nin yanından keçmişdi. Onu tanımaya bilməzdi. Bu maşında
nə qədər mübahisələri olmuşdu. İndi onun ön şüşəsindən nişanlısının asılmış
hədiyyəsi – pələqulaq meymun balası Səidə baxıb arsız-arsız gülümsünürdü.

Bakı – 1986
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