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HƏYAT YAZIÇININ  
GÖZÜNDƏ  VƏ  SÖZÜNDƏ 

 
«Bütün gücünü toplayan xəstə gözlənilmədən aya-

ğa durdu və «gəlirəm» dedi. 
Xəstənin gözlənilmədən ayağa durmasından içəri-

də duranların çoxu qışqırıb qorxusundan çölə qaçdı. 
Molla Salmanla Oruc kişi «Bismillah! Bismillah!..» de-
yərək özlərini toxdadıb ayağa qalxdılar və hərəsi xəstə-
nin bir qolundan tutub otuzdurmaq istədilər. Lakin xəs-
tənin acıqlı-acıqlı «Buraxın!» deməsi Molla Salmanla 
Oruc kişinin kənara çəkilməsinə səbəb oldu. 

Xəstə qollarını qaldırıb oynamağa başladı. Xəstə-
nin arabir: «Sən düz deyirsən. Günahkar mənəm! Bəs 
indiyə kimi harada idin?» – deməsi və rəqs etməsi hamı-
nı çaş-baş salmışdı. 

Yazıçı Fazil Sənanın «Əzraillə rəqs» hekayəsin-
dən verilmiş bu sətirlər oxucuda maraq və belə suallar 
doğurur: “Görəsən, bu xəstə kimdir, onu yataqdan qal-
dıran hansı qüvvədir? Ətrafındakılar onun ayağa qalx-
masından niyə belə qorxurlar? Hadisələr sonra necə cə-
rəyan edir?” «Əzraillə rəqs» yazıçının «Əzraillə rəqs» 
adlı povest və hekayələr kitabındakı əsərlərdən biridir.  

Fazil Sənanın müxtəlif mətbuat orqanlarında son 
illərdə çap olunmuş əsərlərinin toplandığı «Əzraillə 
rəqs» kitabının I bölməsi «Ağrılara beşik ürəyim» ad-
lanır. Bu bölmədə toplanan yazılar xalqımızın həyatının 
ötən əsrin sonu, XXI əsrin əvvəllərinə aid təlatümlü bir 
dövründəki hadisələri əhatə edir. 
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«Həsrət baxışlar» povesti və «Papaq» adlı iri 
həcmli hekayə müasir dövrdə vətənimizin hər bir vətən-
daşını düşündürən mövzuda qələmə alınmışdır.  

«Həsrət baxışlar» sənədli povestində öz əksini ta-
pan hadisələr zaman və məkan baxımından «Papaq» he-
kayəsi ilə paralellik təşkil edir. «Həsrət baxışlar»ın ya-
zılmasından (1998) 16 il keçsə də, son illərdə yazılmış 
«Papaq» (2014) hekayəsində müharibə mövzusu eyni 
ürək yanğısı, eyni vətənpərvərlik duyğusu ilə qələmə 
alınmışdır. Elə bu faktın özü göstərir ki, qanlı-qadalı il-
lər zaman etibarı ilə bizdən nə qədər uzaqlaşsa da, sə-
nətkar qələmi üçün bu mövzu həmişə təzədir, aktualdır. 
Fazil Sənanın bu əsərlərində xalqımızın mərdlik, mü-
barizlik, namus-qeyrət hisslərini parlaq şəkildə üzə 
çıxaran  müharibə şəraitinin, azərbaycanlıların dədə-ba-
ba torpaqlarının işğalı nəticəsində vətənpərvər oğulların 
düşmənlə mübarizəyə qalxmasının təsviri özünün ori-
jinal bədii əksini tapmışdır. 

«Həsrət baxışlar» povestində dövrün gərgin, həyə-
canlı hadisələrinin fonunda bir ailənin taleyi verilir. İl-
qarın simasında Azərbaycanın bütün qəhrəman oğulları 
tərənnüm olunur. Oğul itirən ata-anaların, ər itirən na-
kam gəlinlərin, qardaş itirən bacıların ürək yanğısı 
ümumxalq kədəri kimi qələmə alınır. Sevən könüllərin 
səadət sarayını viran qoyan müharibə lənətlənir. 

«Papaq» hekayəsinin qəhrəmanı Cəmilin vətənin, 
xalqın səadəti naminə şəxsi xoşbəxtliyini qurban vermə-
si faktı da yazıçının qələmində fədakar Azərbaycan 
oğullarının ümumiləşdirilmiş xarakterik cəhəti kimi mə-
nalandırılır. 

Qəhrəmanın ölümündən sonra onun vəsiyyəti ilə 
nişanlısına toy çalınması, toy məclisində bəyin əyləşə-
cəyi yerdə onun papağının qoyulması nə qədər qəribə 
görünsə belə, oxucunu inandırır. Oxucu qeyrət rəmzi 
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olan papaq obrazında Azərbaycan kişisinin qeyrətinin 
onun sevgilisi və övladı tərəfindən qorunub yaşadılması, 
əbədiyyət qazanması faktının şahidi olur. 

Kitabın birinci bölməsində müasirimiz olan insan-
ların ağrılı problemlərinin gah ciddi, gah satirik-yumo-
ristik hekayələrin əsas mövzusuna çevrildiyinin şahidi 
oluruq. 

«Telefon» hekayəsində iki dostun telefonla xəbər-
ləşib bir-biri ilə görüşməsi kimi zahirən sadə görünən 
mövzu arxasında daha ciddi mətləblər öz əksini tapır. 
İki dostun birinin telefonu olmadığı üçün dostu məslə-
hət görür ki, o da telefon alsın ki, dostuna zəng üçün yol 
boyu ona-buna müraciət etməli olmasın. Səmədin dostu 
– Ənnağı (hekayənin qəhrəmanı) telefon alır, dostu ilə 
rahat danışsa da, doyunca sevinə bilmir. Əvvəlcə telefon 
aldığı üçün arvadının danlağına, qaramatına məruz 
qalır: «Utanmırsan, kreditlə telefon alırsan? Vəzifə 
sahibisən, iş adamısan, nəçisən? Harana yaraşır telefon 
sənin. Aldığın yüz əlli manatdı. Onu da kreditə 
verəndən sonra, bəs külfət nə yeyir. Yoxsa ağızlarını 
açıb göyə baxacaqlar. Kül başına, kişi olduğun yerdə. 
Uşaqların hərəsinin cibində bir telefon ola-ola bəs olmur 
ki, birini də sən alırsan? Ayda kontura verəcəyin pulu 
boğazına zəqqum ala bilməzsən?» 

Ənnağının arvadı ilə dialoqundan aydın olur ki, 
onların yetkin övladları var, ancaq işsiz veyil-veyil gə-
zirlər və bütün günü telefonla başlarını qatırlar. Ənnağı 
isə az maaşı ilə ailəsini çətinliklə dolandırır, ərzaq 
mallarını çox vaxt nisyə alır, ayın başında zorla ödəyir. 

Özünü əsrin bəlasına salan – kreditlə telefon alan 
Ənnağının sevinci uzun sürmür: telefonu kanalizasiya 
borusuna düşür. Oxucu Ənnağının başına gələnlərə həm 
gülür, həm acıyır. 
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Fazil Sənan yaradıcılığına xas olan realizm, adi 
həyat hadisələrində ən ümdə cəhətləri görüb oxucuya 
çatdırmaq qabiliyyəti bu hekayələrin əsas məziyyətidir. 
Mövzu qıtlığı çəkməyən müəllif zəngin müşahidələrin-
dən istifadə edərək, hadisə və insanlara orijinal baxış 
bucağından baxaraq maraqlı obrazlar qalereyası yaradır. 

Şorgöz və tamahkar nəqliyyat müfəttişi Natılı 
(«Yolda»), avam insanları aldadıb soyan və hətta na-
musuna belə toxunmaqdan çəkinməyən müasir Şeyx 
Nəsrullah – molla Yaqub, müəllim kollektivinin hər bir 
üzvünə özünün gündəlik gəlir mənbəyi kimi baxan di-
rektor və onun müavini («Nəzir qutusu»), rüşvətxor əri-
ni öz xəyanəti ilə «xilas edən» əxlaqsız qadın 
(«Bıy…»), qəbristanda qumar oynayanlara gözətçilik 
edən «fərasətli» Əbili («Anam yadıma düşmüşdü») və s. 
obrazlar fərdi cizgiləri ilə fərqlənən obrazlardır. 

Fazil Sənanın yazıçı manerasında realizmə sadiq-
lik, hadisələrin, obrazların səciyyəvi cəhətlərini ustalıqla 
seçib, az sözlə çox məna ifadə etmək və əsərin ideyasını 
müəyyən etməyi oxucunun öhdəsinə buraxmaq xüsusiy-
yətləri diqqətəlayiqdir. Yaxşıdır ki, publisistikasında 
yüksək bədiilik nümayiş etdirən Fazil Sənanın nəsrinə 
publisistik yanaşma tərzi müdaxilə edə bilmir. 

“Əzraillə rəqs” kitabının II bölməsi “Məhəbbəti-
min mükafatı həsrətimdir” adlanır. Kitabdakı 2 povestin 
biri və hekayələrin əksəriyyəti əzəli və əbədi bir mövzu 
ilə – məhəbbət mövzusu ilə bağlıdır. Mövzu eyni olsa 
da, bu əsərlərin süjet xətti, işlənmə tərzi rəngarəngdir və 
müəllifin realist qələm sahibi olması da öz təsirini gös-
tərir. Məhəbbət hekayələrinin qəhrəmanları öz hisslərini 
«sevgi», «məhəbbət» adlandırır, müəllif onların tərəfsiz 
təsviri ilə bu məhəbbətin əsl mahiyyətini açmağı yenə 
oxucunun öhdəsinə buraxır. 
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«İntihar» povestinin qəhrəmanı Şəms onu təmiz 
məhəbbətlə sevən gənci rədd edir, ondan müvəqqəti 
həzz mənbəyi kimi istifadə edən başqa birisinin xarici 
gözəlliyinə, şirin dilinə və bahalı hədiyyələrinə aldanır. 
Evli olan bu şəxslə 3 illik macəradan sonra aldandığını 
başa düşür, onu həqiqi mənada sevən gəncin yanına 
qayıtmağa üzü olmur və intihar edir. Obrazın yaşama-
sında məna görməyən müəllif onu ölümə məhkum edir. 

Fazil Sənanın məhəbbət mövzusunda olan hekayə-
lərinin və ümumiyyətlə, bu kitabdakı əsərlərin çoxunun 
əsas qəhrəmanı qadın və qızlardır. Müəllif saçının birini 
ağ, birini qara hörüb övlad böyüdən Ağgül, Yasəmən 
kimi qadınların («Həsrət baxışlar», «Papaq»), Bənövşə 
kimi cəsur – kişilərə dərs verən qadınların («Yolda») tə-
rəfində durur, Şəms kimi vara, dövlətə, gözəlliyə alda-
nan sadəlövh qızları xəbərdar edir, adi bir söz-söhbətə 
görə küsüb-barışan sevgililəri daha diqqətli olmağa səs-
ləyir («Axır ki…»), yersiz qürurun kədərli nəticələrə gə-
tirib çıxaracağını xatırladır (“Şapalaq”, “Cavabsız sual” 
və s.). Kasıb, sayılıb-seçiləni olmayan, buna görə də 
qarıyıb qalan gözəl, namuslu qızları ayıq olmağa, Molla 
Yaqub kimi fırıldaqçıların, falçıların, cadugərlərin tələ-
sinə düşməməyə çağırır («Dua»). 

Fazil Sənanın son dövrdə qələmə aldığı «Məhəb-
bətin dərddi mənə» hekayəsində də hadisələr qadın qəh-
rəmanın dilindən nəql olunur. Müəllif Lalənin sevmə-
dən qurduğu ailəyə görə özünə belə aydın olmayan kə-
dər duyğusu ilə yaşaması; nəhayət, bir gün illərlə bir 
yerdə işlədiyi şəxsin ona, özünün də həmin şəxsə (Nəi-
miyə) məhəbbətini kəşf edib əsl sevgi və xəyanət dilem-
ması qarşısında qalması kimi psixoloji məqamları usta-
lıqla qələmə almış, bu zaman ən incə ştrixlərə belə diq-
qət yetirmişdir. 
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Fazil Sənanın qadın qəhrəmanları xaraktercə bir-
birindən çox fərqlidir. Gah onun qəhrəmanları son dərə-
cə utancaq, məsumdur, hətta «sevirəm» sözünü dillərinə 
gətirməyə çəkinən qızlardır: 

« – Mənsiz darıxırdınmı? Sənan soruşdu. Xumarın 
uzun qara kirpikləri enib qalxdı. 

– Məni sevirsənmi? Sənan yenidən Xumarın göz-
lərinə baxdı. 

Xumarın uzun kirpikləri yenidən yanaqlarına köl-
gə salaraq yuxarı qalxdı. 

– Ay qız, deyəsən, ürəyindən keçənləri kirpiklərin 
pıçıldayır? Sənan gülümsündü. 

Razılığını bildirən qara kirpiklər yenidən aşağı 
enib qalxdı («Kirpiklərin pıçıltısı); gah da Əfsanə («Bu 
görüşün adı nə?»), Günel, Xalidə («Cavabsız sual») öz 
sevgilərini bəyan etməkdə kişilərdən irəli gedirlər. 

Bu cür müxtəliflik Fazil Sənanın yaratdığı kişi ob-
razlarına da aiddir. Elçin özünün çəkingənliyi ilə qızın 
dözümünü son həddə çatdırır, onu etirafa sövq edir. 
Emin hətta başqasının sevgilisi olan Şəmsə «Az bir 
vaxtdan sonra qoxlanmış çiçək kimi atılacaqsan. Onda 
bil ki, səni sevən bir insan var. O da mənəm – Emin. 
Utanmadan məni axtarıb taparsan», – deyərək hədsiz 
dərəcədə fədakarlıq nümayiş etdirir («İntihar»), ancaq 
Fərid onların əksinə, sevdiyi, yenicə «hə» cavabı aldığı 
qızın kiçik bir şıltağına dözmür, hətta ona şapalaq vurub 
«həddini bildirir”. Müəllif isə qızın oğlanın bu kobudlu-
ğunu onun müsbət cəhəti, qəhrəmanlığı kimi qiymətlən-
dirməsini deməklə sanki Fəridin hərəkətinə bəraət qa-
zandırmaq istəyir («Şapalaq»). 

Müəllifin yuxarıda adını çəkdiyimiz əsərlərini təx-
minən eyni dövrdə yazdığını nəzərə alsaq, belə demək 
olar ki: obrazların məhəbbətə münasibətindəki bu fərq 
müəllifin dünyagörüşü ilə bağlı olmayıb yazıçının ob-
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razları həyatda olduğu kimi vermək istəyindən irəli gə-
lir. Məhz realizmə ifrat sadiqlik bəzən müəllifi na-
turalizm mövqeyinə aparır. 

«Etiraf» hekayəsində gənc bir qızın daxili mono-
loqu vasitəsi ilə bir sevginin tarixçəsini danışan, heka-
yənin bədii həllini qızın düşüncələri fonunda ustalıqla 
açan və gözəl bir psixoloji əsər yaradan yazıçı başqa bir 
hekayədə («Cavabsız sual») psixologiyadan daha çox 
fiziologiyaya üstünlük verir, bu da Günelin məhəbbəti-
nin ülviyyətinə xələl gətirir. 

Məhəbbət mövzusunda hekayələrin biri «Sonuncu 
nəğmə» adlanır. Özü ölümcül xəstə olduğu üçün onu 
sevən gəncə sevgisini bildirməyən müğənni qızın nakam 
taleyini təsvir edən hekayə özünün lirik təhkiyə tərzi, 
sevginin incə və dolğun təzahürlərinin gözəl təsviri ilə 
həzin bir nəğmə, mənsur şeir təsiri bağışlayır. 

Məhəbbətin insan həyatında rolunun ən heyrəta-
miz, parlaq əksini biz müəllifin «Əzraillə rəqs» he-
kayəsində (kitabın adı da bu hekayədən götürülüb) 
görürük. Can çəkişən, lakin ölə bilməyən xəstəni o dün-
yaya göndərməyə ölüm mələyinin gücü çatmır. O, xəs-
tənin yaxınlarından hansı mərhumun donuna girsə də, 
onu özü ilə apara bilmir. Xəstəni can çəkişməsindən 
xilas etmək “vasitəsini” ölüm mələyinə ulu Yaradan 
göstərir. Demə, xəstənin – qoca müəllimin ilk gənclik 
illərində bir sevgilisi varmış. Hekayədə məktəbə yeni 
gəlmiş müəllimlə şagirdi Gülşənin təsirli məhəbbət ta-
rixçəsi vərəqlənir. Valideynlərin yersiz müdaxiləsi ilə 
nakam qalan sevgililər ölüm ayağında «görüşürlər». 

«Gülşəni» (Ölüm mələyi bu rola girməli olur) gö-
rən ağır xəstə həyəcanla ayağa qalxır, «sevgilisi» ilə 
rəqs edib, onunla «vüsala yetib» canını tapşırır. 

Hekayənin sonluğunda Əzrailin dediyi: «Etiraf 
edim ki, əsrlərlə bu vəzifədə işləsəm də, hələ bilmirdim 
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ki, məhəbbət insanı diz çökdürən ən ali hissdir» fikri 
hekayənin ideyası ilə səsləşir. 

Mən deyərdim ki, həm mövzunun işlənmə tərzi, 
həm bədii həlli etibarı ilə bu hekayə Azərbaycan nəsrin-
də ən mükəmməl əsərlərdəndir. 

Fazil Sənanın hekayələrini oxunaqlı edən bir sə-
bəb onun maraqlı və aktual mövzulara müraciət etməsi, 
çox hallarda əsərlərin bədii həllini ustalıqla verə bilmə-
sidirsə, başqa bir səbəb də bu əsərlərin dilinin sadəliyi 
və səlisliyidir. Hiss olunur ki, yazıçı cümlələri qurarkən 
çətinlik çəkməmiş, fikirlər bədahətən formaya düşmüş-
dür. Fazil Sənan mürəkkəb cümlələrdən, çoxmərtəbəli 
epitetlərdən demək olar ki, istifadə etmir. Əvəzində, 
xalq deyimləri, frazeoloji birləşmələr, atalar sözləri və 
məsəllərin yerli-yerində işlənməsi məziyyət sayıla bilər. 

Məhz bu xüsusiyyətlər yazıçı dilinə rəvanlıq gə-
tirir. Dialoqlarda isə təbiilik, hər bir obrazı öz təfəkkürü-
nə, yaşına, qabiliyyətinə uyğun danışdırmaq xüsusiyyəti 
diqqəti cəlb edir. Məsələn, «Həsrət baxışlar» sənədli 
povestində Kamranın arvadı Marusa ilə: «Ay Marusa, 
isti məni lap təntidib. Ölənlərinin ehsanında, tez bir 
stəkan çay ver. Belə də isti olar? Başına döndüyüm ki-
şinin, heç olmasa, bu düzdərdə əsir-yesir olanlarasa ya-
zığı gəlmir», – sözləri ilə başlanan dialoqunda işlədilən 
ifadələr: “ağlım bir şey kəsmir”, «ağlamaq (şikayət et-
mək mənasında) sənin peşəndir», «əməyimiz əlimizdə 
qalmayacaq», «Üzünə qayıtmaq», «biş-düş», «səni al-
dım əlim yağa batdı, o birini də alsam, bala batacaq», 
«anası ölmüş» (əzizləmək mənasında), «Qulağıma çat-
dı», «Gözümüzün qabağında böyüyüb», «Bir sürü 
uşaq», «dilim-ağzım qurusun», «qurd-quzu ilə otlayar» 
və s. bunun sübutudur. 

Qələmə aldığı mövzuya dərindən bələdliyi, müşa-
hidələrin dəqiqliyi, obrazların ümumiləşdirilməsi və ti-
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pikləşdirilməsi ilə yanaşı, müəllif dilinin təbiiliyi və 
sadəliyi də Fazil Sənan yaradıcılığına xas olan xüsusiy-
yətlərdəndir. 

Onun əsərlərində həyatın özü nasirin gözündən 
(yaradıcılıq prizmasından), beynindən və ürəyindən ke-
çərək söz sənətinə çevrilir. 

 
Firəngiz İDRİSQIZI, 

Azərbaycan Jurnalistlər  
Birliyinin üzvü.  

20.02.2016 
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İNTİHAR 
 
Telefonun zənginə fikirdən ayrılıb özünə gəldi. 

Düyməni basıb nömrəyə baxdı. İki hissin qovuşuğunda 
qaldı. Biri: «Düyməni bas, cavab ver. Özünü aldatma. 
Sənin üçün hər bir çətinliyə hazır olan o insanın qədrini 
bil. Sonra peşman olacaqsan», – deyirdi. İçəridən gələn 
ikinci səs isə: «Bu cür xoşbəxt yaşayışını əlindən vermə. 
Dünya beş günlükdü. Kefini çək, ömrünü yaşa. İkinci 
dəfə dünyaya gəlməyəcəksən. Daha nə lazımdı sənə. 
Ürəyin istəyən hər bir şeyi ağzından çıxmamış hazır 
edir. Quru məhəbbətə heç bir şey düşmür. Telefonu açıb 
gül kimi vaxtını boş şeyə xərcləmə…» – deyirdi. Bir 
xeyli çək-çevirdən sonra birinci səs qəlbinə hakim kə-
sildi. «Telefonun düyməsini bas, cavab ver» əmrini diq-
tə etdi. 

Titrəyən barmağını düymənin üstünə basıb, 
telefonu qulağına tutdu və bədənini soyuq tər basdı. 

– Alo! 
– Bəli, eşidirəm! 
– Şəms, sənsən? 
– Bəli, mənəm. 
– Necəsən? Səsin heç xoşuma gəlmədi. Nə olub? 

Olmaya, xəstələnmisən? 
– Yox, yox! Heç bir şey olmayıb. Sənə elə gəlir. 
– Yox, Şəms, səsində bir titrəyiş var. Gizlətmə. 

Hekayə xoşuna gəldimi? 
– Oxudum. Yaxşı yazılıb. Xoşuma gəldi. Amma 

məni yaman danlatdın. 
– Niyə? Kim idi səni danlayan? 
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– Heç. (Şəms peşmanlığını ört-basdır etməyə 
çalışsa da, Emin əl çəkmədi). 

– Düzünü de. Kim idi səni danlayan? Nəyə görə 
danlayırdı? 

– Nə bilim? 
– Necə nə bilim. Yoxsa yazıya görə danlandın? 
– Hə, yazıya görə. Bilirsən, Emin, hekayəni o da 

oxudu. 
– O kimdi? Adını bilmirsən?.. 
– …… 
– Niyə susursan, uzatma, de. Yoxsa müdirindi? 
– Bəli, düz tapmısan. 
Elə bil Eminin başına bir qazan qaynar su 

tökdülər. Bədənini soyuq tər basdı. Gözlərinə qaranlıq 
çökdü. Özünü ələ alıb: 

– Mən bunu hiss etmişdim, – dedi Emin. 
– Düzünü etiraf edim ki, bir qadın kimi mən çox 

xoşbəxtəm. Qadına nə lazımdırsa, məni hərtərəfli təmin 
edir. 

– Şəms, mən bu gündən sonra səni narahat etmə-
yəcəm. Yadında  saxla ki, mənim sənə qarşı olan təmiz 
hisslərimi qiymətləndirə bilmədin. O, sənə məşuqə gözü 
ilə baxır. Az bir vaxtdan sonra qoxlanmış çiçək kimi 
atılacaqsan. Onda bil ki, səni sevən bir insan var. O da 
mənəm – Emin. Utanmadan axtarıb məni taparsan. Sənə 
xoşbəxtlik arzulayıram. Əlvida, Şəms! 

Telefonu stolun üstünə qoyub üzü üstə çarpayıya 
yıxıldı. Balıncı sinəsinə sıxıb hönkürməyə başladı. 

Ayılanda baxdı ki, otaq zülmət qaranlıqdı. İşığı 
yandırıb saata baxdı. Saat 10 tamama az qalıbdı. Otaq 
buz kimidi. Bədəninin ağac kimi olduğunu indi hiss 
etdi. Tez sobanı yandırıb qazı artırdı. Sobanın yanında 
oturub kürəyini istiyə verdi. Bədəninin keyi az da olsa 
açılmağa başladı. Birdən yadına düşdü ki, isti vannaya 
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girsə, bəlkə, bədəninə oturmuş soyuqdan xilas ola bilər. 
Yoxsa, bir ay dava-dərman eləməli olacaq. 

Hamamdan çıxıb özünü yenidən sobanın yanına 
verdi və bir-iki stəkan mürəbbəli çay içdi. İşığı 
söndürüb yatağına girdi. Bədəni bütün ağrı-acıdan azad 
olmuşdu. Eminin «Qoxlanmış çiçək kimi atılanda, utan-
madan məni axtarıb taparsan…» sözlərinin fikir duma-
nında azıb nə vaxt yuxuya getdiyini bilmədi. Bir də ayıl-
dı ki, iş vaxtına az qalıbdı. Tez əl-üzünü yuyub səhər 
yeməyini yedi və paltosunu geyinib avtobus dayana-
cağına tələsdi. 

 
* * *  

İki aya yaxın olardı ki, Şəms Eminlə əlaqəni 
kəsmişdi. İşi, özü dediyi kimi yaxşı gedirdi. Hərdənbir 
içində Emin üçün həsrət duyğusu baş qaldırmaq istəyən-
də Mürsəllə keçirdiyi xoş anları yadına salaraq Emini 
özündən “kənarlaşdırırdı”». 

31 dekabr. Hamı Yeni ili qarşılamaq üçün hazırlıq 
görürdü. Mürsəlin aldığı hədiyyə  əlində qapını açıb ota-
ğa daxil oldu. Tələsik bükülünü açmağa başladı. Qırmı-
zı qutunu görəndə ilk baxışda çaş-baş qaldı. «Yox, ola 
bilməz!» deyib qutunun qapağını açdı. Gözünə inanma-
dı. Yüksək zövqlə toxunmuş qızıl boyunbağı və qızıl 
bilərziyi götürüb diqqətlə nəzərdən keçirdi. Boyunba-
ğını boynuna, bilərziyi qoluna taxıb güzgünün qarşısın-
da dayanıb özünə baxdı. Ömründə belə bahalı hədiyyə 
görmədiyi üçün, uçmağa qanadları yox idi. İnsafən, bo-
yunbağı ağ sinənin gözəlliyini daha da artırmışdı. 

Yaxınlaşıb qutunu götürmək istəyəndə içərisində-
ki kağızı gördü və «Yaxşı deyiblər ki, molla aşı gördü, 
Quranı yaddan çıxartdı. Boyunbağının parıltısı gözümü 
necə qamaşdırıbsa, qutunun içərisində bu boyda zərfi 
görməmişəm» fikri beynindən keçdi və zərfi açdı. Zər-



    Fazil  SƏNAN 

 16 

fin içərisindən beş dənə yüzlük ABŞ dolları və «Şəms, 
Yeni il bayramını təbrik edirəm. Yeni il sənə yeni-yeni 
xoşbəxtlik gətirsin. Öpürəm səni!» yazılmış sözləri oxu-
yub zərfi öpüb sinəsinə qoydu. 

“Mən də səni öpürəm. Qoy Yeni il hər ikimizə 
xoşbəxtlik gətirsin. Yəqin ki, yeni ildə adət-ənənə ilə 
qovuşarıq. Ah, bircə o günü görsəydim. Əynimdə gəlin-
lik paltarı Mürsəlin qolunda «Vağzalı»nın sədaları 
altında evdən çıxıram. Şükür yaradanıma. Bütün varlı-
ğıyla sevir məni. Yoxsa bu boyda bahalı hədiyyəni sev-
mədiyi adama hansı ağılsız alar?” 

Ayağa durub axşama yemək hazırlamağa başladı. 
Gecədən xeyli keçmiş yeməyini yeyib divanda oturub 
televizora baxmağa başladı. Birdən yadına Eminin 
«Qoxlanmış gül kimi atılanda, utanmadan məni axtarar-
san» sözləri düşdü. 

“Yox, Emin, səhv edirsən. Mürsəl məni həyatı qə-
dər sevir. Bunu mənim yolumda həddən artıq göstərdiyi 
səxavətlə də sübut edir. Sənin isə xətrinə dəyməsin, 
quru məhəbbət və qələmdən başqa nəyin var? 

Qoy sənə zəng edim. Yeni ilini təbrik edim. Ürə-
yin yuxarı olsun. Axı sənin məni sevməkdən başqa nə 
günahın var?”. Bu fikirlə telefonu götürüb Eminin nöm-
rəsini axtarıb tapdı. Bir anlıq tərəddüddən sonra düy-
məni basdı. 

Telefonun zənginə diksinən Emin nömrəyə baxdı, 
nömrə tanış gəlmədi. Telefonu açdı. 

– Alo! 
– Bəli. Eşidirəm, – deyən Eminin bədənindən bir 

üşüntü keçdi. Amma inanmadı. “Ola bilməz!”. 
– Emin sənsən? Deyəsən, tanımadın. 
– Yox, tanıdım. Amma inanmazdım zəng edəsən. 

Nə yaxşı yada salmısan bizi. 
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– Niyə elə danışırsan. Bilirsən ki, mən sənin xət-
rini çox istəyirəm. 

– Çox sağ ol. Xətirin əziz olsun. 
– Zəng etməkdə məqsədim qarşıdan gələn Yeni 

ilini təbrik etməkdir. 
– Hörmətinə görə minnətdaram. 
– Arzu edirəm, Yeni il sizə ruzi-bərəkət və xoş-

bəxtlik gətirsin, Emin. 
– Çox sağ ol Şəms. Xoşbəxtlik sözünün adını çək-

mə. 
– Nəyə görə, Emin? 
– Guya sən bilmirsən ki, mənim xoşbəxtliyim sə-

ninlə bağlı idi. O da qismət olmadı. Nə isə sağ ol, yada 
saldığın üçün, – deyən Emin telefonu söndürdü. Eminin 
onunla danışmaqdan yayınması Şəmsin içində başa düş-
mədiyi duyğular yaratdı. Elə həmin duyğularla da necə 
yuxuya getdiyini bilmədi. 

 
* * *  

Tənbəl-tənbəl gözlərini açıb pəncərəyə boylandı. 
Pəncərədən görünən ağacların budaqları qarın ağırlığın-
dan aşağı əyilmişdi. Saata baxdı. İş vaxtına az qalmışdı. 
Tez əynini geyinərək əl-üzünü yuyub mətbəxə keçdi. 
Səhər yeməyini yeyib ayağa durdu. Paltarını geyinib 
güzgünün qarşısında dayandı. Diqqətlə üst-başını nəzər-
dən keçirdi. Boyunbağının və bilərziyin necə yaraşma-
sına baxdı. Həqiqətən də, boyunbağı ilə bilərziyin ağ 
sinədə, ağ biləkdə görünüşü istər-istəməz Şəmsin gözəl-
liyinə diqqət çəkirdi. 

Bayram günləri ilə əlaqədar işə çıxmayan Şəmsin 
ürəyi atlanırdı ki, tez iş yerinə getsin. İş yoldaşları bo-
yunbağısını, bilərziyini görsünlər. Güzgüdə öz əksinə 
bir göz vurdu və gülümsündü. “Ağzının dadını yaxşı 
bilirmişsən. Gör nə qədər oğlanlar bu can üçün əsir-
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yesir oldular. Bir şey əldə edə bilmədilər. Amma sən, 
Mürsəl, məni necə ovsunladınsa, bir də onda ayıldım ki, 
sənin olmuşam. Nə qalıb, bir-iki aya toyumuz olar. Bir 
dam altında xoşbəxt günlərimizi yaşayarıq. Yenə qula-
ğına Eminin «Qoxlanmış gül kimi atılanda, utanma 
məni axtar» sözləri gəldi. 

“Yox, Emin, mən qoxlanıb atılan güllərdən deyi-
ləm. Mürsəl ömrünün ən xoş anlarını mənim ətrimlə 
yaşayır, mənim ətrimlə nəfəs alır. Allah qoysa, Emin, 
gözlədiyin gözündə qalacaqdır”, – deyə sanki Eminə 
cavab verdi. 

Sonra “Yox, yox, Emin haqqında bu cür düşünmə-
yə dəyməz. Onun nə günahı var? Məni sevməsi onun 
günahı deyil. Həm də bu cür gözəl canı Emin necə sev-
məsin”, – fikrini beynindən keçirən Şəms yenidən öz-
özünə başqalarının gözü ilə baxaraq: «Sənə minnətda-
ram, Tanrım. Məni bu cür gözəl yaratdığın üçün» deyib 
əl çantasını götürüb evdən çıxdı. 

İş yoldaşları ilə görüşüb, bayramlarını təbrik edə-
rək kabinetinə keçdi. Paltosunu soyunub stolun arxasın-
da əyləşdi. Kağız-kuğuzu qarşısına töksə də, fikri Mür-
səlin yanında idi. Ürəyi yaman istəyirdi Mürsəli. 

Tanış olduqları müddətdə heç vaxt Mürsəl icazə 
vermirdi ki, onun mobil telefonuna zəng etsinlər. Əgər 
lazım olsa idarənin telefonu ilə zəng edirdilər. Bu neçə 
günü hicran odunda yanan Şəms günorta fasiləsini 
gözləyirdi ki, bir bəhanə ilə Mürsəlin kabinetinə daxil 
ola bilsin. Nəhayət, nahar fasiləsi vaxtı çatdı. Bir-iki 
vərəqi əlinə götürüb «Müdir» yazılmış kabinetin qapı-
sını döydü. İçəridən «Buyurun», sözlərini eşitcək sevin-
cək otağa daxil oldu. Qapının ağzında dayanıb Mürsələ 
baxdı. 

– Maşallah. Yeni ildə lap gözəlləşmisən. 
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– Əvvəlcə gözəl deyildim? Yoxsa mənim gözəl 
olduğumu indi görürsən? – deyən Şəms nazla gülümsü-
nərək qapını içəridən bağladı və yavaş-yavaş Mürsələ 
doğru getdi. 

Stolun arxasından qalxan Mürsəl irəli yeriyib 
Şəmsi qucaqlayıb sinəsinə sıxdı. Qızın saçından, boyun-
boğazından gələn xoş ətiri Mürsəl acgözlüklə içinə çə-
kirdi. 

– Mürsəl, daha mən dözə bilmirəm. Hələ elçi gəl-
məmisən, amma evlənməkdən danışırsan. Nə vaxt 
evlənirik? Şəms nazla Mürsəlin gözlərinin içinə baxdı. 
Gözlərdə atəş əvəzinə bir sönüklük gördü. Yadına Emi-
nin ona zillənən baxışları düşdü. Eminin baxışları az 
qalırdı sinəsini deşib ürəyini oxusun. Eminin baxışları 
gözlərinə zillənəndə yanaqlarının qızardığı, baxışlarının 
davam gətirməyərək yerə dikildiyini xatırladı. Bu cür 
od-alovu Mürsəlin baxışlarında sezə bilmədi Şəms. 
Mürsəlin gözlərinin dərinliyində olan soyuqluq Şəmsin 
bədənini üşütdü. Amma özünü inandırmağa çalışdı 
Şəms. “Hamı bir ola bilməz. Əgər məni sevməsə, mə-
nim üçün milyonlar xərcləyərmi?”. 

– Narahat olma, əzizim. Bir az dolaşıq işlərim var. 
İşlərimi yoluna qoyum. Elçi də göndərəcəyəm, toy da 
edəcəyəm. Daha nə istəyirsən? 

– Bir az tez elə. Ayrılığa dözə bilmirəm. Nə qədər 
oğrun görüşəcəyik, – deyən Şəms Mürsəlin dodaqla-
rından öpüb gözünün içinə baxdı. 

– Məhəbbətin gözəlliyi xəlvət görüşməkdədir. 
– Az qalıb üç il ola xəlvət görüşümüzün tarixi. 

Bəs deyilmi? 
– Düz deyirsən. Evlənmək lazımdır. 
– İlk görüşümüzdən evlənsəydik, indi iki uşağımız 

var idi. 
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– Əslinə qalsa, çoxdan evlənmişik, amma rəsmi-
ləşdirməmişik. Onun üçün elə narahat olma, Şəms. 
Gəlinlik donu geyinməyinə az qalıb. 

– Qapını aç, gələn olar. Yaxşı deyil, – deyən Mür-
səl Şəmsi təkrar sinəsinə sıxıb öpüşlərə qərq etdi və 
onun ürəyində ümid alovunu yenidən qaladı. 

Şəms qapını açıb kabinetdən çıxdı və öz otağına 
gəldi. Tez güzgünün önünə keçib üst-başını səliqəyə 
saldı. Dodaqlarının və yanaqlarının silinmiş boyalarını 
yenidən təzələdi. 

 
* * *  

Yeni il bayramından bir aya yaxın vaxt keçmişdi. 
Şəms Mürsəllə hər görüşəndə evlənmələri barədə söz 
salsa da, «Tələsmə, az qalıb. Bir balaca işlərimi yoluna 
qoyum. Toya nə var ki, Allaha şükür pul olandan sonra 
toy eləmək nə çətin işdi?» eşitdiyi bu cür ürəkoxşayan 
sözlərin müqabilində bir söz demirdi. Bundan başqa, 
Mürsəl Şəmslə hər görüşə yaxşı bir hədiyyə ilə gələr, 
əliboş olanda da, zorla da olsa qızın çantasına aşağısı 
300 manat qoyar və deyərdi: «Tələsik olduğu üçün 
görüşünə əliboş gəlmişəm. Bu pulla ürəyin istəyən bir 
şey alarsan» 

– Hər görüşdə hədiyyə olar? Şəms utana-utana 
cavab verərdi. 

– Yox, nə danışırsan? Sənin kimi gözəlin görü-
şünə əliboş gəlmək günahdır, – deyən Mürsəl Şəmsi 
bağrına basıb dodaqlarının təşnəsini söndürərdi. 

 
* * *  

İşdən gəlib, üstünün qarını çırpıb içəri keçdi. So-
banı yandırdı, paltosunu çıxarıb mətbəxə keçdi. Stolun 
üstünü səliqəyə saldı. Təzə çay dəmlədi və fincanı dol-
durub stolun üstünə qoydu. Qapının zənginə diksinib: 
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«Kim ola» fikri ilə qapıya doğru getdi. Qapını açdı və 
qapının ağzında iş yoldaşı Elladanı görəndə elə bil çı-
rağına yağ töküldü. 

– Səndən çıxmayan iş? Nə yaxşı bizi yada salmı-
san. Xoş gəlmisən, beş gəlmisən. Gəl, bir səni öpüm. – 
deyən Şəms Elladanın boynunu qucaqlayıb hər iki yana-
ğından öpüb içəri dəvət etdi. 

– Məni elə qucaqladın, elə bil bir-iki saat bundan 
əvvəl iş yerində bir yerdə olmamışıq. Ellada güldü. 

– Yox iş yeri başqa, ev başqa. Bilirsən ki, mən 
səni çox istəyirəm. Otur, otur, bir çay süzüm, iç, bədə-
nin qızışsın. Bura gəlincə, yəqin ki, soyuq nəfəsini kə-
sib. 

Şəms tez fincana çay süzüb Elladanın qarşısına 
qoydu. 

Çayı içib, durub divanda əyləşdilər. Oradan-
buradan xeyli söhbət etdilər. 

– Ellada, nə yaxşı gəldin. Sənin gəlişin evin işığını 
da artırdı. 

– Yəni, mən elə gözələm? Ellada gülümsündü. 
– Gözəl olmayanda nəsən. Yoxsa öz gözəlliyindən 

xəbərin yoxdur. 
– Gözəl olsaydım, məni də biri alardı, – deyən 

Ellada köksünü ötürdü. 
– Tələsmə, qismətin yol gəlir. Yəqin ki, az vaxtda 

sənə qovuşar. Şəms Elladaya təskinlik verdi. 
– Nə isə, hərənin bir taleyi var. Mənimki də belə 

gətirib, – deyən Ellada ayağa qalxdı və çantasını açıb bir 
zərf çıxartdı. 

– Şəms, sən işdən bir az tez gəlmişdin. 
– Bir az yox, günorta fasiləsindən gəlmişəm. Düzü 

özümü yaxşı hiss etmirdim. Elə bil havam çatmırdı – 
dedi Şəms. 
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– Müdir məni çağırıb xahiş etdi ki, bu məktubu öz 
əlimlə sənə verim. Güldü Ellada. 

– Başıma xeyir, səhəri gözləyə bilmirdi, yaxud 
telefonla zəng edə bilməzdi? Bu soyuqda sənə əziyyət 
verib. Görən nə vacibdi. İndi də məktublaşmağa üstün-
lük verir. 

Şəmsin sözünə hər ikisi gülüşdü. Şəms zərfi alıb 
bir az kənara çəkildi və açmağa başladı. Zərfin ağzını 
açdıqca əli titrəməyə, ürəyi döyünməyə başladı. 

Ellada isə divanda əyləşib televizora baxırdı. 
Şəms zərfi açıb çarpayının üstündə oturub oxu-

mağa başladı: «Əzizim Şəms! Məni bağışla. Səni xoş-
bəxt edə bilmədim. Qarşında günahkaram. Etiraf edim 
ki, mən ailəliyəm, iki uşağım var. İş yerimi dəyişdim. 
Heç vaxt məni axtarmaq fikrinə düşmə. Çox gözəlsən. 
Yəqin ki, tezliklə xoşbəxtlik qapını döyər. Əlvida, əzi-
zim!  İmza: Mürsəl» 

– Ola bilməz! Ola bilməz! Yalandır! – deyib çar-
payının üstünə yıxılan Şəmsi görəndə ilk baxışda özünü 
itirən Ellada tez özünü ələ alıb Şəmsin başını sinəsinə 
sıxdı. «Şəms, nə oldu? Niyə dinmirsən?!» – soruşsa da 
suallarına cavab almadığını görüb soyuq su gətirdi və 
üzünə, sinəsinə çilədi. Handan-hana Şəmsin göz qapaq-
larının açıldığını görən Ellada: «Axı, sənə nə oldu? 
Məktubda nə yazılıb ki?» – sualına cavab almasa da, 
özünü o yerə qoymayaraq Şəmsin əl-ayağını ovxala-
mağa başladı. Təkidlə bir az çay içirtdi. 

Bir təhər özünü ələ alan Şəms ağlaya-ağlaya 
«Görmürsən alçağı, məni aldadıb yarı yolda qoydu», – 
deyərək ayağa qalxdı və üzünü yuyub fincandakı suya 
validol töküb içdi. 

Ellada Şəmsin vəziyyətinin nisbətən yaxşı oldu-
ğunu nəzərə alaraq ehtiyatla: «Bir məni əməlli başa sal 
görüm, axı nə hadisə baş verib, məktubda nə yazılıb ki, 
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bu vəziyyətə düşdün?” – deyib baxışlarını rəfiqəsinin 
ağzına dikdi. 

Gözünün yaşını silən Şəms: «Daha nə olmalı idi? 
Üç ilə yaxındır ki, guya məni sevir, bu gün-sabah elçi-
lərini göndərib mənlə evlənəcək. Ata-anamın yanına gə-
lən elçilərə «yox» cavabı verə-verə axırım bura gəlib 
çıxdı. İnsan nə qədər şərəfsiz olarmış, İlahi! İndi də 
yazır ki, məni axtarma, evliyəm, ailəm, uşağım var. 
Məni bağışla, səni xoşbəxt edə bilmədim. Demək üç 
iliymiş mənimlə gününü keçirirmiş. Anamın sözünə 
baxmadım. Dəfələrlə dedi ki, qızım, vaxtın ötür. Gələn 
elçilərin birinə «hə» de. Hətta kəndimizdən neçə-neçə 
oğlanlar dəfələrlə elçi göndərdilər. İndi mən böyüklə-
rimin üzünə necə baxacağam, İlahi?» 

Başını müəmmalı şəkildə yelləyən Ellada: «Hə, 
indi mənə hər şey aydın oldu». 

– Nəyi deyirsən? – Şəms günahkar-günahkar 
Elladanın üzünə baxdı. 

– Sənin işə girməyindən 4-5 ay keçməmiş müdir 
müavini vəzifəsinə irəli çəkilməyini. Bəs bilmirdin ki, 
kənddən gəlmiş gənc, gözəl-göyçək bir qızı müavin 
kimi məsul bir vəzifəyə irəli çəkməkdə nəsə məqsəd 
var. Dünyaya bir açıq gözlə bax. İşə ancaq gənc, boylu-
buxunlu, gözəl-göyçək qızları götürürlər. Ona görə də 
qızların çoxunu alan olmur. Nə isə!.. Sən də bu cür növ-
bəti qurbanlardan birisən. Çox da fikir eləmə. Hər şey 
arxada qaldı. Ümidlə səhərə baxmaq lazımdır. Yaraşıqlı 
qızsan. Yəqin ki, tezliklə tale ulduzun yenidən görünər. 
Çalış bu dəfə səhvə yol verməyəsən. – deyən Ellada 
ayağa qalxıb paltosunu geyindi. 

– Hara gedirsən? 
– Evə. 
– Qalsan, daha yaxşı olar. 
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– Çox sağ ol. Gecə keçir. Səhər işə getmək la-
zımdır. Yəqin ki, təzə müdir təyin etmiş olarlar. Səhər 
işdə görüşərik. 

– Yox, Ellada! Mən bir-iki gün işə gələ bilmə-
yəcəyəm. 

– Bəlkə, təzə müdir təyin olunmayıb. Müavin kimi 
işləri sən aparmalısan, ya yox? Ellada rəfiqəsinin üzünə 
baxdı. 

– Ellada, heç cür özümü ələ ala bilmirəm. Deyər-
sən, xəstədir. 

– Yaxşı, elə deyərəm. Çox da özünü üzmə. Fikir 
eləməklə keçmişi geri qaytara bilməzsən. Di gecən xey-
rə qalsın. Ellada Şəmsin üzündən öpüb qapıdan çıxdı. 

 
* * *  

Çarpayını açıb yerinə uzandı. Qaranlıqda pəncərə-
dən ağ örpəyə bürünmüş ağacın budağına baxdı. Qaran-
lıq gecədə ağaran ağ qara acığı tutdu. Bu ağarmaqda bir 
ümid gördü. Sabaha, gələcəyə inam, yaşamaq arzusu 
budaqdakı qarın ağ işığı ilə pıçıldayan ağaca içində bir 
paxıllıq hissi baş qaldırdı. Özünün düşdüyü vəziyyətlə 
ağacın vəziyyətini müqayisə etdi. “Yox, mənim işıqlı 
aləmə baxmağa haqqım yoxdur. Mənə taleyim kimi qa-
ranlıq dünya lazımdır”. Yorğanı başına çəkib zülmət qa-
ranlıqda olub keçənləri, «qayğısız» günlərini göz önün-
dən keçirməyə başladı: 

İşə girmək üçün müdirin – Mürsəlin qəbulunda 
olduğu ilk anları xatırladı. Kabinetə girəndə kresloda 
əyləşmiş boylu-buxunlu, qara saçlı, enli kürəkli, nazik 
bığlı müdiri görən kimi özünü itirdi. 

Mürsəlin gənc qızın özünü itirməsi, yanaqlarının 
qızarması və başını aşağı dikməsi nəzərindən yayınma-
dı. Kreslodan ayağa duran Mürsəl otaqda gəzinmək 
bəhanəsi ilə qızı hərtərəfli nəzərdən keçirtdi və qayıdıb 
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yerində əyləşdi. Bir az özünü stolun üstündəki kağız-
kuğuzla məşğul göstərərək qıza lazımi sualları verməyə 
başladı. Gözünün altı ilə qızı süzən Mürsəl: «Deyəsən, 
tale səni mənim üçün göndəribdi. Hərəkətlərindən görü-
nür ki, hələ sənə yad əl, yad nəfəs dəyməyib» fikrini 
beynindən keçirib dilləndi. 

– Bağışlayın, adınız nə oldu? 
– Şəms. – Qız kirpiklərini qaldırıb müdirin üzünə 

baxanda baxışları sanki Mürsəlin ürəyinə od saldı. 
– Nə gözəl adınız var. Şəms. Adınızı düzgün 

seçiblər. Bilirsiniz də, Şəms – Günəş deməkdir. 
– Bəli, bilirəm, – deyən Şəms daha da sıxıldı. Elə 

bil havası çatmırdı. 
– Yaxşı, ərizənizin üstünü yazıram. Aparın kadrlar 

şöbəsinə verin, lazım olan sənədləri sizə deyəcəklər. 
Hazırlayıb verərsiniz. Səhərdən işə başlayın. 

– Çox sağ olun. Minnətdaram. 
– Gənc kadrlara qayğı göstərmək borcumuzdur. 
– Sağ olun. Çalışaram işimlə etimadınızı doğrul-

dam. 
– O baxır, sizin qabiliyyətinizə, işgüzarlığınıza, 

savadınıza. İşçi gərək müdirin fikrini baxışlarından tuta 
bilsin. Müdir fikrini işçiyə sözlə izah etdisə, onda heç… 

– Mürsəl müəllim, çalışaram sizin düşündüyünüz 
işçilərdən olum. 

– Hələ işlə, sonra baxaq görək. Yaxşı işçi olmaq 
elə də asan məsələ deyil. Bunu hər adam bacara bilmir. 

– Mən bacarmağa çalışacağam. 
– Sizə uğurlar diləyirəm. 
– Sağ olun! – deyən Şəms kabinetdən çıxdı. 
Şəms kabinetdən çıxandan sonra Mürsəl öz-özü-

nə: «Deyəsən, bu qız ilk baxışdan mənim ixtiyarımı 
əlimdən aldı. Belə can üçün hər şeydən keçməyə dəyər» 
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fikri ilə məşğul ikən katibənin içəri girməyi müdiri özü-
nə qaytardı. 

Dörd aya yaxın idi ki, Şəms işləyirdi. Kollektivin 
hörmətini qazanmışdı. İş yoldaşları bu qızın bacarığın-
dan, başıaşağı və dili-ağzı özündə olmasından ağızdolu-
su danışırdılar. İş yoldaşlarından kimisi qardaşı üçün, 
kimi oğlu üçün, kimisi də yaxın qohumu üçün bu qızı 
almaq istəsə də, hələ ki, müsbət nəticə əldə edə bilmə-
mişdi. Hər ay əmək haqqı alanda Mürsəl Şəmsi kabine-
tinə çağırtdırar və bağlı bir zərf verib deyərdi: 

– İş yerində bu barədə heç kimə bir kəlmə olmaz. 
Yaxşı işçi olduğun üçün bu mənim mükafatımdır. Gərək 
yaxşı işçinin zəhmətini layiqincə qiymətləndirəsən ki, o 
da işə can yandıra. 

Evə gələndə zərfi açan Şəms zərfin içində aylıq 
maaşı qədər, çox vaxtı maaşından artıq pul olduğunu 
görər və ürəyində Mürsələ minnətdarlığını bildirərdi. 

Bayram günlərində Mürsəl müdir kimi bir neçə 
işçiyə (Şəmsin xatiri üçün) hədiyyə təqdim edərdi. Ağzı 
bağlı verilən hədiyyələrin içərisində Şəmsin hədiyyəsi 
xüsusi ilə fərqlənərdi. Artıq Şəms hiss edirdi ki, Mürsəl 
həmişə onu diqqətdə saxlayır. Müxtəlif bəhanələrlə 
onunla daha çox ünsiyyət qurmaq istəyir. Şəms də hiss 
edirdi ki, Mürsələ qarşı laqeyid deyil. Taleyinə tuş gəl-
miş belə oğlanla ailə qurmaq olardı. 

Kollektiv də Mürsəldən müdir kimi razılıq edirdi. 
Kollektivdə işləyən gənc qızlardan çoxu Mürsələ yaxın-
lığa can atsalar da, insafən, Mürsəl onların heç birinə 
fikir vermirdi. Məharətlə hərəkət edən Mürsəl haqqında 
heç kim mənfi fikir söyləmirdi. Bu da Şəmsin Mürsələ 
qarşı olan hisslərinin daha da dərinləşməsinə səbəb olur-
du. Şəms öz içində bir az da qürurlanırdı ki, ətrafındakı 
qızlara laqeyd olan bir oğlan ona maraq göstərir. 
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Bir gün fasilə vaxtı Mürsəl Şəmsi kabinetə çağırt-
dırdı. Bir az söhbətdən sonra dedi: 

– Bacarıqlı işçi olduğunu görürəm. Hamı səndən 
razıdır. Bir fikrim var. Bilmirəm razı olacaqsan, ya yox. 
– deyən Mürsəl ayağa qalxıb Şəmsin yanına gəldi. 

– Fikrinizin nə olduğunu bilmək olarmı? 
– Olar. Niyə olmur. Müavini ayrı işə göndərdilər. 

İstəyirəm onun yerinə sənin əmrini verəm. Razısanmı? 
– Bacararam? 
– Niyə bacarmırsan. Özüm də bilmədiyini başa 

salacağam. 
– Əgər inanırsınızsa, etibar edirsinizsə, məsləhət 

sizindir. 
– Onda ver əlini, deyən Mürsəl Şəmsin ona tərəf 

uzadılmış incə yumşaq əlini əlinə alaraq gözlənilmədən 
qızı özünə tərəf çəkib başını sinəsinə sıxdı və çənəsin-
dən tutub yuxarı qaldırdı. Əvvəlcə qara gözlərinin, son-
ra isə dodaqlarının bakirliyini öpüşləri ilə pozdu. Özün-
dən asılı olmayaraq Mürsəlin sinəsinə sığındı Şəms. 
Sinəsinin islandığını hiss edən Mürsəl: 

– İlk gündən mən sənə vurulmuşam. Sənsiz bir 
gün də yaşaya bilmərəm. Ağlayıb eləmə. İşlərimi yolu-
na qoyum. Səninlə evlənəcəyəm. Bu gündən sən mə-
nimsən. Amma bu barədə heç kimə heç nə demə. Nə rə-
fiqələrinə, nə də evinizdə. Oldumu? 

Şəms yaşla dolu gözlərini Mürsəlin üzünə dikərək 
kirpiklərini yuxarı qaldırıb,  aşağı endirməklə «oldu» 
dedi. 

Mürsəl bir də qızı sinəsinə sıxıb «Yaxşı, üz-
gözünü sil, get otağına» dedi. 

İş otağına gəldi Şəms. Bütün bədəni od tutub ya-
nırdı. Dodaqları sanki alışırdı. İlk dəfə idi ki, dodaqları-
na kişi dodağı dəyirdi. Şəmsə elə gəlirdi ki, dodaqların-
da bir qeyri-adilik əmələ gəlib. Kim görsə, o saat bilə-
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cək ki, bu qız kişi ilə öpüşüb. Xəstələndiyini bəhanə 
edərək işdən tez çıxıb evə gəldi. Bütün gecəni yata bil-
mədi. Boynunda-boğazında Mürsəlin nəfəsini hiss etdi. 
Həmin ilk öpüşün şirinliyini hələ də yadından çıxarda 
bilmirdi Şəms. 

Az bir vaxtdan sonra Şəms işgüzar, savadlı bir işçi 
kimi müxtəlif toplantılarda özünü və kollektivi təmsil 
etməyə başladı. 

Mürsəl Şəmsə qəti tapşırmışdı ki, iş yerində elə et 
ki, bizim münasibətimizi heç kim sezə bilməsin. Hətta 
Mürsəlin mobil telefonunun nömrəsini kollektivdə heç 
kəs bilmirdi. 

Mürsəl öz hərəkət və sözləri ilə Şəmsi inandırmış-
dı ki, onunla evlənməyə hazırlaşır. Mürsələ inanan qız 
özünü bütün Mürsəlin ixtiyarına vermişdi. Şəms necə 
inanmayaydı Mürsələ? 

  
* * *  

Vədələşdikləri vaxt Şəmsi maşınına götürən Mür-
səl xeyli yol gedəndən sonra bir yaraşıqlı darvazanın qa-
pısında maşını saxladı və maşından düşüb darvazanı 
açıb maşını içəri saldı. Darvazanı bağlayıb maşında otu-
ran Şəmsə tərəf gəlib maşının qapısını açdı. 

– Niyə düşmürsən? 
– Bura kimin evidi? Bura nəyə gəlmisən? Təəc-

cübünü gizlətməyən Şəms maşından düşdü. 
– Dostumun evidi. Moskvada yaşayır, açarı mənə 

verib. Dedim gəlib oturub bir söhbət edək. Həm də 
səhər bazardı. 

– Gözəl evdi. Həyəti balaca olsa da, çox səliqəlidi. 
– dedi Şəms. 

– Deyəsən, ev çox xoşuna gəldi. 
– Qəşəng evdi. Şəms dilləndi. 
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– Fikir eləmə. Allah qoysa evlənəndə bundan da 
qəşəng ev alarıq. Eləmi? Mürsəl gülə-gülə Şəmsin üzü-
nə baxdı. 

– Sağlıq olsun. Şəms dedi. 
Mürsəl Şəmsin qolundan tutub içəri keçdi. Stolun 

üstündə xudmani süfrənin hazır olduğunu görən Şəms: 
– Deyəsən, qonaqlıq hazırlamısan. 
– Elə bir şey deyil. Ac qarına oturub bir-birimizin 

üzünə baxmayacaqdıq ki! 
– Hörmətinə görə çox sağ ol. 
– Keç, bəyəndiyin yerdən əyləş. – deyən Mürsəl 

özü əyləşdi və yanındakı stulda da Şəmsə yer göstərdi. 
Mürsəl özünə və Şəmsə yemək çəkdi. Bir az ye-

mək yeyəndən sonra Mürsəl «Şampan»ı açıb iki qədəhə 
şampan süzdü. 

– Mürsəl, mən hələ indiyə kimi dilimə içki vur-
mamışam. 

– İndi qızlar kişiləri piyan eliyir. Sən də deyirsən, 
indiyə kimi dilimə içki vurmamışam. Bu qədəhləri 
içəcəyik. 

– Yox, Mürsəl! Qadan alım, mən o sən deyən qız-
lardan deyiləm. 

– Elə o qızlardan deyilsən deyə, mən də səni ca-
nımdan artıq sevirəm. Zəhmət olmasa, dur get, maşının 
arxa oturacağının üstündə qovluq var. Onu bura gətir. – 
dedi Mürsəl. 

– Baş üstə. Şəms ayağa durub çölə çıxdı. 
Şəmsin çölə çıxdığına əmin olan Mürsəl cibindəki 

bükülünü çıxardaraq tez şampan dolu qədəh tökdü və 
Şəmsin boşqabının yanına qoydu. 

İçəri girən Şəms əlindəki kağız qovluğu Mürsələ 
verib öz yerinə keçdi. 

Mürsəl qovluğu açıb içərisindəki sənədləri çıxarıb 
ayağa durdu: 
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– Ay mənim canım, ciyərim, varlığım, həyatım. 
Bu gün sənin anadan olduğun gündü. 

– Heç yadıma düşmür, bu gün ad günüm olmağı. 
Çox sağ ol, mənim əzizim, mənə bu cür diqqət yetir-
diyin üçün. Şəms güldü. 

– Tanrıya qurban olum ki, səni dünyaya gətirib, 
sonra da mənim yolumun üstünə çıxardıb ki, ey Mürsəl, 
bu məlakəyə yiyə dur. 

– Yaxşı, çox tərifləmə. 
– Tərifli gözəli necə tərifləməyim? Mənim əzizim, 

Şəms! Sənin kimi dünya gözəlinin ad günündə bəndə-
nizdən bu xırda hədiyyəni qəbul etməyinizi acizanə xa-
hiş edirik. Mürsəl əlindəki kağızları Şəmsə uzatdı. 

Kağızları alan Şəms təəccüblə Mürsəlin üzünə 
baxdı və dedi: 

– Bir şey başa düşə bilmədim. 
– Diqqətlə oxu. Bu ev sənin ad gününə hədiyyə-

dir. Daha kirədə yox, bax xoşuna gələn bu evdə yaşaya-
caqsan. Oldu, mənim əzizim? 

Əlindəki sənədləri diqqətlə nəzərdən keçirən Şəms 
həqiqətən evin onun adına olduğunu oxudu. Mürsəl 
Şəmsi qucaqlayıb sinəsinə sıxdı və öpdü. 

– Mənim əzizim, ad günün mübarək, təzə evin 
mübarək. Bu evdə istədiyinlə xoşbəxt ömür sürəsən. İn-
di de görüm bu sağlığa içmək olar, yoxsa yox! 

– Bu sağlığa şampan deyirsən, lap zəhər də içmək 
olar. – deyən Şəms şampan dolu bakalı qaldıraraq 
Mürsəlin bakalı ilə toqquşdurub bir nəfəsə başına çəkdi. 
Sevincindən şampan yoxsa su içdiyinin heç fərqinə də 
varmadı. 

Bir az yemək yeyib bir qədəh də içdilər. Arabir 
Mürsəl gözaltı Şəmsə baxırdı. Bir az keçmiş Şəmsin ona 
daha da yaxınlaşması diqqətini çəkdi. Mürsəl isə özünü 
laqeyd aparırdı. Guya qıza qarşı ayrı bir fikri yoxdur. 
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Təcrübəsiz Şəms getdikcə bədəninin ehtiras alovunda 
alışıb-yandığını hiss edirdi. Özündən asılı olmayaraq 
Mürsəli qucaqlayıb sinəsinə sıxdı və boyun-boğazını 
öpüşlərə qərq etdikcə bədənini qarsalayan alov gözlərin-
də yalvarışa çevrilirdi. Mürsəlin təmkinli davranışına 
dözə bilməyən Şəms durub işığı söndürdü, paltarını 
soyunub Mürsəli qucaqlayaraq çarpayıya uzandı. 

– Mən sənin olmaq istəyirəm. 
Məharətlə bu anı gözləyən Mürsəl: 
– Şəms, mən razı deyiləm. Qoy hər şey toy gecəsi-

nə qalsın. Bilirsən, mən səni təmiz məhəbbətlə sevirəm. 
Nə olsun ki, sən də məni sevirsən. Allah qoysa, yaxın 
vaxtlarda evlənəcəyik. Nəyə görə elə düşünürsən ki, 
mən səni bura onun üçün gətirmişəm. Yox, qoy qalsın 
toy gününə. 

– Mürsəl, qurtar, mən daha dözə bilmirəm. 
Ürəyim az qalır ki, dayansın. O şampanı nahaq içdim. 
Mən özüm deyirəm. Nə fərqi var, ya toy gecəsi oldu, ya 
da indi. Qurtar, öldüm axı… 

Elə Mürsələ də bu an lazım idi. 
– Sonra günahı məndə görmə. Özün deyirsən. 
– Qorxma ey, şikayət eləmiyəcəyəm. Özüm deyi-

rəm. Di başla… 
Mürsəl Şəmsin incə belini qüvvətli qolları arasın-

da sıxıb özünə tərəf çəkdi. Bir azdan «Yavaş, öldüm» 
deyib Mürsəlin sinəsinə qısıldıqca ağrının bədəninə 
bəxş etdiyi xoş anların qanadlarında Şəms uçmağa baş-
ladı. Təkrar-təkrar bu xoş anları yaşayan Şəms Mürsəlin 
qolları arasında necə yuxuya getdiyini bilmədi. 

Səhər yorğun-yorğun gözlərini açan Şəms özünü 
Mürsəlin qoynunda gördü. Mürsəlin əzələli qollarını, 
geniş sinəsini, yaraşıqlı sifətini nəzərdən keçirən Şəms 
bir qadın kimi özünü xoşbəxt hesab etdi. Bütün bədəni 
əzgin idi. Ayağa durub mələfədə boz-bulanlıq ləkələri 
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görəndə gecə nə baş verdiyini anlamağa çalışdı. “Bu 
necə oldu?. Toysuz, nişansız mən özümü nəyə görə 
təslim etdim?. Demək, bu gecə qız adı  üstümdən 
götürülüb. Daha oldum 30-40 ilin arvadlarına tay. Yox, 
ola bilməz. Bu necə olub?” 

Mürsəli oyatdı. Yuxudan oyanan Mürsəl Şəmsin 
yanında oturub ağladığını görəndə tez onu sinəsinə sıxıb 
öpüşlərə qərq etdi. 

– Niyə ağlayırsan, ay mənim iki gözüm? De gö-
rüm, dərdin nədi? – deyən Mürsəl yenidən Şəmsi bağrı-
na basıb saçlarını oxşadı. Şəms göz yaşları içində:  

– Mənə niyə toxunmusan? Toy gecəsi mənim dili-
mi niyə gödək elədin. Deməzlərmi, bu necə qızdır ki, to-
ya kimi özünü saxlaya bilməyibdir. 

– Ay mənim canım, gözüm. Özün yalvarıb məc-
bur etdin. Mənim sənə toxunmaq fikrim yox idi. 

– Yox, elə şey ola bilməz. Sən məni aldadırsan!  
Şəms etiraz etdi. 

– Bir halda ki, mənə inanmırsan. Onda qulaq as, – 
deyən Mürsəl stolun üstündən telefonu götürüb 
düyməsini basdı. Telefonda olan zapisə qulaq asdıqca 
Şəms qızarıb-bozarır, utandığından Mürsəlin üzünə 
baxa bilmirdi. 

– Yaxşı, bu söhbəti yazmaq haradan sənin ağlına 
gəldi? – Şəms soruşdu. 

– Gördüm, əl çəkmirsən, ağlıma gəldi ki, qoy tele-
fona yazım. Sonra deyər ki, günah səndədir. İndi özün 
qulağınla eşitdin ki, sən özün mənə “sataşmısan”. Hələ 
səndən şikayət edəcəyəm ki, Şəms məni zorlayıbdı, – 
deyən Mürsəl yenidən Şəmsi qucaqlayıb çarpayıya 
uzandırdı və paltarını soyundurdu. Mürsəl gözlərini yu-
mub qolları arasında ufuldayan Şəmsin dodaqlarından 
öpərək qulağına pıçıldadı: 
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– Gecə baş verən hadisələrin günahkarı sənsən, 
indiki hadisənin günahkarı isə mənəm, ay mənim ağ 
göyərçinim. 

Bir azdan hər ikisi ayağa qalxıb paltarlarını geyi-
nib yuyunmaq üçün hamama keçdilər. 

Əl-üzünü qurulayan Şəms güzgünün qarşısında 
dayanıb saçını daramaq istəyəndə sinəsinin, boyun-bo-
ğazının qara-qara qançır olmasını, göyərməsini görəndə 
içindən xoş bir duyğu keçdi. 

– Məni niyə bu günə salmısan? Bunlar kimin 
günahıdı? Bunları da mən demişəm eləmisən? Nazla 
Mürsəlin qarşısında dayanıb bədənində göyərmiş yerləri 
göstərdi Şəms. 

– Hanı, göstər görüm, – deyən Mürsəl Şəmsə ya-
xınlaşdı. 

– Bax, budur! Şəms boğazında, sinəsində qaralmış 
yerləri əli ilə göstərdikcə Mürsəl həmin göyərmiş yer-
lərdən öpərək: – Bunlar hamısı mənim günahlarımdır. 

– Daha qurtardımı? Mürsəl soruşdu. 
– Yox, biri qaldı, – deyən Şəms şəhadət barmağını 

nazik dodaqlarının üstünə qoydu və gülümsündü. 
Şəmsin dodaqlarından öpən Mürsəl: «Ərli qadın 

olmaq elə bilirsən asan işdir?» – deyib otağa keçdi. 
– Mürsəl, mən iki-üç gün işə gedə bilməyəcəyəm. 

Şəms baxışlarını cavab almaq üçün Mürsəlin sifətinə 
dikdi. 

– Niyə işə gedə bilmirsən? 
– Həm ağrıyıram, həm də bu sir-sifətlə ayıbdı. 
– Eybi yoxdur. Axşama yemək hazırlayarsan. Gə-

ləcəyəm. Geciksəm, narahat olma. – Mürsəl stolun üstü-
nə üç 50-lik qoydu. Ürəyin istəyəni alarsan, mənim əzi-
zim. 

Qapıdan çıxmaq istəyən Mürsələ: «Dayan səni 
yola salım» dedi. 
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Qapının ağzında dayanan Mürsəl maraqla Şəmsə 
baxdı. Şəms əvvəlcə gedib darvazanı açdı. Sonra 
yaxınlaşıb Mürsəlin üzündən öpərək «Sənə yaxşı yol» 
dedi. – Bilmirsən, arvad ərini bu cür yola salmalıdır. 

Motoru işə salıb sükanın arxasına keçən Mürsəl: 
«Çox sağ ol, salamat qal», – deyib maşını qapıdan çı-
xartdı. 

Demək olar ki, Mürsəl hər gecəni Şəmsin yanında 
keçirirdi. 

Bir gün işdə Şəmsin ürəyi bulandı. Otaqdan çıxıb 
dalda bir yerə çəkildi. Öyüdü, qusdu. Üzünü yuyub 
təcili həkimə getdi. 

– Eşidirəm xanım. Şikayətiniz nədəndir? Həkim 
soruşdu. 

– Həkim, zəhərlənmişəm. Ürəyim bulanır, bura 
gələnə kimi iki dəfə qusmuşam, – dedi Şəms. 

– Yaxşı, qoy baxaq. Həkim Şəmsi yoxladı. Soyuq-
dəymən yoxdur. Ürəyin, ciyərin yaxşıdı. Yaxşı, uzan 
görüm. 

Qarın boşluğunu yoxlayan həkim: 
– Xanım, siz hamiləsiniz. Yəqin təzə ailə qurmu-

sunuz. 
– Bəli, həkim, təzə ailə qurmuşuq. 
– Təcrübəsizliyinizə görə deyirəm. Təbrik edirəm. 

Yoldaşınızı muştuluqlayarsınız. Bəs nə yaxşı yoldaşı-
nızla gəlməmisiniz? Həkim qadın marağı ilə soruşdu. 

– Yoldaşım bilmir. İş yerində halım pisləşdi. Heç 
kəsə demədən özüm gəldim, – deyən Şəms həkimin sto-
lunun üstünə bir onluq qoydu və «Çox sağ olun» deyib 
otaqdan çıxdı. 

Şəms yol boyu bu şad xəbəri Mürsəlin necə qar-
şılayacağı barədə düşünürdü. «Yəqin məndən çox o se-
vinəcək. Mürsəl ata, mənsə ana olacağam. Hamilə oldu-
ğumu bilən kimi Mürsəl təcili toy edər…» Xəyallar 
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qoynunda axşamın düşməsini, Mürsəlin gəlişini intizarla 
gözləməyə başladı. Əlini tez-tez qarnının üstündə gəz-
dirən Şəms körpəsi ilə «danışır, ona qayğı göstərdiyini» 
deyirdi. 

Gecəyarı gələn Mürsəli qapının ağzında qarşıla-
yan Şəms tez boynuna sarılaraq «Muştuluğumu ver, sə-
nə bir gözəl xəbər deyim», – dedi. 

Mürsəl cibindən bir yüzlük çıxardıb stolun üstünə 
qoydu və dedi: 

– Hə, de görüm, a mənim Günəşim. Nədi səni se-
vindirən? – deyən Mürsəl Şəmsi qolları üstə alıb çarpa-
yının üstünə uzatdı və qara saçlarını sığallayıb gözünün 
içinə baxdı. 

Şəms Mürsəlin əlini gətirib öz qarnının üstünə 
qoydu. Sevincdən gülən gözlərini Mürsəlin üzünə dikdi. 

– Başa düşmədim. Xəstələnmisən? 
– Yox, xəstələnməmişəm. Ata olacaqsan. 
Gözlənilməz xəbərdən alınan Mürsəl tez özünü 

cəmləşdirib Şəmsin yanaqlarından öpərək: «Bu, əla xə-
bər oldu. Belə xəbər üçün yaxşı bir muştuluq mənim 
boynuma» dedi. 

Şəms Mürsəlin gözlərinin dərinliyində bir duman-
lıq, təbəssümündə saxtalıq, öpüşündə bir soyuqluq hiss 
etdi. 

– Mürsəl, tezliklə toy eləməlisən. Bir-iki aydan 
sonra mən çölə çıxa bilməyəcəm. 

– Bilirsən Şəms, bir-iki işim var, onu səmtinə sa-
lım. Sonra toy eləməliyəm. 

– Nə danışırsan. Mürsəl, qadan alım, bu, gündən-
günə böyüyür. Mənim düşdüyüm vəziyyətin ağırlığını 
dərk edirsənmi? Şəms incimiş halda başını yana çevirdi. 

– Şəms, qocalmamışıq ki, gəl bu uşağı rədd elətdi-
rək. Mən də arxayın toya hazırlaşım. Allah qoysa, evlə-
nəndən sonra ürəyin nə qədər istəyir uşaq gətir dünyaya. 
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– Sən nə danışırsan Mürsəl? Mənim ürəyimdə 
artıq şübhələr baş qaldırır, sənin məni sevməyinə, – 
deyən Şəms üzünü balınca dayayıb hıçqırmağa başladı. 

Mürsəl zorla Şəmsin başını sinəsinə sıxıb nəmli 
gözlərindən bir neçə dəfə öpdü və dedi: 

– Dəli olmusan, nədi? Demək mənim məhəbbə-
timə şübhə ilə baxırsan? Mən sənin haqqında fikir-
ləşirəm. Mən elçi göndərib, «hə» alınca, toya hazırla-
şınca iki-üç ay çəkəcəkdir. Sənin də qarnın getdikcə 
böyüyəcək. Yaxşı, deyək ki, toy elədim, səni apardım 
evimizə. Bizimkilər toyun olma vaxtı ilə hesablayanda 
görəcəklər ki, uşaq vaxtından neçə ay tez dünyaya gə-
libdi. Onda sənə necə baxacaqlar? Arxanca deyəcəklər: 
«Bax, qarnında bic gətirən qız budur. Hələ utanmaz-
utanmaz camaat içinə də çıxır». Mənim arxamca isə 
deyəcəklər: «Boyunu yerə soxum, a belə oğul. Qız gö-
rən neçəsi ilə gəzib, sonra da qüsl suyunu bunun üstünə 
tökübdü». Beləcə ömrü boyu hamı bizə təhnizlə baxa-
caqdır. Səhər aparıb abort elətdir. İşimizi yoluna qoyan-
dan sonra, gör sənə necə toy edirəm. Şəhərdə ən bahalı, 
son modda olan gəlinlik donunu sən geyinməlisən. 

– Yaxşı, nə deyirəm. Sən necə məsləhət bilirsən, 
qoy elə də olsun. Şəms yenidən Mürsələ sığındı və 
gözünü sildi. 

Mürsəl Şəmsi razı saldığını hiss edən kimi, onu 
yenidən qucaqlayıb sinəsinə sıxdı və öpüşlərə qərq edə-
rək, qulağına pıçıldadı: 

– Qadan alım, xətrinə dəyməsin. Mən sənə toxun-
maq istəmirdim. Özün yalvardın-yapışdın. Elə bildim 
ki, bir fərasətli qızsan. Daha hardan bilim ki, fərsizin bi-
risən. Qız var ki, adı qızdı. İllərnən oğlanla gəzir, kefini 
çəkir, uşağı-zadı olmur. Gəzdiyi oğlan qızı atanda bir də 
görürsən həmin gəzdiyi oğlandan da yaxşı, imkanlı 
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başqa bir oğlana toyla-nişanla ərə getdi. Hələ bakirə qız 
kimi təmtəraqlı bir üçgünlük də keçirir oğlan adamları. 

Bir gözünü aç, dünyaya əməlli bax. Biz də ömür-
lük dost-tanış, qohum-əqraba yanında dili gödək yaşa-
yaq? Uşaqdı də, ürəyimiz nə vaxt istəyər, onda da olar. 
Aborta gedəndə hələlik uşağın olmaması barədə lazımi 
məsləhətlər al. Oldumu, ay mənim həyatım. – deyən 
Mürsəl yenidən öpüşləri ilə Şəmsin ürəyini oxşamağa 
başladı. 

– Yaxşı, hər şey sən deyən kimi olsun. Onu düz 
deyirsən ki, mənim xamlığım bu vəziyyəti yaratdı. Sən 
deyən məsələlər barədə heç fikirləşmək belə ağlıma 
gəlməyibdi. Sənə olan məhəbbətim məni kor edib. Ət-
rafıma ancaq sənin gözünlə baxıram. 

– Mən bilmirəm kimi sevirəm? Elə də olmalıdır, – 
deyən Mürsəl – bir stəkan çay ver içək, yataq. Yaman 
sənsizləmişəm. 

Əlində fincan dolu çay stola yaxınlaşan Şəmsə 
göz vurdu Mürsəl. Şəms isə gülümsünərək baxışları ilə 
çarpayını göstərdi. Sevincdən qızın bütün sifəti sanki 
işıq saçırdı. Mürsəl həmin sevincin işığından qorxaraq 
baxışlarını yana fırladı. Qorxdu ki, həmin işığın selində 
Şəms onun qəlbindən keçənləri oxusun. 

 
* * *  

Mürsəl Şəmsi inandıra-inandıra onunla üç ilə 
yaxın bir müddətdə arvadı kimi yaşadı. Bu müddətdə iki 
dəfə hamilə qalan Şəmsi inandıraraq öz razılığı ilə 
aborta göndərdi. Son zamanlar Şəmsin yanında çox az 
gecələyirdi. «Bu gün, sabah elçi göndərəcəyəm» deyən 
Mürsəlin sözlərinə şübhə ilə yanaşan Şəmsin şübhələrini 
o, məharətlə yox edirdi. 

Mürsəl bilirdi ki, əvvəl-axır bu yalanların bir axırı 
olmalıdır. İçərisində Şəmsə qarşı olan məhəbbəti boğ-
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mağa məcbur idi. Birincisi, Mürsəl ailəli idi. İki uşağı 
var idi. İkincisi, bu vəzifə kreslosuna qayınlarının hesa-
bına əyləşmişdi. Qayınları bacılarını – Mürsəlin yol-
daşını çox istəyirdilər. Əgər qayınları bilsə ki, Mürsəl 
bacılarının üstünə arvad alıb, bir gün də Mürsəli sağ 
qoymazlar. 

Şəmslə tanış olduqları müddətdə həqiqətən Şəmsə 
ürəkdən bağlanmışdı Mürsəl. Ailəli olsa da, ailə məhəb-
bətini, ailə qayğısını ancaq Şəmsdə görmüşdü. Gözəlliyi 
də ki, öz yerində. Şəhərdə iki gözəl qız var idisə, onun 
biri, bəlkə də, birincisi Şəms idi. Odla su arasında qalan 
Mürsəl Şəmsə hər cür hörmət etməyə çalışırdı. Onun 
üçün də Şəmsin adına yaxşı bir ev aldı, evin içərisinə la-
zım olan hər bir əşyanı da almağı unutmadı. Dəst-dəst 
paltarlar, qızıl-zinət əşyaları almış, hətta adına banka 
pul da qoymuşdu. Mürsəl bunları eləmişdi ki, Şəms yo-
lun ortasında boynuburuq qalıb başqalarının əlində la-
zımsız əşyaya çevrilməsin. Gözəlliyinə, evinə-eşiyinə, 
imkanına görə kimləsə ailə həyatı qura bilsin. Bunları 
onun üçün eləmişdi ki, Şəmsi tərk edəndə, vicdanı nə 
vaxtsa ağrıyarsa, onda özü-özünə «Çoxları ailə həyatı 
qurur, sonra da ayrılır. Mən də onlardan biri. Ömrü 
boyu arzuladığı şəraiti yaratmışam onun üçün» deyib 
təsəlli versin. 

 
* * *  

Şəms olub-keçənləri fikrində canlandırdıqca dəli 
olmaq həddinə çatırdı. Öz-özünə düşünürdü ki, gör mən 
nə qədər sadəlövh insanam ki, üç ildir arvadı kimi 
yaşadığım kişinin haqqında heç bir məlumat bilmirəm. 
Bu üç ildə məni uşaq kimi aldada-aldada  axırda yarı 
yolda qoyub aradan çıxdı. Belə çıxır ki, bu ev-eşiyi, pal-
paltarı və nə əldə eləmişəmsə fahişələr kimi bədənimi 
Mürsələ satmaqla qazanmışam. İndiyə kimi qaranlıq bir 
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məsələ, indi Şəmsə aydın oldu. İlk gecə Mürsəllə bir 
yatağa girərkən ona yalvarması və həmin söhbətin tele-
fona yazılması məqsədi demək bu gün üçün düşünülüb-
müş. Şampana dərman qatıb mənə verib ki, ehtirasın 
əlində qalaraq ona yalvarım. Ay alçaq! Buymuş sənin 
məhəbbətin. Mənim kimi əfəl qıza hələ bu da azdı. Ba-
şıma gələn bu işlərin hamısı sadəlövhlüyümün və əfəlli-
yimin nəticəsidir. 

Emin mənə dedi. Dedi ki, az bir vaxtdan sonra o 
səni qoxlanmış çiçək kimi atacaqdır. Mən inanmadım 
Eminə. Məni təmiz məhəbbətlə sevən Emin idi. Mürsə-
lin şirin dili, bir də mənim üçün xərclədiyi pullar 
gözümü pərdələmişdi. 

Görəsən Eminin mənə qarşı olan istəyi küllənmə-
yib? «Bir qadın kimi mən xoşbəxtəm. Məni hərtərəfli 
təmin edir». Dediyim bu sözləri yəqin ki, Emin unutma-
yıb. Hardasa yaddaşının küncündə ilişib qalmış «Nə 
vaxtsa atılacaqsan. Onda utanmadan məni axtararsan. 
Bil ki, Emin ancaq səninlə xoşbəxt ola bilər» sözlərini 
xatırladı. «Lap deyək ki, Emin məni yenə həmin məhəb-
bətlə sevir. Mən hansı üzlə ona getməyə razı olum? 
Yox, yox!.. Bu alçaqlıqdır. Onda o alçaq Mürsəllə mənə 
nə fərq oldu? Kaş indi Emin yanımda olaydı. O atəşli 
gözlərindən öpüb üzr diləyərdim». 

Yuxuya necə getdiyini bilmədi. Günortaya yaxın 
ayıldı. Ayağa qalxıb güzgünün qarşısında dayandı. Göz-
ləri qızarmışdı, həm də şişmişdi. Sifəti elə bil döyülmüş 
adam sifətinə oxşayırdı. Əl-üzünü yuyub stolun arxasına 
keçdi. Bir stəkan qəndsiz çay içdi. Gördü başı ağrıyır. 
Dərman atıb yenidən yerinə uzandı. Bir-iki saatdan son-
ra başının ağrısının kəsdiyini hiss edib ayağa qalxdı. 
Paltosunu geyindi və çantasını götürüb küçəyə çıxdı. 
Qışın özünəməxsus gözəlliyinin biri də qarın ayaq al-
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tında xırıldamasıdır. Ayağı altında qarın xırıltısı sanki 
Şəmsin əsəblərini sakitləşdirirdi. 

Cərgə ilə düzülmüş mağazaların qarşısından keç-
dikcə vitirinlərdə qoyulmuş manekenlərlə özünü müqa-
yisə etdi. “Maneken dükan sahiblərinin pal-paltarını 
reklam etdiyinə görə, sahibkarın həmişə ona ehtiyacı ol-
duğu üçün heç vaxt manekeni çölə atmır. Məndən isə 
istifadə etdilər, gülümü dərdilər, ətrimi də qoxladılar. 
Sonra isə lazımsız əşya kimi çölə atdılar. Demək mane-
ken məndən daha lazımlı imiş. Bundan sonra mənim 
yaşamağımın bir mənası varmı?..” 

Düşüncələr içərisində səki ilə getdiyi məqamda – 
hara getdiyini heç özü də bilmirdi – qəflətən gözü vit-
rində manekenlərə geyindirilmiş gəlinlik donlarına sa-
taşdı. Vitrin qarşısında dayanıb gəlinlik donlarına baxdı. 
Cavan satıcı qız dükanın qapısına çıxdı: 

– Xanım, içəri buyurun. İçəridə daha gözəlləri var 
– dedi. 

Şəms içəri keçdi. Satıcı qız donları bir-bir göstərə-
rək tərifləməyə başladı. 

– Xanım, bax bu qırmızı don son modda olan don-
dur. Kimin üçün seçirsiniz? – deyən satıcı qız qırmızı 
donlardan bir neçəsini selofan torbadan çıxardıb Şəmsə 
göstərdi. 

– Bağışlayın, kimin üçün alırsınız? 
– Özüm üçün. Hər bir qızın gəlinlik donu geyin-

mək ən böyük arzusudur. Mən də bu arzuya çatmaq 
istəyirəm. 

– Xanım, xoşbəxt olun. Sizin kimi gözələ bu qır-
mızı yaraşar. İstəyirsiniz, bir geyinib baxın. Çox da 
açıq-saçıq deyil. 

Satıcı qız Şəmsi geyinmə otağına salaraq qapını 
örtdü. Şəms donu geyinib güzgünün qarşısında dayanıb 
özünə baxdı. 
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Satıcı qız yaxınlaşaraq: 
– Xanım, maşallah olsun, göz dəyməsin, nə gözəl 

yaraşır. Elə bil əyninizə biçilibdir. Nişanlınız bu geyim-
də sizi görsə, sizi bir an da olsa gözündən uzağa qoy-
maz. Qız ola-ola mən sizin gözəlliyinizdən gözümü çə-
kə bilmirəm. Gəl, gör oğlan ola. 

– Bıy, xanım, siz ağlayırsınız? Yəqin ki, bu sevinc 
yaşları olar. Sağ əliniz subay qızlarımızın başına. 
İstəsəniz donu kirayə də verə bilərik. – Satıcı qız dedi. 

– Yox, kirayə lazım deyil. Pulunu verirəm. 
Satıcı gəlinlik donunu səliqə ilə bükərək selofan 

torbaya qoyub Şəmsə verdi və «Xoşbəxt olun!» – dedi. 
– Çox sağ olun! – deyən Şəms dükandan çıxdı. 

Bir-iki ayın-oyun da alıb evə gəldi. 
Paltarını dəyişib, sobanı yandırdı. Acından ürəyi 

sıyrılırdı. Yadına düşdü ki, tezdən bir stəkan çay içib. 
Durub yüngülvari yemək hazırladı, çay dəmlədi. Artıq 
qaranlıq düşmüşdü. Televizoru açdı ki, fikri dağılsın. 
Çarpayıya uzandı. Çıxış yolu axtarmağa başladı. 
Qulağına gələn həzin musiqi və müğənninin oxuduğu 
sözlər biçarə qalmış könül dünyasını tamam alt-üst etdi. 
Elə bil müğənni oxuduğu sözlərlə onun taleyinin qara 
gününə ağı deyirdi: 

 
Yenə də tənhayam, təkəm bu axşam, 
Yenə də qismətim zülmət gecələr. 
Xəyallar əlindən bezar olmuşam, 
Ömürdən istərəm möhlət gecələr. 
 
Gecələr sevincim, gecələr qəmim, 
Gecələr taleyim, qəlbə həmdəmim. 
Sübhəcən mənimlə qalan gecələr, 
Mənim hər halıma yanan gecələr. 
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Yaman darıxdı. Gözünün yaşını silərək telefonu 
götürüb Eminin nömrəsini axtarıb tapdı. Bir xeyli fikrə 
getdi ki, zəng etsin, ya yox! “Qoy zəng edim, üzr istə-
yim. Ürəyim mənə deyir ki, o səni sevir. Mən ona layiq 
deyiləm. Heç olmasa, belə bir günümdə yanımda olar. 
Bəlkə, heç cavab vermədi. Bəlkə, «Xoşbəxt olan qadın, 
məni neynirsən axtarıb» cavabını verdi. Onda nə cavab 
verim? Nə olur-olsun, zəng edəcəyəm”. 

Telefonun düyməsini basdı. Telefon çağırsa da, 
cavab verən olmadı. İçərisində olan son ümid işığı da 
söndü. «Bu, mənim son ümidim idi». Daha yaşamağa 
haqqım yoxdur. Məndə üzə bax ki, ləkələnmiş, çirkabda 
boğulduğum halda təmiz bir insanı da özümə tay etmək 
istəyirəm. Emin mənim tayım deyil. Adama deməzlər-
mi, məni görmürdün? Gülünü kim dərib, onu çağır, qoy 
tikanını da o dərsin… 

Ayağa durdu, qırmızı gəlinlik donunu torbadan 
çıxarıb əyninə geyindi. Aynanın qabağında dayanıb 
özünə baxdı. 

– Bu da mənim arzusunda olduğum gəlinlik do-
num. Mürsəlin kişiliyi çatıb bu donu mənə geyindirə 
bilmədi. Bu donu geyinib Emin üçün gəlin köçürəm. 
Qoy Eminin xəyalında təmiz bir qız kimi qalım. 

Çantasına alıb qoyduğu paltar asmaq üçün olan 
ipək kəndiri götürdü və stulu əlinə alıb həyətə çıxdı. 
Sazaq adamın iliyinə işləyirdi. Stulu ayağının altına 
qoyub üstünə çıxdı. Əlindəki kəndiri ilgək düzəldib ərik 
ağacının yoğun budağına bağladı. Kəndirin ilgək olan 
tərəfini boğazına keçirtdi və ayağı ilə üstünə çıxdığı stu-
lu kənara itələdi. Bu zaman qulaqlarına uzaqdan, çox 
uzaqdan, hardansa bir səs gəldi: 

– E l ə m ə  Şəms!  E l ə m ə !.. 
Bu səs Eminin səsi idi. 
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* * *  

Çöldə işini qurtarıb, əlini yuyub içəri keçdi. Sto-
lun üstünə qoyulmuş telefonu götürüb açdı. Baxdı ki, 
zəng gəlib. 08.02.2015. 19.31. Saata baxdı. Saat 10-a az 
qalmışdı. Nömrəni axtarıb tapdı. Nömrəni görəndə ma-
raqla təəccübün arasında qaldı. Nömrə Şəmsin telefonu-
nun nömrəsi idi. 

– Ola bilməz! Nə üçün zəng etsin?! Maraq güc 
gəldi. Bəlkə, bir işi var? Nə işi olacaq? Onun mənə heç 
bir ehtiyacı yoxdur. Bəlkə, məni toyuna çağırır. Çağırır 
ki, gəl gör necə oğlana ərə gedirəm. Xarici maşın, ev-
eşik, qızıl, brilliyant, nələr, nələr, daha nələr… 

İstədi zəng etməsin. Şəmsə olan istəyini cilovlaya 
bilmədi. Və başa düşdü ki, heç cür Şəmsi unuda bilmir. 

Nömrəni yığıb zəng etdi. Telefon nə qədər çağırsa 
da, cavab verən olmadı. Yenə nömrəni təkrar yığdı, 
lakin yenə cavab verən olmadı. 

– Bəlkə, səhv düşüb yığıb, sonra da peşman olub. 
Lazım olsa, yenə zəng edər. – fikirləşən Emin telefonu 
stolun üstünə qoysa da, ürəyi yaman narahat idi. Heç 
özünə yer tapa bilmirdi. Görəsən Şəms məni neynirmiş? 
Yoxsa, başında bir qəzavü-qədər  var. Allah eləsin heç 
bir şey olmasın. Mən heç vaxt razı olmaram ki, Şəmsin 
qaşları da çatıla. O mənim tale ulduzum idi. Amma mə-
nim taleyimə işıq salmadı. Nə isə!.. 

 
19.07.2015 
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HƏSRƏT  BAXIŞLAR 
Sənədli povest 

 
Yayın qızmar günəşi ətrafa sanki od ələyir, bürkü-

dən nəfəs almaq olmurdu. Göz işlətdikcə uzanan pam-
bıq sahəsində yarpaqları tökülmüş pambıq kollarının 
arası ilə işləyən pambıqyığan maşınların səsi, sahənin 
kənarında pambıqla dolu xarallar asfalt yolla keçənləri 
istər-istəməz dönüb sahəyə baxmağa məcbur edirdi. 

Pambıqla dolu lafetlər tədarük məntəqəsinə daşı-
nırdı. Növbə gözləyən boş lafetlərin yanındakı sahə 
evində traktorçuların və lafet tapdalayanların günorta 
yeməklərini hazırlayan Marusa samovarı su ilə doldurur 
və tut ağacının kölgəsinə qoyub içərisinə od salır. 

Sahə briqadiri Kamran əl-üzünü yuyub, üst-başı-
nın tozunu çırparaq kölgədə qoyulmuş stolun arxasına 
keçdi. 

– Ay Marusa, isti məni lap təntidib. Ölənlərinin 
ehsanında, tez bir stəkan çay ver. Ciyərim yanır. Belə də 
isti olar? Başına döndüyüm kişinin, heç olmasa, bu 
düzdərdə əsir-yesir olanlarasa yazığı gəlmir. 

Dolu stəkanı stolun üstünə qoyan Marusa: 
– Deyəsən, planı verəcəksən, a kişi. Maşallah 

olsun, plan yarıdan keçib, hələ sahə doludur. 
– Nə bilim, görək. Sahəyə baxıram, ağlım heç bir 

şey kəsmir. 
– Ağlamaq onsuz da sənin peşəndir. Belə getsə, 

Allahın köməkliyi ilə əməyimiz əlimizdə qalmıyajax. 
Bircə onu de ki, Allah eləsin yağış yağmasın. Plandan 
artıq da olajax. Amma sən Allah, ağlama, – deyib güldü 
Marusa. 
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– Sağ ol, arvad! Kişinin qojalığından istifadə eli-
yib, ta yavaş-yavaş üzünə qayıdırsan. Kamran ağacdan 
asılmış pencəyin cibindən siqaret çıxardıb yandırdı. 

– Allah eləməsin qojalasan. Sahəyə baxdıqca tay 
da günü-gündən cavanlaşırsan. Deyirəm a kişi, pambıq 
yığımı qurtarannan sonra gəlsənə səni evləndirim. Qənd 
qabını ərinin qarşısına qoydu Marusa. 

– Hanı səndə elə mərfət, ay arvad. Sən evdə xanım 
olarsan, təzə arvad da sahə evində həm mənim, həm də 
fəhlələrin biş-düşünü eliyər. Kamran boş stəkanı nəlbə-
kiyə qoydu. 

Söhbəti hərləyib istədiyi məcraya yönəldən Maru-
sa ürəyində sevindi. Tez gişinin xoş ovqatından istifadə 
edərək: 

– Nolub mərfətimə? Sən gözaltını göstər, elçilik 
mənim boynuma. Ərinin gündən yanmış sifətinə baxdı. 

– Səni aldım, əlim yağa batdı, o birini də alsam, 
lap bala batajax, – bığaltı gülümsəyən Kamran arvadının 
sözdən allanan sifətini oğrun nəzərdən keçirtdi. 

– Düz deyirsən, mənəm ki, indiyə kimi səndə 
oturdum. Başqası olsa idi, çoxdan yolu əlinə almışdı. 
Heç olmasa, mənim yanımda danışma. O qədər at işlə-
məz yolların var ki – Marusa boşalmış stəkanı doldurub 
yenidən Kamranın qarşısına qoydu. 

Kölgəlikdən çıxan Marusa sahəyə diqqətlə baxıb 
qayıtdı. : 

– Görəsən İlqargil niyə gec gəldi? Bəlkə, maşını 
xarab olub, anası ölmüşün istidə nəfəsi kəsildi. 

– Qorxma, İlqar elə oğul deyil ki, maşını xarab ol-
sun. İndi bu dəyğa gələr. 

– Bilirsən a kişi, qulağıma çatıb ki, İlqar qız istə-
yir. Yığım qurtarsın, əl-ayaq boşalandan sonra elçi ge-
dək. Ağlın nə kəsir? Ərinin ağzına baxdı Marusa. 
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– Kimi istəyir? İçərisindən keçən sevinc hissini 
biruzə verməməyə çalışdı. 

– Nə bilim? 
– Elə şey olmaz ki, arvad olasan, eşitdiyin sözün 

də kökünə yetməmiş olasan. Bu ağlabatan iş deyil. 
Güldü Kamran. 

– Eşitdiyimə görə, Familin qızı Ağgülü istəyir. 
Bir anlığa fikrə gedən kişi, yeni siqaret yandırıb, 

"Yaxşı qızdı, amma..." 
– Nə "amma"? Qorxu içərisində tələsik sual etdi 

Marusa. 
Arvadının təlaş keçirtdiyini başa düşən Kamran 

fikrinə aydınlıq gətirdi: 
– Amma deyəndə fikrinə başqa şey gəlməsin. Belə 

bu evi dağılmış ermənilərin başımıza açdığı oyunu de-
yirəm. Onnan artıq qız almıyajıyıx ha. Ağıllı-kamallı, 
özü də gözümüzün qabağında böyüyüb. Deyirəm evlən-
dirərik, sonra apararlar müharibiyə... nə bilim eh?... 

Ərinin fikrini başa düşən Marusa: 
– 1987-də əsgərlikdən gəlib. Gələnnən də sahələr-

də səninlə bərabər can qoyur. Oxumaq da ki, qiyabi 
oxuyar. Onnan əsgərlikdən gələnlərin bir sürü uşağı var. 
Qojalannan sonra evləndirək? Sənnən nə gizlədim. Eşit-
diyimə görə deyirmiş ki, atamın pambıq işinin dərdi ol-
muya, bu dəyğa cıxıb gedərəm cəbhiyə. Namiq balaca-
dı, Arif də ayrı olur. Kişi təkcə qalıb. Deyirəm, bəlkə, 
qıza görə deyirmiş. Həm də dilim-ağzım qurusun, bir-
dən apararlar uşağı cəbhiyə, başına bir iş gələr. Heç ol-
masa yenə nişanası...– sözünün dalını gətirə bilməyərək 
boğazına yığılmış qəhəri güclə boğdu. 

– Kəs səsini! O da bir göz dağıdı. Traktorçum 
yoxdur. Yoxsa bu dəyğa özüm deyərəm ki, cəbhiyə get. 
41-45-in müharibəsində də "bron" verib arxada adam 
saxlayırdılar ki, arxa cəbhə işləsin. İndi bura da cəbhə-
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dir. Sənin oğlun getməsin, mənim oğlum getməsin, bəs 
yaxşı bu dığaların cavabını kim versin, ay arvad? Arvad 
ki, arvad, burnunuzdan uzağı görmürsünüz. 

Yaxınlaşan traktorçuları görən kimi Kamran söh-
bətin mövzusunu tez dəyişdi. 

– Gəlin, qadanızı alım. Bu gün yaman işləmisiniz. 
Kamran kişi traktorçulara və fəhlələrə stolun ətrafında 
yer göstərdi. 

– Kamran əmi, yağmasa, Allahın köməkliyi ilə yı-
ğımı 4-5 günə qurtarajıyıx, – deyən Əli əlindəki məhrə-
banı İlqara verib əyləşdi. 

Üzünü qurulayan İlqar: 
– Əli, sahənin aşağısında bir xeyli yer var, yaman 

sarmaşıqlıdır. Şpindillər dolayır. Adam bezir. Çörək ye-
yəndən sonra kömək elə, şpindillərdən bir neçəsini də-
yişəjəm. 

– Sən niyə fikir eliyirsən? Çağırtdır ustadını, 
gəlsin, dəyişsin. Vay mənim günümə, Əli güldü. 

– Mənim ustadıma sataşma. Bilirəm, sən hansı 
simə vurursan.– deyən İlqar Əliyə cavab verdi. 

– Xətrinə niyə dəyir. Traktorçuluğu Əzim öyrət-
məyibdir sənə? Siyasəti də öyrətsəydi, lap yerinə dü-
şərdi. Əyləşənlərin hamısı gülüşdü. Əli isə əlini yeməyə 
uzatdı. 

– Əzimlə işiniz yoxdur. O kişi mənim dostum 
olmaqla bərabər, həm də hərtərəfli sənətkardır. Elə bir iş 
deyin Əzimin əlindən gəlməsin. Elə hamı Əzim kimi 
kəndinin, xalqının qeydinə qalsa, qurd quzu ilə otduyar. 
Kamran kişi buluddan boşqablara yemək çəkdi və 
çörəyinizi yeyin görək – qar kimi ağaran sahəni əli ilə 
göstərərək – axşama kimi bir iş görə bilirikmi, – deyib 
özü də çörək yeməyə başladı. 
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* * * 

Pambıq yığımı vaxtı kimi görmək istəsən, axşam 
çağı xırmana çıx. Kəndin ortasında dəmir hasara alınmış 
asfalt döşəməsinin bir tərəfində taxıl anbarları, digər 
tərəfində qaraj və tikinti briqadasının iş yeri olan xır-
manda üç böyük üstü şiferli dəmir çardaqlar düzəldilib. 
Həmin çardaqların altında hər pambıq briqadirinin özü-
nün tərəzisi və pambıq qurutmaq üçün yeri var. Əl ilə 
yığılan pambıq hər axşam çəkilib xırmana tökülür, səhər 
qurudularaq axşam tərəfi pambıq məntəqəsinə göndəri-
lir. 

Bütün yayı xırmanda iş olur. Arpa, buğda və yon-
ca biçini zamanı xırmanda arpa, buğda qurudulur, axır-
da isə yonca toxumu sərilib, qurudularaq çəkilib an-
barlara yığılır. Pambıq yığımı zamanı isə xırmanın qələ-
bəliyi tamam ayrı cür olur. İşi olan, olmayan, hər axşam 
tərəfi xırmana yığışır. Gün batana yaxın sahələrdən lafet 
və maşınlarda daşınan pambıq xarallarının üstündə 
oturmuş uşaqların mahnıları, qışqırtıları, yolnan keçən-
lərə maşınlardan qəfil atılan pambıq qozaları dəydikcə 
qopan çığırtı və gülüşmə səsi aləmi öz başına alır. 

Kənd cavanlarının çoxunun məhəbbətinə şahid ye-
ridi xırman. Sevənlər təzə paltarlarını geyinib xırmana 
gələr. Axşam görüşünün yeri, vaxtı ara adamları vasitəsi 
ilə çatdırılar xırmanda. 

Maşın və lafetdən pambıq dolu xarallar yerə tö-
küldükcə hər kəs tez öz xaralının “qulağ”ından tutub tə-
rəzinin yanına çəkir. Ağgülün xaralı boşaldıb getdiyini 
görən Kəmalə "məni də gözlə" deyib boş xaşanı tez 
önlüyün içərisinə qoyub özünü rəfiqəsinə çatdırdı. 

– Nə tez qaçırsan, Ağgül? 
– Yorğunam. 
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– Bilirsənmi, axşama görüşün var? Səni həmin 
yerdə gözliyəjək. Kəmalə sevincək rəfiqəsinə bildirdi. 

– Dediyinə görə sağ ol. Ona çatdırarsan ki, gəlmi-
yəjəm. 

– Niyə az? Əvvəla, sən bilirsən ki, o bu dəyğa sa-
hədə pambıq yığır. O sahədən gələndə gecə yarı olur. 
Gələn kimi də yorğun-arğın sənin görüşünə tələsir. Mən 
onu hardan görüb, bu gecə vaxtı sənin cavabını çat-
dırıram? Kəmalə incik-incik Ağgülə cavab verdi. 

– Bilirsən Kəmalə, düzü ürəyim onu istəyir, amma 
bir tərəfdən də nə isə narahatam. Ürəyimə damıb ki, 
bizim bu məhəbbətimiz baş tutan deyil. 

– Niyə? Bəlkə bir şey eşitmisən, bir şey bilirsən? 
Bir əməlli-başlı məni başa sal görüm, ürəyinə şübhə to-
xumunu kim səpib, nədən səpilib axı? 

– Mənə gülmə, Kəmalə, hər dəfə onunla görüşə 
gələndə qapıdan çıxan kimi tək səbir gəlir. O tək sə-
birlər ürəyimi ta yara eliyib. Ağgül səsindəki qəhəri nə 
qədər çalışsa da, rəfiqəsindən gizlədə bilmədi. 

Ağgülün sözlərinə gülən Kəmalə: 
– Əməlli-başlı molla olmusan, heç bizim də xəbə-

rimiz yox. Yekə qızsan, hər şeyə məna vermə. Sən danı-
şanda adam inana bilmir ki, orta məktəb qurtarmısan. 
Sən Allah, axşam mənim qohumumu çox gözlətmə. 
Bilirsən ki, mən onun xətrini çox istəyirəm. Vallah, xoş-
bəxt olacaqsınız. İndi görəcəksən, Allah qoysa. Di sağ 
ol, – deyən Kəmalə evlərinə gedən yola döndü. 

 
* * * 

Kamran kişi evə gələndə, gecə yarıdan çox keç-
mişdi. Əl-üzünü yuyub, üzüm çardağının altında qoyul-
muş stolun arxasında əyləşdi. 
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– Hardasan? Acından-susuzundan ölmədinmi? 
Günorta sahədə bir loğma yediyin çörəyin üstündəsən. –
deyən Marusa çay-çörəyi tez stolun üstünə qoydu. 

– Başçı məntəqəyə çağırtdırmışdı. Atüstü iclas ke-
çirtdi. Bir az cəbhənin vəziyyətindən danışdı. Sonra da 
dedi ki, sinoptiklərin deməsinə görə, havaların dəyişmə-
si gözlənilir. Bütün imkanlardan istifadə edib, yığımın 
qurtarmasını tezləşdirmək lazımdır. Yoxsa, zəhmətimiz 
hədər gedəcək. Ermənilər də bizim rayonun sərhəddin-
dədir. 

– Cəhənnəmə olsun pambıq. Bir tikə çörəy al 
ağzına, yenə məntəqədir, nədir, ora get. Onsuz da pam-
bıq yığımı başladı günümüz qara olur. Gündüz sahə, ge-
cə də iclas. Ta fikirləşən yoxdur ki, bu adamlar da ya-
zıqdır, zəhərlərini yesinlər, sonra çağıraq. Hər şey cə-
hənnəmə. Hər şeyə dözərik, təki bu müharibə qurtara, 
torpaqlar geri qayıda – deyən Marusa ayağa qalxıb isti 
su gətirib Kamranın ayaqlarının yanına qoydu və ayağ-
larını heç olmasa suya sal, qoy bir az yorğunluğun 
çıxsın, – dedi. 

Yeməyini qurtaran Kamran bir stəkan çay içib, 
ayağa durdu. 

– Arvad, mənim yerimi çöldə sal. Qəşəng aylı 
gecədi, hava da ki, sərin. Mal-qoyuna baxıb gəlirəm. 

– Yoxsa, qoca vaxtında şair olmusan, bizim xə-
bərimiz yox. Elə şey yoxdur. Çöldə yer salım, gecə səni 
oğurlasınlar. Kişi də tapılmır. Mən yazıq səni kimi gözəl 
kişini bir də hardan tapajam. Əli çıraqlı gəzsəm də, tapa 
bilmərəm. Ürəkdən gələn qəhqəhəsi ilə gecənin lal sü-
kutunu pozdu Marusa. 

Üzə deməsə də, ürəyində arvadına minnətdarlığını 
bildirdi. Bu neçə illərdə arvadının xasiyyətini bilirdi 
Kamran. Həmişə yorğun olanda, acığı tutanda atmacalı 
sözlərlə, zarafatlarla ərinin könlünü oxşardı Marusa. 
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İndi də duzlu-məzəli zarafatı ilə yenə ərinin yorğunlu-
ğunu çıxartmaq, könlünü oxşamaq istəyirdi. 

– Sağ ol, ay arvad! Məni belə çox istəyirsən deyin, 
mən də səni çox istəyirəm dayna. Qoy iş-gücün əl-ayağı 
yığışdırılsın, səni özümlə kurorta aparajam. Gör dün-
yada bir nələr var? Yandırdığı siqareti damağına qoyub, 
ürək dolusu ciyərlərinə çəkdi tüstünü Kamran. 

– Sağ ol, kişi. Cavan vaxtları tək gedirdin kurort-
lara, qocalanda da məni aparırsan. Nökər işlətməyə elə-
mi? Keçəl suya getməz, Eh nə bilim, təki Allahın bu ca-
vanlara yazığı gəlsin, – deyən Marusa hazır yeri göstə-
rib, stolun üstünü təmizləməyə başladı. 

 
 

* * * 
Kamran yatağa girəndən sonra səhərki işlərini 

götür-qoy etməyə başladı. Hərdən əsən meh xüsusi ləz-
zət verirdi ona. Əllərini özünə balınc etdi. Gözləri süd 
kimi aydın səmada göz vuran ulduzlara tikildi. Tale ul-
duzunu axtarmağa başladı. Uşaq vaxtı anasından eşit-
mişdi ki, hər kəsin göydə bir tale ulduzu var. Xoşbəxt 
adamların ulduzu daha parlaq olur, deyirlər. 

Günorta sahə evində arvadının eşitdirdiyi "İlqar 
Familin qızı Ağgülü istəyir" sözləri Kamranı əlçatmaz 
uşaqlıq dünyasına apardı. 

Uşaqlığı müharibə illərinə düşmüşdü. Çətinliklə 
yaşayırdılar, Hamı kimi onların ailəsi də yarıac-yarıtox 
dolanırdı. Dağlar qoynunda yerləşən Sırxavəndin meşə-
ləri, dərsdən sonra qoyun-quzu otardığı Ballı qaya, Əz-
gilli bulaq, Salman bulağı, Mahı bulağı gözü önündə 
canlandı. Quzuqulağı, kəklikotu, çayçiçəyi yığdığı qay-
ğısız günlər, ac qarına olsa da, keçirtdiyi həmin o xoş 
anlar yaddaşında çözələnməyə başladı. Birdən-birə elə 
qəribsədi, elə kövrəldi o yerlər üçün – Mahı bulağının, 
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Əzgilli bulağın buz kimi soyuq suyu üçün burnunun ucu 
göyüm-göyüm göynədi. Çoxdan o yerlərə getmədiyini 
indi başa düşdü elə bil. Sərin meh, ulduzlu, şairanə gecə 
elə bil həsrətindən qovrulduğu dağlarla qovuşdurdu onu. 

Dağlar onunla olan ilqara vəfasız çıxdığı üçün 
Kamranı qarşılamır. Yalvarır-yapışır, iş-gücün çox ol-
duğunu bəhanə gətirirsə də mümkün eliyə bilmir. Gü-
nahlarını etiraf edir, yenə dağları razı sala bilmir. Dağlar 
dilə gəlir: 

– Mən sənin körpəliyinin, qarğı at minib çapdığın 
günlərin şahidiyəm. Bulaq başında könül açdığın ilk 
gözəl məni şahid çəkdi özünə. Səni öz qoynumdan pər-
vazlandıranda saçların qapqara, gözəl, sağlam bir oğlan 
idin. Mənim oğlum-qızım həmişə pərmuda olubdur. 
Sağlam canını xəstə salıb, qara saçları ağardandan sonra 
gəlirsən mənim görüşümə! Mənə belə oğul lazım deyil, 
– dedi dağlar. 

Hər yandan əlacı kəsilən Kamranın birdən ağlına 
gəldi ki, boran-qarı ilə Kərəmə yol verməyən dağlardan 
sazın-sozün gücü ilə Kərəm özünə yol açdı. Gəl sən də 
bir öz bəxtini sına deyib, üzünü tutdu dağlara: 

 
İllər ayrısıyıq, gəl qucaqlaşaq, 
Nə yaxşı görüşdük, salam, a dağlar! 
Bu yurdun ən gözəl şairi sənsən, 
Mən sənin qarşında lalam, a dağlar! 
 
Səninlə günəşli-günlü səhərəm, 
Səndən ayrılanda qəməm, qəhərəm.  
Elə bilirəm ki, sənsiz zəhərəm,  
Səninlə olanda balam, a dağlar! 
 
Bəhmənəm, o illər gendə qalıbdı,  
Azdığım dumanda, çəndə qalıbdı.  
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Mənim cavanlığım səndə qalıbdı,  
İndi bir saçları çalam, a dağlar! 

 
Bağışlayıram səni. O da o sözlərinə görə. Hardan 

bildin ki, biz Dağlar şer-sənət, saz-söz ölüsüyük? Bəh-
mən də bizim qoynumuzdakı sənət bulağından su içib. 

İçərisindən qopan "ah!.." dağlar qoynundan köç-
düyü günləri yada saldı. 1960-cı il idi. Doğma kəndlə-
rindən – həsrətini ürəyində yaşatdığı dağlardan ayrıldığı 
il. Həmin ildə də Marusa ilə evlənmişdi. Özlərinə görə 
ev-eşik düzəltmişdilər. 1966-cı ildə ikinci oğlu İlqar 
dünyaya gəldi. Böyük oğlu Arifi evləndirib ayırmışdı. 
İndi ikinci oğlu evlənmək istəyir. Yox{ daha qocalıram, 
ey gidi dünya! 

Sağ olsun İlqarı, əlimdən tutur, Həm çöldə işləyir, 
həm evdə. Müharibə olmasa, daha yaxşı olardı. Neynə-
mək?.. Bu da taleyin bir qismətidir, görünür... 

Fikirlər qoynunda nə vaxt yuxuya getdiyini özü də 
bilmədi. Yenicə yuxuya getmişdi ki, səsə gözlərini acdı 
ki, gün çırtıb. 

 
*** 

– Bəs keçən gecə niyə gəlmədin? İlqar soruşdu. 
– Nə bilim? İmkan olmadı. Anam gec yatdı.  
– Kefin niyə yoxdur? Bəlkə bir şey qandırıblar? 
– Yox İlqar, nə isə ürəyimə damıb ki, biz xoşbəxt 

olmayajıyıx. 
– Niyə elə deyirsən, Ağgül? Bəlkə, bir şey bilir-

sən? 
– Heç bir söz demiyiflər. hər dəfə sənin görüşünə 

gələndə qapıdan çıxan kimi tək səbir gəlir. İndi də 
qapıdan çıxırdım ki, tək səbir gəldi yenə. 

İlqar güldü. 
– Mollalığın da varıymış sənin, – dedi. 



    Fazil  SƏNAN 

 54 

– Mollalıq söhbəti deyil. Hər sənin görüşünə gə-
ləndə elə bil ürəyim uçunur, təlaş keçirirəm. Ürəyimə 
damıbdır ki, arzularımız yarımçıq qalacaqdır. 

Gecənin qaranlığı öz qanadlarını kəndin üzərindən 
yığmaq üzrə idi. Ara-bərə xoruzların tək-tək banlaması 
səhərin açılmasından xəbər verirdi. 

– Daha mən gedim. Ağgül əllərini İlqarın ovucları 
içərisindən çəkdi. 

– Axşam yenə gözləyəcəyəm. Yalvarışla dolu 
baxışlarını Ağgülün ağzına tikdi İlqar. 

– Hələ səhər indi açılmaq istəyir, Yəni, belə tələsi-
misən? Axşama çox var. Dodaqlarından İlqarı ovsunla-
yan bir təbəssüm keçdi Ağgülün.  

– Gözləyimmi? 
– Bəlkə, gələ bilmədim. Ağgül başını aşağı saldı. 
– Hökmən gəl! Vacib söhbətim var sənlə. Daha 

gizli görüşdüyümüz bəsdi. 
– Yaxşı, vacib söhbətin xətirinə gələrəm, – deyən 

Ağgülün ürəyi getməsə də, ayaqları evlərinə sarı gedir-
di. 

 
* * * 

Payızın fərmanı ilə ağaclar paltarını yavaş-yavaş 
soyunur. Həyətlərdə, ağacların başında saralan xirniklər, 
qızaran narlar, payızlıq alma-armudlar küçə ilə keçən-
lərin diqqətini özünə çəkərək, "gəl, məni dər" deyir. 

Pambıq yığımı qurtarıb. Sahələr bir yandan pam-
bıq çöplərindən təmizlənir, bir yandan şumlanır, bir 
yandan isə payızlıq taxıl, arpa səpilib suvarılır. Gecələr 
sahələrdən gələn traktor səsi əkinçilərə ana laylası kimi 
şirin gəlir. Kəndin belə payız gözəlliyini ancaq kənddə 
yaşayıb, əkin-biçinlə məşğul olanlar daha yaxşı bilirlər. 
Havaların getdikcə soyumasına baxmayaraq, kənd həya-
tının payız gözəlliyi özündə qalır. Bu gözəlliyi duymağa 
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tək bircə fikir imkan vermir. O da cəbhədən hər gün eşi-
dilən xəbərlərdir. Bütün kənd əhlinin fikri-zikri ancaq 
cəbhədədir. 

İmkan düşəndə arabir Marusa Kamrana "A kişi, 
fikrin nədir İlqar barədə?" suallarına Kamran "Düzü, ar-
vad, müharibə qol-qanadımı tamam qırıb. Heç özüm də 
bilmirəm neyləyim, nə deyim?" sözləri ilə cavab verər, 
beləcə də günlər bir-birini qovardı. 

Şər qarışana yaxın kəndin aralığından yenicə evə 
çatmışdı ki, balaca oğlu Namiq sevincək Kamranın 
qabağına qaçaraq: 

– Ata, deyirlər İlqar qız qaçırıb. 
– Kimin qızını, oğul? Ata sevinc qarışıq təəccüblə 

soruşdu. 
– Familin qızı Ağgülü! 
– Neynək, qaçırıb daha yaxşı. Allah xoşbəxt elə-

sin. 
 

* * * 
1991-ci ilin noyabr ayının 2-si. Kamranın qapısın-

da qurulmuş toy mağarından xanəndənin səsi Ağgüllə 
İlqarın sevincini kəndə car çəkir. 

Toya gələnlərin "Allah mübarək eləsin", "Qoşa 
qarısınlar", "Oğullu-qızlı olsunlar" və s. təbrikləri Kam-
ranla Marusanı daha da sevindirir. 

Toyun padşahı mikrofonu əlinə alaraq ayağa dur-
du: 

– Fərraş, Əzimi çək ortaya. Əzim kişi çox günah 
işlərlə məşğul olubdu indiyə kimi. Dədə-baba sənətini 
buraxıb, indi də siyasətlə məşğul olur. Əyləşənlərin gü-
lüşləri mağarı başına götürdü. Hamı bilirdi ki, padşah 
özü qəsdən Əzimə sataşır. Kənddə elə bir adam olmazdı 
ki, deyib-gülməyi sevən Əzimlə zarafatı olmasın. Padşa-
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hın yanında dayanan Əzim mikrofonu əlinə götürərək, 
üzünü mağara tutdu: 

– Hamı bilir ki, mənim Kamranla dostluğumun 
tarixi uzaqlara gedib çıxır. Çox sevinirəm ki, bu gün 
dostum və qardaşım Kamranın qapısında belə bir xeyir 
işə yığışmışıq. Bir məsələni də nəzərinizə çatdırmaq 
istəyirəm ki, kəndimizin xətirli-hörmətli cavanlarından 
biri olan İlqarın texnika baxımından müəllimi olmuşam. 
Demək, mənə ikiqat sevinc düşür bu məclisdən. Dostu-
mun oğlu kimi, həm də müəllim kimi bura yığışan yol-
daşlara, öz adımdan və istəyən dost-tanışların adından 
deyirəm: "Gözünüz aydın olsun, Kamranla Marusa! Qo-
şa qarısınlar! Oğullu-qızlı olsunlar! Gün o gün olsun ki, 
bu toyu olan balalarımızın balasının toy məclisinə də 
yığışağın!" 

Kimsə yerdən söz atdı ki: “Ə, sənöl, Əzimin iştahı 
var ki, o vaxta kimi yaşıya”. 

Qəhqəhə içərisində itib batan Əzim: 
– Deyəsən, bunu deyənin yaşamağa gümanı yox-

dur. Qaldı ki, mən... Mən çox şeyin şahidi olacağam. 
Ermənilərin məğlub gününü görəcəyəm, İsa bulağında 
sağlıq deyəjəm. Hələ İlqarın oğlunun toyunu da görə-
jəm. Niyə də görməyim? Sağlam canım, ağıllı başım 
var. (Yenidən gülüş dalğaları mağarı göyə qaldırdı). 
Yaxşı, yoldaşlar, bunlar hamısı zarafatdır. Allah hamını-
za gülüş qismət eləsin. İndi icazə versəniz, gitara bizim 
üçün bir "Kərəmi" çalar, mən də bəyi-mənim buna mü-
əllim kimi hüququm çatır – (bəyi oynatmağa hər adama 
icazə verilmir), onun ata-anasını və bəyin dost-tanışını 
oyuna dəvət edim. Amma, xahiş edirəm, qulaq asasınız. 
Bir görün Kərəm bir erməni qızının oduna necə yanır. 
Deyirəm, görəsən, Əslinin əvəzinə azərbaycanlı qızı ol-
saydı, Kərəm bir heylə zülm çəkərdimi? Ermənilər əv-
vəldən bizim zəif damarımızı bilirmiş, – deyən Əzim 
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əlini cibinə salıb, bir-neçə iri pulu kassirin qarşısına 
qoydu, bir-neçəsini də gitara çalanın gitarasının simlə-
rinə taxaraq: "Qoşa simlə başla görək" deyib əvvəlcə 
bəyi, sonra Kamranla Marusanı oyuna dəvət etdi. 

Xanəndənin: 
 

Sənin ahın da xoş, amanın da xoş, 
Dağla sinəmizi, dağla, “Kərəmi!” 
Ziyadxan oğlunun nakam eşqinə 
Yaman ağlayırsan, ağla, “Kərəmi!” 
Dağla sinəmizi, dağla, “Kərəmi!” 

 
– misralarında çırpınan ürəyi getdikcə məclisin sıxıb 
suyunu çıxarırdı. 
 

Bu dağlarda gurla belə, 
Qəlbimizə süzül belə, ax belə, 
Fəryadınla yandır belə, yax belə. 
O gedən karvanı saxla, “Kərəmi!” 
Dağla sinəmizi, dağla, “Kərəmi!” 

 
– Ayə, xanəndə qardaş, Kamranla Marusanı ağlat-

dın. Başa düşə bilmədim Kamran da deyəsən Kərəm ki-
mi Marusanın yolunda qara-borana düşüb. Əzimin söz-
ləri "Kərəmi"nin məclisə gətirdiyi bir qədər kədərli anı 
xoşhallıqla əvəzləşdirə bildi. Kamran bir qom pul çıxar-
dıb gitara çalanın qabağına gəldi: 

– Ə, sənin o çalan barmaqlarının, xanəndənin oxu-
yan səsinin, şeri kim yazıbsa, onu da yazan barmaqların 
qadasını alım! 

– Bilmirsən, şeri kim yazıb? Əzim Kamranın üs-
tünə "çığırdı". 

– Yox, bilmirəm. 
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– Kəlbəcərli Bəhmən Vətənoğlunun şeridi də. 
Əzim dedi. 

– Halal olsun kişiyə! Kamran gitaranın simlərin-
dən qopan nalənin axarında axmağa başladı. 

 
Qaytar bir anlığa keçən zamana, 
Apar fikrimizi dağa, arana, 
Lələli, Kərəmli düşək borana, 
Bağla gədikləri, bağla, “Kərəmi!” 
Dağla sinəmizi, dağla, “Kərəmi!” 

 
İlqarın utana-utana əlini cibinə salıb xanəndənin 

qarşısına pul qoyduğunu görən Əzim dilini yenə dinc 
qoymadı: 

– A bəy, pulunu dağıtma. Allaha şükür, sən ki, 
Kərəm kimi eşq yolunda borana düşməmisən. Dünən se-
vib, bu gün də götürüb qaçmısan, sözləri məclisi uğun-
durdu. Utandığından başını aşağı saldı İlqar. 

 
Canandan ayrılıb, can Əsli getdi, 
Yan, yazıq Kərəm, yan, Əsli getdi, 
Köçdü Qara Məlik, xan Əsli getdi, 
Bağla yaramızı, bağla, “Kərəmi!”, 
Dağla sinəmizi, dağla, “Kərəmi!”. 
 

Bəy otağında başını aşağı tikib oturmuş Ağgülün 
gözlərindən yaş süzülürdü. Ürəyi az qalırdı ki, sinəsin-
dən çıxsın. Xanəndənin səsi, gitaranın Kərəm dərdinə 
saçlarını yolması Ağgülün – Əslinin Kərəm dərdindən 
yara olmuş ürəyinə göz yaşları ilə məlhəm qoyurdu. 

– Bıy, sən niyə ağlıyırsan, az? Kəmalə Ağgülün 
üzündən duvağı kənara eləyib, ürək dostunun göz yaş-
larını sildi. 



                                                                    Əzraillə rəqs 

 59 

– Nə bilim, Əsliyə elə yazığım gəldi ki... Dün-
yadan nakam getdi. 

– Allaha şükür, sənin ki, sevgilin yanındadır. 
Adam da toy günü ağlıyarmı? 

– Görən kimdi bu havanı çaldırıb, oynuyan?– 
Ağgül nəmli gözlərini Kəmalənin üzünə tikdi. 

– Əzimdir. Nişanlını, qaynananı-qaynatanı 
oynadır... 

 
Şeir də səndədi, qələm də səndə, 
Nəşə də səndədi, ələm də səndə. 
Əsli də səndədi, Kərəm də səndə, 
Çağla, çağla, çağla, çağla “Kərəmi!”. 
 

Yer-yerdən "Sağ ol!", "Halal olsun!" nidaları ma-
ğarda gur-gur guruldayırdı. "Xoşbəxt ol, ay İlqar!" – de-
yən Əzim İlqarı qucaqlayıb üzündən öpdü. 

Gecə yarıdan keçmişdi. Çaldırıb-oynayanlar isə 
yorulmaq bilmirdilər. Padşah ayağa durub elan edir:  

– "Daha bəsdirin. İndi də bəyin tərifinə başlayı-
rıq", – deməsi üstü qırmızı örtüklü bəy stolunun ortaya 
gətirilməsinə səbəb oldu. Bəy stolunun ortaya gətirilmə-
si toyun yekunlaşmasına işarə idi. 

 
* * * 

İlqarla Ağgül xoşbəxtlik bağçasından ətirli çiçək-
ləri bir-bir qırıb dəstələdikcə, günlər də bir-bir dəstələ-
nərək iki ili adlamışdı. 

Cəbhədə vəziyyət getdikcə gərginləşirdi. Erməni-
lərin xaricdən aldıqları köməyin hesabına Azərbaycanın 
günahsız oğul-qızları qanlarına qəltan olurdu. Xalq, o 
cümlədən, kənd camaatı cəbhəyə, kənddə yerləşən hərbi 
hospitala əlindən gələn köməyi əsirgəmirdi. Ağsaqqalla-
rın məsləhəti ilə növbə ilə hər gün müəyyən sayda ev-
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lərdən xəstəxanada yatan yaralı əsgərlərə yemək aparı-
lır, cavan-qoca xəstəxana qapısında növbəyə dayanaraq, 
qan lazım olanlara könüllü qan verməyə gəlirdilər. Ge-
cələr cavanlardan çoxusu ağır yaralıların yanında qala-
raq əllərindən gələn köməyi əsirgəmir, hərbi həkimlər-
dən başqa kəndin həkimləri – xəstəxananın baş həkimi 
Fəxrəddin Quliyev və tibb bacıları gecə-gündüz xəstə-
xanada dinclik bilmədən hərbi həkimlərlə birgə çalışır-
dılar. Cəbhə xətti çox vaxtı Beyləqan torpağına keçsə də 
ermənilər geri otuzdurulurdu. Rayon və kənd hərbi və-
ziyyətdə yaşayırdı. Hamının bir dərdi-səri vardı. O da 
cəbhə və cəbhə də döyüşən oğulların taleyi. 

Səhər İlqar yerindən qalxıb malları nobata qatıb 
qayıtdı. Əl-üzünü yuyub səhər yeməyini yedi. Sahəni 
hərlənib günortaya yaxın evə gəldi. Həyətə girib bir az 
yer şumladı, ağacların quru budaqlarını kəsdi. 

Ağgülün qapıdan səsi gəldi: 
 – İlqar, gəl çörəyini ye. 
Çörəyini yeyəndən sonra maşının kapotunu qal-

dırıb motora əl gəzdirməyə başladı. 
– İlqar, hara gedirsən?  
Böyründə dayanmış Ağgülün səsinə kapotun 

altından başını çıxarıb əllərini dəsmalla silən İlqar: 
– Heç hara? Nədi ki? 
– Tezdən kişidən utandım deməyə, sən Allah, bu 

gün heç hara getmə. 
– Elə bir gedəsi yerim yoxdur, – deyə güldü İlqar. 
– Gülmə, yuxumu yaman qarışdırmışam bu gejə. 
– Qorxma, bu gün sənin yanında oturajam. 
– Nə olar, lap yaxşı. Ağgül evə getdi. 
1993-cü il, dekabrın 16-sı. Günortadan xeyli ke-

çibdi. Qəfil baş verən gurultudan ilk baxışda kənd özü-
nü itirdi. Evlərin silkələnməsi, pəncərə şüşələrinin cin-
gilti ilə tökülməsi hamını çaş-baş saldı. Evdə olanlar 
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"zəlzələ" deyib çığırtı ilə çölə qaçdılar. Aradan bir az 
keçmiş xəbər yayıldı ki, ermənilər rayona qrad atıblar. 
Gözüyaşlı özünü qapıya çatdıran Namiq "Ata, İlqar..." 
cümləsinin dalını deyə bilməyib özü öz içində çabala-
mağa başladı. 

Özünü itirən Kamran: 
– Bir əməlli sözünü de görək, nədi axı? 
– İlqar yaralanıb deyirlər. 
– Niyə, a bala? İlqar hara gedib ki? Özünü itirmiş 

atanın hayına Marusa çatdı. 
Dilləri söz tutmayan ata-ana uşağın üzünə key-key 

baxdılar. 
– Ermənilər rayon xəstəxanasına qrad atıblar. Xəs-

təxana uçub. Çoxlu ölən, yaralanan var. İlqarı da orada 
görüblər. Namiq əllərini gözlərinə tutaraq hıçqırmağa 
başladı. 

Elə bil ailəni ildırım vurdu. Heç kəs bu bəd xəbəri 
özünə yaxın buraxmaq istəmirdi. Handan-hana özünü 
ələ alan Kamran kişi: 

– Ağgülün yanında heç bir söz deməyin. Sən də 
tez yüyür Mirzəni çağır. Gedək görək nə xəbərdir? 
Kamran kişi Namiqi Mirzənin dalınca göndərdi. 

Ağ rəngli "Qaz-24" rayon mərkəzi xəstəxanasının 
yanına çatanda adamdan iynə atsan yerə düşməzdi. 
Ağlayan, çığıran, üz-gözü qanlı qadın-kişilərin çığırtıla-
rı bir-birinə qarışmışdı. Xəstəxananın uçmuş, çiliklən-
miş şüşələri görənləri fəlakətin ağırlığından xəbərdar 
edirdi. 

Yaşıl rəngli "Jiquli"ni sahibsiz görən kimi, Maru-
sanın iki əlini saçlarına atıb "Evim yaxıldı!" deyib özün-
dən getməsi bir göz qırpımında baş verdi. Özünü vəziy-
yətin ağırlığından itirmiş Mirzə Marusa ilə Kamrana bir 
təhər toxtaqlıq verib, adamlardan öyrəndi ki, yaralıları 
qonşu kənddəki hospitala aparıblar. 
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Mirzə Kamranla Marusanı bir təhər maşına otuz-
durub, hospitala yola düşdü. Hospitalda da məlum oldu 
ki, ağır yaralıları vertolyotla Bakıya götürüblər. Baş hə-
kim məsləhət gördü ki, birinci Eksperimental xəstəxa-
naya baş çəksinlər. 

Yenidən kəndə qayıdıb, Bakı yoluna çıxdı maşın. 
Sürət göstəricisi 120-130-u titrəyə-titrəyə gah irəli, gah 
geri gedir. Zülmət qaranlığın qoynuna tikilmiş gözlər 
ümid işığına uçur Bakıya doğru. Fikri yoldan yayınan 
Kamran arabir: 

– Sür, Mirzə, sür. Heç elə bil maşın getmir. – de-
yir. 

Bütün diqqətini yola toplayan Mirzə qəfil çıxan 
döngələri ağlagəlməz sürətlə kəsir. 

– Qorxmayın, heç bir şey olmaz. Bu dəyğa çata-
jıyığ. Bir az dözün! 

Arxada oturanların ürəyindən qara qanlar axırdı. 
Əlacları olsa, düşüb piyada gedərdilər ki, daha tez çat-
sınlar. 

Maşın irəlilədikcə Ağgül ürəyində "Ay Allah, mə-
nə yazığın gəlsin. İlqarın başına bir iş gəlsə, mən necə 
yaşıyajağam?" Allaha yalvarmaqla bərabər için-için ov-
xarlanırdı. "Gördün, İlqar, həmişə sənin görüşünə gələn-
də deyirdim ki, tək səbir gəlir. İnanmırdın. Məni lağa 
qoyurdun ki, molla olmusan. Hardan yenə tək səbir ya-
dıma düşdü", – Ağgül qara fikirləri özündən qovmağa 
çalışır, amma nə qədər eləyirdisə, mümkün olmurdu. 

Yanında oturmuş gəlini fikirləşdikcə Marusa az 
qalırdı dəli ola: "Yox, heç bir şey yoxdur! Onsuz da qor-
xaqlıq mənim qanımda var!.." fikirlərinin içərisində çır-
pınırdı. Amma bu çırpıntıdan maşında olanların heç bi-
rinin xəbəri yoxdu. Çünki, hərə ürəyində öz İlqarını 
fikirləşir, hərə elə bil öz İlqarını başqasına qısqanırdı. 



                                                                    Əzraillə rəqs 

 63 

Heç kim ürəyindəkini heç kimə demək istəmirdi. Hər 
kəs ürəyində öz İlqarını xəta-bəladan qoruyurdu. 

Maşın gecə yarıdan keçmiş Eksperimental xəstə-
xananın qarşısına çatdı, güclə ürəklərdə közərən ümid 
işığının közərtisində Mirzə əyləci sıxdı. Ariflə Mirzə tez 
özlərini xəstəxananın qapısına çatdırdılar. 

– Bacı, sizdə Yolçuyev İlqar Kamran oğlu adında 
xəstə varmı? – deyən Mirzə qəhər içərisində boğula-bo-
ğula soruşdu. 

Stolun üstündəki siyahı dəftərini vərəqləyən hə-
kim: 

– Bağışlayın, hardan gətirilib? 
– Beyləqan rayonundan. Bu gün axşam tərəfi gəti-

rilib. Mirzə cavab verdi. 
– Bəli var. Üçüncü mərtəbədə reanimasiya şöbə-

sindədir. 
Növbətçi həkim qapıda dayanmış adamlara: "Qor-

xulu bir şey yoxdur, arxamca gəlin", – deyib yanındakı 
adamları üçüncü mərtəbəyə – İlqarın həkiminin yanına 
aparır. 

– Professor, bu adamlar Yolçuyev İlqarın adam-
larıdır, – deyib növbətçi təqdim etdi. 

– Həkim, başına dönüm, balamın vəziyyəti nətər-
dir? – deyən Marusa özünü saxlaya bilməyib, döşəməyə 
çökmək istəyirdi ki, Mirzə qolundan tutub stulun üs-
tündə oturtdu. 

Professor qapıdan girən tibb bacısını yanına çağı-
rıb qulağına nəsə pıçıldadı. Aradan bir az keçməmiş tibb 
bacısı dərman qutusunu professorun stolunun üstünə 
qoydu. 

Professor qutunu açıb içərisindəki şüşədən ovcuna 
bir-neçə tabletka tökərək, üzünü ayaq üstə durmuş 
Mirzəyə tutdu: 

– Xəstənin nəyisiniz? 
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– Mən qohumuyam, bu böyük qardaşıdı, onlar ata-
anasıdı, – qapının ağzında dayanmış gözü yaşlı Ağgülü 
göstərərək, – o isə yoldaşıdı, – dedi. 

– Yaxşı, onda hərəniz bu tabletkadan birini atın ki, 
ürəyiniz toxtaq olsun. Ondan sonra gedək xəstənin yanı-
na. Qorxmayın, elə bir qorxulu şey yoxdur, – deyən pro-
fessor əlindəki tabletkaları Mirzənin ovcuna tökür. Am-
ma xahiş edirəm, səs-küy salmayasınız. Professor ayağa 
qalxdı. 

Palatanın qapısının açılması ilə Marusa ilə Ağgü-
lün sarğılar içərisində halsız vəziyyətdə uzanmış İlqarı 
qucaqlamaları bir oldu. 

Göz qapaqlarını birtəhər qaldıran İlqar otaqdakı-
ları dumanlı şəkildə süzdü və qanı qaçmış dodaqlarını 
dili ilə yaladı. 

– Nətərisən, İlqar? Mirzə soruşdu. 
– Danışdırmayın. Qoyun dincəlsin, – professor 

dilləndi. 
– Yaxşı, gəlin çıxın, – deyən professor özü qapı-

dan çölə çıxdı. 
– Yanında qalmaq olmaz? Arif soruşdu. Bir anlığa 

nəsə fikirləşən professor: "Olmaz, amma ya anası, ya da 
yoldaşı məsləhətləşsinlər biri qalsın. Bir şərtlə ki, xəstə-
ni narahat etməsinlər", – deyə qəti fikrini bildirdi. 

– Məsləhətdisə, Ağgül qalsın. Mirzə Kamranın 
üzünə baxdı. 

– Nə deyirəm, – deyən Kamran gözünün yaşını 
dəsmalla silə-silə palatadan çölə çıxdı. 

Professorun otağında ölüm sükutunu göz yaşı içə-
risində boğulan Kamran kişi: "Başına dönüm, həkim, 
ağlın nə kəsir?" sözləri ilə pozdu. 

Ananın cırılmış üzünü, dərdin ağırlığından başları 
sinəsinə, baxışları döşəməyə sancılmış oturanları bir 
anlığa nəzərdən keçirən professor: 
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– Əlimizdən nə gəlirsə, eləmişik. Düzünü deyim 
ki, xəstənin bədənindən çıxarılan qəlpələr zəhərlidir. 
Alçaqlar hər variantdan istifadə edirlər. 

– Doxdur, yəni balamın dərdinə əlac yoxdu, başı-
na dönüm? Yazığın mənə, onun cavan yoldaşına gəlsin, 
ayaxlarının altında ölüm, – deyən Marusa yaşlı gözlərini 
professorun ağzına tikdi. 

– Ana, elə sözlər demək, xahiş etmək artıq işdir. 
Mən səni başa düşürəm. Onu bil ki, bu dərd hamımızın 
dərdidir, hamımızın yarasıdır. Məncə, xəstənin vəziyyəti 
yaxşılaşmalıdır. Səhər açılsın görək, vəziyyətində dəyi-
şiklik yaranırmı? Uzaq yol gəlmisiniz, gedin dincəlin. 
Onsuz da burda oturmaqla sizin əlinizdən nə gəlir? Biz 
burdayıq. 

– Nə dincəlmək, həkim? Koridorda oturub gözlü-
yəjiyik, – Arif dilləndi. 

İşıqlaşanda İlqar gözlərini yavaş-yavaş açdı. Elə 
bil dünyanı Ağgülə bağışladılar. Sevindiyindən xəstənin 
üstünə əyilib gözlərindən öpdü. 

– Qurban olum, İlqar, haran ağrıyır? Ağgül əlini 
xəstənin alnına qoydu. 

– Hər yerim. Nəylə gəlmisən? Zəif səslə soruşdu 
İlqar. 

– Axşamdan gəlmişik. Həkim mənə icazə verdi 
yanında qalmağa. 

İçəri girən tibb bacısı Ağgülün qolundan tutub 
ayağa qaldırdı. 

– Professor gəlir, xahiş edirəm çölə çıxın. Xəstəyə 
baxacaqlar. 

Palatadan çıxan professor, qapı ağzında dayanan-
lara: 

– Nə lazımdır elədik. Axşama baxanda vəziyyəti 
nisbətən babatdır. Növbə ilə bir-bir yanında qalın. Mən 
də otağımdayam. Vəziyyəti dəyişsə, mənə xəbər edin. 
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– İcazə olar, professor? 
– Buyurun, buyurun! Professor içəri girən Mirzə-

yə yer göstərdi. 
– Professor, mən xəstənin qohumuyam. Xahiş edi-

rəm, düzünü deyəsiniz ki, neyləmək lazımdır? 
Gözündən eynəyini çıxarıb silərək, yenidən 

gözünə taxan professor: 
– Oğul, düzü odur ki, xəstənin bədənindən çıxan 

qəlpələr zəhərlidir. İndidən mən bir söz deyə bilmərəm. 
Həkimlik təcrübəmə əsasən, onu deyə bilərəm ki, de-
kabrın 16-da xəstə yaralanıb və xəstəxanaya daxil olub. 
Uzağı 19-dan salamat çıxarda bilsək, bil ki, yaşayacaq-
dır. Alçaqlar gör nə qədər cavanlarımızı məhv etdi. Gü-
nahsız milləti qır çat, hay-harayına da heç bir millət səs 
verməsin. Eh! Nə isə... Professor başını iki əlləri arasına 
aldı 

– İlqar, nətərisən, dərdin atanın bu ürəyinə gəlsin! 
– Deyə Kamran əlindəki dəsmalı gözlərinə sıxaraq 
hönkürtü ilə çölə çıxdı və yenidən içəri daxil oldu. 

Hönkürtüyə başını çöndərən İlqar, dodaqlarında 
ağrılı təbəssüm: "Ağlama, ata. Bəs gündə cəbhədə neçə-
neçə oğulu ölən atalar neyləsin? Allaha şükür, ölməmi-
şəm, demək yaxşıyam", – dedi. 

Əllərini göyə qaldıran ata: – "Nə bilim, ey Yara-
dan! Hər şey sənin öz əlindədir pərvərdigara, bizə yazı-
ğın gəlsin, bunun cavan canına qıyma..." 

Tez-tez xəstənin halının dəyişməsini müşahidə 
edən həkimlər "qorxmayın, elə bir qorxulu şey yoxdur" 
desələr də, hamının ürəyində bir səksəkə var idi. Həmin 
səksəkə ata-ananı, qardaşı, istisinə isinməyib, soyuğuna 
üşümədiyi, məhəbbətindən doyub "oxxay!.." deməmiş 
sevgilisi Ağgülü içəridən yeyib tökürdü. 

18 dekabrın şaxtalı gecəsi. Bayırda külək zən-
cirdən açılmış it kimi adamları, evləri, ağacları dalayır. 
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Payız ayağını nə qədər bərk yerə dirəyib dayansa da, 
qışın hökmü və zalımlığı qarşısında son anlarını yaşa-
yan xəstəni xatırladırdı. Əzrayıla təslim olmayan xəstə 
son dəqiqələrində əl-qol atdığı kimi, payız da öz so-
yuğu, küləyi ilə qışın əlindəki fərmana etirazını bildirib 
can vermək istəmirdi. Payız neyləsin? Hökmü verən za-
mandı. 

Ağgül danışır, İlqar isə bütün ağrılarını içində 
boğaraq qulaq asırdı. İlqar sevgilisinin səsini yaralarına 
məlhəm kimi çəkirdi. Bəzən həmin məlhəm səs İlqarın 
qulaqlarına elə bil uzaq-uzaq dağlardan, dərələrdən sızıb 
gəlirdi. 

– Ağgül, eşidirsən? 
– Can Ağgül, eşidirəm. 
– Başımın altını bir az qəlbi elə. Hiss edirəm ki, 

vəziyyətim yaxşı deyil. 
Qonşu çarpayıda olan balıncı İlqarın başının altına 

qoyan Ağgül özü də çarpayının lap yanında əyləşərək, 
gözlərini bəzən öləziyən, bəzən işıqlaşan baxışlara tikir. 

– Yadındadımı, həmişə deyirdin ki, sənlə görüşə 
gələndə tək səbir gəlir. Hətta səni qaçırdanda da maşına 
oturan kimi tək səbir gəldi. Bax, bu da axırı. Sən düz 
deyirsənmiş ki, ürəyimə damıb, sən məni xoşbəxt eliyə 
bilmiyəjəksən. Nə bilim? Taledən qaçmaq mümkün ol-
madı. Görünür, bizimki də belə yazılıbmış. Bilirəm, oğ-
lumuz olacaq. Onu yaxşı böyüdərsən. Atamın-anamın 
həmişə hörmətini saxlayarsan. Hayıf ki, sən... – Nəfəsi-
nin boğulmağı İlqarın sözünün kəsilməsinə səbəb oldu. 

Qanı qaçmış dodaqlarından, gözlərindən öpdü 
İlqarın. Heç bir şey olmaz. Allahın mənə yazığı gəlsin, – 
deyə Ağgül yaşlı gözlərini göyə çevirib, ürəyində imdad 
diləməyə başladı. 

Bütün aptekləri tezdən-axşama ələk-vələk eliyən, 
xəstəxanaya gələndən bəri gözlərini yummayıb, boğaz-
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larından su keçməyən adamların hamısı ayaq üstə soza-
lıb dərdin ağırlığı altında davam gətirə bilməyərək mü-
qəvvaya oxşayırdılar. 

– Vəziyyəti nə cürdü? – deyən Mirzə palatadan 
çıxan professoru yanladı. 

Ətrafında heç kimin olmadığını nəzərdən keçirən 
professor yavaşca pıçıldadı: 

– Gecə saat 12-yə kimi ancaq... 
Cümlənin arxasını artıq eşidə bilmədi Mirzə. San-

ki xəstəxana başına fırlandı. Bir-təhər özünü toxdadıb, 
palata ağzına yığışanlara yaxınlaşdı. 

Qapı ağzında dayananların hamısı yazıq-yazıq 
imdad diləyən baxışlarını Mirzənin ağzına tikdilər. Elə 
bil hamının taleyi Mirzənin deyəcəyi sözdən asılı idi. 

Dekabrın 19-u. Axşam... Xəstə halbahal olur, ha-
mı əli qoynunda məzlum-məzlum xəstənin halını müşa-
hidə edir, gözlərdən sakit-sakit yaş axır. Arabir xəstə 
göz qapaqlarını açıb, otaqdakıları nəzərdən keçirirdi. 
Xəstənin baxışları öləziyir. "Ana" deyən İlqar anasının 
üzünə baxdı və sağ qolu yana açıldı. Marusa tez oğlu-
nun yana açılmış əlini tutdu. 

– Can ana! Sənə gələn ananın ürəyinə gəlsin ba-
la... Özünü saxlaya bilməyən ana hıçqırır. 

– Havam çatmır, boğu... 
Həkim göstəriş verir ki, təcili iynə vurulsun. Tibb 

bacısı təcili iynə vurur. Mirzə xəstənin yaxasının düy-
məsini açır və xəlvəti professorun üzünə baxır. 

İynədən sonra bir az özünə gələn İlqar sanki güclə 
seziləcək həyat işığını alovlandırmaq istəyirdi. 

– Niyə ağlayırsınız? Nolub? Qalxajam... İlqarın 
sözləri hamının yanan ürəyinə su çiləyirdi. 

Qəflətən təngnəfəslik artdı. Xəstə əl-qolunu atır, 
öləziyən baxışları bir-bir hamının gözlərinə tikilir və 
nəhayət Ağgülün baxışlarında ilişib qaldı. Kamran tez 
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oğlunun əlindən tutdu. Əl getdikcə soyumağa başladı 
Baxışlar get-gedə öləziyir, gözlərin dərinliyində olan 
son işartı da getdikcə... 

Ata dilindən qəfil qopan bayatı xəstəxanada acı 
bir cingilti ilə ürəklərdə qanı dondurur: 

 
Əzrayıl can istədi, 
Susayıb qan istədi. 
İnsaf eylə, əl saxla, 
Ağgül muraz istədi. 

 
Ana dilindən qopan bayatı isə ata bayatısına cavab 

səsləndi: 
 

Eləmi, anan ağlar, 
Huy çəkib, anan ağlar. 
Oğul deyib, yas tutar, 
Üz cırıb, anan ağlar. 

 
Bütün xəstəxana işçiləri göz yaşları içərisində 

həyatdan nakam gedən İlqarın nakam dərdinə ağlayırdı. 
 

*** 
Cərcis peyğəmbərin yanındakı qəbiristanlıqda 

aşağı tərəfdən yolun kənarında öz memorial üslubu ilə 
seçilən bir məzar var. Baş daşından boylanan cavan bir 
oğlanın gülümsər çöhrəsi qəbiristanlığa yolu düşən 
adamların şəklin altında yazılmış yazını oxumağa məc-
bur edir. 

"Yolçuyev İlqar Kamran oğlu (1966-1993)". Söz-
lərini oxuyandan sonra adamın göynəyən ürəyindən 
dodaqlarına aşağıdakı kəlmələr axır: "Heyif! Çox cavan 
gedib!" 
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Adamın qaraçuxası yatanda üzünü görmə. Bəd-
bəxtlik seli dəli, qudurmuş çay kimi səni köpüklənmiş 
dalğaları qoynuna alaraq daşlara, qayalara çırparaq hər 
tikəni bir yolda qoyur. Ürəkdə təpər, dözüm istəyirəm 
ki, belə selin qabağında dayana bilsin. 

20 yanvar 1994-cü il. İlqarın qırxının çıxmasına 
on gün qalıbdı. Yenə axşam çağı. Qəfil partlayış bütün 
rayonu, yaxın kəndləri lərzəyə gətirir. Rayondakı şirə 
zavodu yerlə yeksan olur. Partlayış nəticəsində zavodun 
yaxınlığından keçən asfalt yolda maşınlar arxası üstə 
çevrilir. Nə qədər adam ölür, nə qədəri isə yaralanır... 

Həmin hadisə zamanı Kamran kişinin yaxın qohu-
mu, hər ikisi qaçqın, cavan gəlin Səbinə Allahverdiyeva, 
xalası nəvəsi starşina Elbrus Məmmədov arzuları ürək-
lərində dünyalarını dəyişdilər. Oğul dağının yeri qay-
saqlanmamış yeni dağ çəkildi Kamran kişinin sinəsinə. 

Bu da ermənilərin Azərbaycana etdiyi zülmün ye-
ni səhifəsi. 

Dözür Kamran! Hər şeyə dözür! Fələyin acığına, 
üstünə qucaq-qucaq ələnən qəmin, kədərin acığına dö-
zür! 

Dözür Kamran!.. Hər şeyə dözür! Oğlunun ölü-
mündən yeddi ay keçməmiş – 7 iyul 1994-cü ildə dün-
yaya gəlmiş İlqarın yadigarı Vüqarı böyütmək üçün. 

Kimin Kamran kişinin evinə yolu düşsə, darvaza-
ya tikilmiş neçə-neçə həsrət baxışların şahidi olar. Elə 
baxışların ki, ata-ana oğul yolu, Ariflə Namiq qardaş 
yolu, Orxan əmi yolu, Ağgül xoşbəxtliyini yarımçıq 
aparmış yar yolu, Tahirə sevimli qayın yolu, dili yeni 
açılmış balaca Vüqar isə ATA yolu gözləyir... 

İlqar isə onu gözləyənlərin həsrət baxışlarını yol-
dan-izdən yığa bilmir ki, bilmir... 

 
21.07-14.08.1998. 
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PAPAQ 
  

İbrahim kişi ayağa qalxdı və məclisə göz gəzdirib 
bir anlığa duruxdu. Hamı bu nurani el ağsaqqalına diq-
qət kəsildi. Məclis əhlinin  sakitləşdiyini görən İbrahim 
kişi özünəməxsus tərzdə aramla sözə başladı: 

– Hörmətli məclis əhli! Bu gün bura yığışmağımı-
zın səbəbini bəziləri bilmir. Burada iştirak edənlərin ək-
səriyyəti qohum-əqrəba, yaxın dost-tanış və bir də qon-
şulardı. Elə bilirəm ki, hamınız mənim və gəlinim Ya-
səmənin sevincinə ürəkdən sevinərsiniz. Nəvəm Yadi-
gar Hərbi Akademiyanı qırmızı diplomla bitirib. 

Məclis bir ağızdan: 
– Gözünüz aydın olsun! Allaha min şükür. Yasə-

mən bu günü də gördü! Elə oğula halal olsun, və s. ürək 
oxşayan nidaları ilə öz sevinclərini bildirdi. 

İbrahim kişi əlini yuxarı qaldıraraq sakitliyi bərpa 
etdi, «Olmayanlara da  qismət olsun», – deyib yarımçıq 
qalmış fikrini davam etdirməyə başladı: 

– Hamınıza məlumdur ki, oğlum Cəmil Qarabağ 
uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə yüksəlib-
dir. Torpaqlarımız uğrunda göstərdiyi qəhrəmanlığı 
layiqincə qiymətləndirilmişdir. Ölümündən sonra Cə-
milə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilibdir. Yə-
qin ki, çoxunuzun yadında olar Yasəmənin toyu. 

– Yaxşı yadımızdadır. Bəzi yaşlı adamlar yerlərin-
dən dilləndilər. İbrahim kişi sözünə davam etdi: 

– Cəmil dünyasını dəyişəndə cibindən bir məktub 
çıxmışdı. Həmin məktubda Cəmil yazmışdı ki, mühari-
bədə kimin salamat qalması məlum deyil. Mən ölsəm, 
atama deyərsiniz, toy edib Yasəməni evimizə gəlin gə-
tirsin. Oğlum olsa, mənim yolumu davam etdirsin. Qa-
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rabağın azad olması uğrunda yarımçıq qalmış arzularımı 
həyata keçirməyə çalışsın. Əgər oğlum hərbiçi olsa, 
mənim papağımı ona verərsiniz. Nə vaxt ki, mənim oğ-
lum papağım başında vətənin bir qarış torpağı uğrunda 
canından keçməyə hazır olarsa, onda bilin ki, mən 
ölməmişəm, sağam. 

Beş-altı gündən sonra Yadigar leytenant kimi dö-
yüş bölgələrindən birinə yollanır. Yasəmənin toyu olan-
da kənddə çox söz-söhbət gəzdi. Hamısından xəbərim 
oldu. Danışanları qınamıram. Çünki, bu toy tarixdə gö-
rünməmiş bir toy idi. Bəylik taxtında gəlinin – Yasəmə-
nin yanında bəy əvəzinə Cəmilin papağı qoyulmuşdu. 
Həmin səhnə çoxlarının, o cümlədən, indi də mənim gö-
zümün qarşısındadır. Yasəmən Cəmilə verdiyi sözə 
əməl etdi. Cəmilə olan məhəbbəti yolunda saçının birini 
ağ hördü, birini qara. Cavan canını girov qoydu, Yadi-
garı böyütdü. Yasəmən evin gəlini yox, qızı oldu.  

Azərbaycan qızlarının məhəbbətinə sadiq, namu-
su, qeyrəti uğrunda hər cür fədakarlığa hazır olduğunu 
Yasəmən əməli ilə təsdiq etdi. Üzümü cavanlarımıza 
tutaraq deyirəm: 

– Nə qədər Cəmil kimi qəhrəmanlarımız, Yasə-
mən kimi qızlarımız, Yadigar kimi cavanlarımız varsa, 
Qarabağımızın düşmən tapdağından azad olmağına 
əmin ola bilərsiniz. 

– Qızım, Yasəmən, içəridən papağı bura gətir. İb-
rahim kişi ayaq üstdə dayanmış Yasəmənə dedi. 

Yasəmən əlində gətirdiyi ipək dəsmalı açaraq 
«Buyur, əmi»! – deyib əsgər papağını İbrahim kişiyə 
uzatdı. 

İbrahim kişi gəlininin əlindən papağı alıb o tərəf, 
bu tərəfinə baxdı. İçərisindən keçən titrəyişi və dolux-
sunmuş gözlərini bir təhər gizlədərək Yasəmənin başını 
sinəsinə sıxıb alnından öpdü. Sonra ata qayğısı ilə saç-
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larını sığallayaraq «Üzün ağ olsun, qızım!» – dedi. Kə-
narda dayanıb qulaq asan Yadigarı İbrahim kişi yanına 
çağırdı, onu da qucaqlayıb üzündən öpdü. Əlində tut-
duğu əsgər papağını nəvəsinin başına qoydu və dedi: 

– Atanın torpağı sanı yaşayasan. Papaq kişilik, na-
mus-qeyrət rəmzidir. Başında papaq gəzdirirsənsə, de-
mək kişisən. Kişisənsə, torpağını qorumalısan. Bax 
oğul, atan Cəmil sənə bunu vəsiyyət edibdir. Mənim  də 
sənə baban kimi xeyir-duam budur: «Tanrı sənə yar 
olsun»!.. 

Qayınatasından bir az kənarda dayanıb qulaq asan 
Yasəmən özünü saxlaya bilməyib tələsik yataq otağına 
qaçdı və üzüqoylu çarpayıya uzanaraq hönkürməyə 
başladı. Göz yaşları qucaqlayıb sinəsinə sıxdığı balıncı 
islatdıqca həm ürəyi sakitləşir, həm də Cəmillə keçən 
bənövşə ömrünə bənzər xoşbəxt anları gözü önündə 
canlanırdı. 

 
* * * 

Cəmil çoxdan Yasəməni gözaltı eləmişdi. Qızın 
uca boyu, qara saçları, ala gözləri, girdə sifəti, nazik 
burnu, laləyə bənzər yanaqları çoxlarını məftun etsə də, 
Yasəmənin meyli Cəmildə idi. Cəmil hiss edirdi ki, qız 
ona laqeyd deyil. Amma kənd yeri olduğu üçün utan-
dığından bir söz deyə bilmirdi. Görüb eləyən olsa xalxın 
qızının adı biabır olar. Beləcə, günlər arxada qaldıqca 
Cəmilin Yasəmənə qarşı olan istəyi günbəgün daha da 
güclənirdi. 

Bir gün günorta Cəmil evə gələndə Yasəmənlə 
qarşılaşdı. İki çəpərin arası ilə gedən cığırda Yasəmən 
əlində vedrələr sudan gəlirdi. Cığırda heç kimin olma-
dığını görən Cəmil ürəyində sevindi ki, yaranmış imkanı 
əldən qaçırtmaq olmaz. Bir də bu cür imkan ələ düşə, ya 
düşməyə. Qızın yaxınlaşdığını görən Cəmil cığırın orta-
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sında dayandı, bir təhər özünü cəmləşdirib: «Yasəmən, 
bir dəqiqə olar?» dedi. 

Su dolu vedrələri yerə qoyan Yasəmən başını aşa-
ğı salıb qızardı. 

– Çoxdan səni sevirəm, hiss etmiş olarsan. Sizə 
elçi göndərmək istəyirəm. Səhər bu vaxtı səni burada 
gözləyəcəyəm. Əgər razı olsan gələrsən, – deyib yoldan 
çəkilən Cəmil arxaya baxmadan yoluna davam etdi. Bir 
azdan Cəmilin arxası ilə baxan Yasəmən, tez özünü ələ 
alıb vedrələri götürərək evə tələsdi. 

Bütün gecəni yata  bilmədi Yasəmən. Əlaltından 
çox cavanlar elçi düşsə də qız heç kimə «hə» demə-
mişdi. Çox qızların gözü Cəmildə idi. Çoxları istəklərini 
dillərinə gətirsələr də, Yasəmən istəyini hamıdan giz-
lədirdi. Nəhayət, ürəyinin istəyi qapısını döymüşdü. An-
laşılmaz bir sevinc bütün bədənini necə culğamışdısa, 
nə vaxt yuxuya getdiyini bilmədi. 

Səhər həmin vaxta az qalmış Yasəmən vedrələri 
götürüb suya yollandı. Sudan qayıdanda Cəmilin qarşı-
dan gəldiyini görcək qılçaları titrəməyə başladı. Halsız-
laşdığını hiss etdi və vedrələri yerə qoydu. Baxışları 
qarşısında dayanan Cəmilin ayaqqabılarına dikildi. Hiss 
elədi ki, sifəti alışıb yanır. Hardansa qulaqlarını bir səs 
döyəcləyirdi. Bu səs qarşısında dayanan Cəmilin səsi 
idi. 

– Nə deyirsən, Yasəmən? Razısan, elçilərimi gön-
dərim? 

– … 
-Eşitmirsən, Yasəmən, səninləyəm. Bu gecə yat-

mamışam. Verəcəyin cavabı gözləmişəm. De görüm, 
məni sevirsən? 

– … 
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– Ay qız, başını qaldır, bir söz de. Tez ol. Bir söz 
de, görüb eliyən olar, yaxşı deyil. Kənd yeridi, hər iki-
miz biabır olarıq. Hə, nə deyirsən? 

– … 
Qızdan bir cavab eşitmədiyini görən Cəmil sağ əli 

ilə qızın çənəsindən tutub ehmalca yuxarı qaldıraraq ala 
gözlərinin içərisinə baxdı. Yaşla dolmuş bəbəklərdə öz 
əksini gördü və hiss etdi ki, qızın sifətini həya pərdəsi 
lalə rənginə salıb, tir-tir əsib uçunan qız güclə ayaq üst-
də dayanır. Sanki ayaqları bədənini saxlaya bilmir. Cə-
milin təkrar olaraq yenidən «De görüm, məni sevirsən?» 
sualına cavab gözləyən baxışları qızın gözlərinə dikilən-
də Yasəmən uzun qara kirpiklərini aşağı endirməklə ca-
vab verdi. Elə bu məqamda dodaqlarında isti bir nəfəsin 
gəzdiyini hiss etdi. Yasəmən özünə gəlib ətrafına boyla-
nanda artıq Cəmilin uzaqlaşdığını gördü. Yanaqları aşa-
ğı süzülən göz yaşlarını sildi və içindən keçən «səni se-
virəm» sözlərinin sevinc dalğası nazik təbəssümlə alışan 
dodaqlarında öz əksini tapdı. Bu sevinci, bu təbəssümü 
iki çəpərin arasında ancaq Yasəmən özü duydu, özü hiss 
etdi. Bir az sonra isə vedrələrini götürüb evə tələsdi. 

 
*** 

Bir ay olardı ki, Cəmillə Yasəmən nişanlanmış-
dılar. Cəmilin atası İbrahim kişi üç-dörd aya toy edib 
gəlinini gətirmək fikrində idi. Atalar yaxşı deyib ki, sən 
saydığını say, gör fələk nə sayır. Artıq ermənilər Dağlıq 
Qarabağda bir çox kəndlərdən azərbaycanlıları zor gü-
cünə çıxardırdılar. Boşaldılmayan kəndlərdə ağlagəlməz 
vəhşiliklər törədilirdi. Azərbaycanda könüllü batalyon-
lar yaranırdı. Cəmil də könüllü olaraq batalyonlardan 
birinə yazıldı və axşam hərbi formada evə qayıdanda 
hamı məəttəl qaldı. İbrahim kişi: 
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– Ay oğul, əlimizdə xeyir iş gördüyümüz yerdə bu 
nə oyun idi çıxartdın? 

– Dədə, ermənilər kəndləri bir-bir dağıdır. Tor-
paqlarımız əldən gedir. Bu hayda toy eləmək olar? 

– Ay oğul, heç olmasa toy eləyib gəlini gətirəydik, 
sonra gedəydin. İndi xalxın qızı oturub sənin yolunu nə 
vaxta kimi gözləsin? Bəlkə də, nişanı qaytardılar. 

– Qorxma, Yasəmən elə qız deyil. Hər şeyi başa 
düşəndi. Gözləyəcək. Özü ilə söhbət eliyəcəm. 

– Nə deyirəm oğul, özün bilən məsləhətdi. 
 

*** 
Yasəməngilin evlərinin arxasında cərgə ilə əkilmiş 

söyüd ağaclarının birinin altı çayırlıq idi. Söyüdün çətiri 
həddindən artıq böyük olmaqla bərabər, budaqları yerə 
dirənirdi. Altında qoyulmuş stolda oturanı ətrafdakı 
adam qətiyyən görə bilmirdi. Cəmil stolda əyləşib, ba-
xışları isə qaranlığa zillənibdi. Getdikcə hövsələsi da-
ralır: «Bilmir ki, onu gözləyirəm? Neçə gündü görmü-
rəm. Bu qədər gecikmək olar? Kəndin də keçmə bu işin-
dən. Hayıf deyil şəhər. Tezdən nişanlını vur qoltuğuna, 
hara istəyirsən get. Kimin nə işinə qalıbdı. Kənddə fi-
lankəs gördü, ayıbdı. Toy olana kimi qız tərəfə hərlən-
mə, nə bilim nə, nə… Səhərdən otur burda halalca ni-
şanlınla oğru kimi görüş.» fikirləri ilə məşğul ikən 
qəflətən «Axşamın xeyir» sözünə diksinib ayağa qalxdı 
və Yasəməni qucaqlayıb bağrına basdı. 

– Yavaş, nəfəsim kəsildi. Yasəmən yavaşca pıçıl-
dadı. 

– Bəs niyə gec gəldin? 
– Hamı yerinə girəndən sonra gəldim. 
– Eh, bu nədi, ey? Halalca nişanlınla görüşməyə 

də imkan vermirlər. Bu nə nişanlılıq oldu? 
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– Elə demə, Cəmil. Abır-həya yaxşı şeydi. Bir-iki 
aya toyumuz olacaq. Ondan sonra həmişə yanında ola-
cağam. Ürəyin nə qədər istəyir, qucaqlayıb öpərsən. 

Yasəmən başını Cəmilin sinəsinə qoydu və ürəyi-
nin döyüntüsünə qulaq asmağa başladı. Yasəmənin saçı-
nı sığallayan Cəmil özlüyündə götür-qoy edirdi ki, ha-
radan başlasın ki, nişanlısı etiraz etməsin. 

– Yasəmən, televizora baxırsan? 
– Baxıram. 
– Ermənilər əməlli-başlı bizlə müharibə eləyir. 

Kəndlərimiz yavaş-yavaş boşalır. Dədə-baba torpaqları-
mızdan bizi zorla çıxardırlar. 

– Hər axşam «Xəbərlərə» baxanda adamın tükü 
biz-biz olur. 

– Ermənilərin qabağına çıxmağın vaxtıdı. 
– Çıxın də. Kim qoymur? Yəni bizim oğlanlarımız 

elə qorxaqdılar? – deyən Yasəmən daha da Cəmilə sı-
ğındı. 

– Ay sənin qeyrətinə bu nişanlın qurban olsun, – 
deyən Cəmil Yasəməni sinəsinə sıxıb öpdü. – Könüllü-
lər batalyonuna yazılmışam. Bilirdim ki, etiraz eləmiyə-
cəksən. 

– Lap yaxşı eləmisən. İndi mən də bildim ki, ni-
şanlım kişidir. Torpağının qeyrətini çəkən oğlandır. Və-
tənini və sevgilisini qorumaq üçün müharibəyə gedən 
oğlanı kim sevməz? Həmin oğlanın nişanlısı intizarla 
onun yolunu gözləməlidir. 

– Səhər mən gedirəm. 
“Belə tez?” – həyəcanla düşünən Yasəmən hisslə-

rini büruzə vermədən: 
– Yaxşı yol. Mən səni gözləyəcəyəm. Allah üstün-

də yar olsun. Eybi yoxdur, müharibə qurtarar, sonra 
toyumuzu edərik. Qocalmamışıq ki, – dedi. 
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– Arada imkan olan kimi, gəlib görüşəcəyəm. 
Səhərdən sən olacaqsan əsgər nişanlısı. 

– Sənin döyüşçü olmağınla fəxr edirəm. Qoy hamı 
görsün ki, mənim nişanlım Vətəni qorumağa gedib. Bir 
az sonra: 

– Hava işıqlaşır, gedək, – deyən Yasəmən Cəmilin 
qolları arasından çıxıb dalda yerlə evlərinə getdi. 

 
*** 

Cəmil bir ilə yaxın idi ki, düşmənə qarşı döyüş-
lərdə iştirak edirdi. Mayor rütbəsində olan Cəmil batal-
yon komandiri vəzifəsinə təyin olunmuşdu. Füzuli və 
Ağdamın müdafiəsi zamanı göstərdiyi igidlik layiqincə 
qiymətləndirilmişdi. Əsgərlər yalnız komandir kimi 
yox, bir dost, qardaş kimi Cəmilin xətrini çox istəyir-
dilər. İmkan düşən kimi icazə alıb evlərinə gələn Cəmil 
Yasəmənlə xəlvəti görüşər və cəbhədəki vəziyyət barə-
də söhbət edərdi. Hər dəfə nişanlısından ayrılanda Yasə-
mənin «Cəmil, qadan mənə gəlsin, özündən muğayat ol. 
Sənin ayrılığına dözə bilmirəm. Ürəyimə nəsə da-
mıb…» deyərək göz yaşları ilə nişanlısını yola salardı. 

Cəmilin uşaqlıq dostu Zakirin toyu idi. Cəmil bir 
ay əvvəl evə gələndə Zakir dostuna demişdi ki, toyda 
hökmən iştirak etməlidir. Cəmil Zakirə söz vermişdi ki, 
salamatçılıq olsun, mütləq toya gələcəyəm. 

Cəmilə xəbər göndərmişdi ki, birisi gün toydur. 
Cəmil icazə alıb kəndə gəldi. Evdəkilərlə görüşdü. Ya-
səmənə xəbər göndərdi ki, axşam Zakirin toyunda ola-
cağam, gələrsən. 

Günortadan başlayan toyun səsi kəndi başına gö-
türmüşdü. Qarabağ müharibəsi başlayandan bəri kənddə 
ilk toy idi ki, çalınırdı. Zakirin atasının vəziyyəti yaxşı 
olmadığı üçün kəndin ağsaqqalları məsləhət etdilər ki, 
toy olmalıdır. Ata oğlunun toy səsini eşitsin. Zakir ağ-
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saqqalların məsləhətindən çıxmayaraq toyun olmasına 
razılıq vermişdi. Demək olar ki, bütün kəndin adamları 
toyda iştirak edirdi. 

Cəmil mağara girəndə əyləşənlərin hamısı ayağa 
qalxdı, oynayanlar dayandı, musiqi susdu. Cəmilə deyi-
lən «Xoş gəlmisən! Eşq olsun Cəmilə! Cəmil kəndi-
mizin fəxridir!..» və s. sözlər mağarı başına götürdü. 
Hamı Cəmillə öpüşüb, görüşdü. Masabəyi: «Ay yoldaş-
lar, xahiş edirik, əyləşəsiniz», – dedi. Hamı əyləşdi. Cə-
milə masabəyinin yanında yer verdilər. Qız-gəlinlərin 
içərisində oturan Yasəmən bu mənzərəni seyr etdikcə 
sevinci köksünə sığmırdı. Utanmasaydı durub Cəmili 
bağrına basardı. 

Masabəyi mikrofonu əlinə alıb ayağa durdu: 
– Yoldaşlar, Cəmili hamımız yaxşı tanıyırıq. Də-

fələrlə televizorda onun qəhrəmanlığından söhbət açıb-
lar, bu barədə qəzetlər də çox yazıb. Onun cəsurluğu, 
qoçaqlığı barədə danışmağa ehtiyac yoxdur. Hamımız 
yaxşı bilirik ki, Cəmil müharibədən əvvəl nişanlanmış-
dı. Valideynləri toya hazırlaşırdılar. Ermənilərin torpaq-
larımızı işğal etdiyini eşidən Cəmil könüllü olaraq 
cəbhəyə yollandı. Etiraf edək ki, bunu hər oğul etməz. 
Bunu ancaq Vətəni hər şeydən uca tutan Vətən övladı 
edə bilər. Cəmil belə oğuldu. Kəndimizin fəxridir. Bu 
gün Cəmil uşaqlıq dostunun toyunda iştirak etmək üçün 
bura gəlib. Arzu edirik, torpaqlarımız işğaldan azad 
olsun. Cəmilə də belə bir toy mağarı quraq. 

Əyləşənlər bir ağızdan «Amin! Amin!» dedilər. 
– Aşıq qardaş, bir «Koroğlu» havası çal, Cəmillə 

Zakir oynasın. 
Cəmillə Zakir oynadıqca yanında əyləşmiş rəfi-

qəsi Afaq Yasəmənin qulağına pıçıldayırdı: 
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– Az, gör nə oğlandı? Ucaboy, enlikürək. Elə bil 
pələngdir. Bir fikir ver, bütün mağarın gözü ondadır. 
Hələ bir qızlara bax. Az qalırlar gözləri ilə yesinlər… 

Rəfiqəsinin sözlərindən qızarıb-bozaran Yasəmən 
gözaltı məclisi, xüsusən də qızları süzürdü və rəfiqə-
sinin dediyini müşahidə edəndə ürəyində: «Pis gözə 
bıçaq batsın. Allah bəd nəzərdən qorusun», – dedi. 

Gecə yarıdan keçmişdi. Toy yekunlaşdı. Cəmil 
Zakirlə görüşüb, ona xoşbəxtlik arzulayaraq ayrıldı. 

Zakirdən ayrılan Cəmil görüş yerinə tələsdi. Və-
dələşdikləri yerə – söyüdün altına çatanda Yasəmənin 
onu gözlədiyini gördü. Yasəmən Cəmilin boynunu qu-
caqlayıb sinəsinə sıxdı. Cəmil Yasəmənin saçlarını sı-
ğallayıb öpdü. 

– Mənsiz çox darıxmısan? 
– Hə! Bəs necə bilirsən. Sən odun-alovun içində. 

Burda mənim nə çəkdiyimi bir Allah bilir. 
– Qorxma, hər şey yaxşı olacaq. Az qalıb. 
– Yox, Cəmil. Ürəyimə pis-pis fikirlər gəlir. Di-

lim-ağzım qurusun. Sənə bir şey olsa, bir gün yox ey, 
heç bir saat da yaşamaram. 

– Dəli-dəli danışma. Nə olacaq? 
– Qızlar sənə elə baxırdılar ki! 
– Nədi, yoxsa qısqanırsan? Qaranlıqda Yasəmənin 

yanağından öpdü və ağzının duzlu daddığını hiss etdi. 
Deyəsən, ağlayırsan. 

– Ürəyimə nəsə damıbdır… 
– Pis fikirləri özünə yaxın qoyma. Bir də ki, mü-

haribədə hər şey ola bilər. Vaxt var idi ki, gedəndə fəxr-
lə dedin ki, get, Vətəni kim qorumalıdır? İndi nə olub 
sənə? 

– Zakirin toyunu gördün. Xoşbəxt olsunlar. Bəs… 
sözünün arxasını deməyən Yasəmən yavaşca Cəmilin 
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köynəyinin düyməsini açdı və pıçıldadı: «Mən istəyirəm 
sənin olam». 

– Başıma bir iş gələr, camaat içərisində biabır 
olarsan. Kənd sənə nə cür baxar? 

– Nə cür baxır, baxsın. O məni maraqlandırmır. 
Dilim-ağzım qurusun. Elə bilirsən heç nə fikirləşmirəm? 
Heç olmasa, bir yadigarın qalar. 

Gecənin qaranlığında, söyüd ağacının altında Ya-
səmən Cəmilin qolları arasında sıxıldıqca içərisindən 
keçən anlaşılmaz xoşbəxt duyğular gözlərindən yanaq-
ları aşağı süzülürdü… 

Səhərin açılmasına az qalıbdır. Yasəmənin saçları 
yerə uzanmış Cəmilin sinəsinə dağılmışdı. Saçların ətir 
qoxuyan iyini sinəsinə çəkən Cəmil: 

– Yasəmən, həyatı nə bilmək olur. Əgər başıma 
bir iş gəlsə, tapşıracağam sənə yaxşı bir toy eləyib bizim 
evimizə gəlin köçürtsünlər. Yoxsa, ömrün boyu el-oba-
nın təhnizindən qurtara bilməzsən. Ən yaxşısını Yara-
dan özü bilir, – deyən Cəmil ayağa durdu və: “İşıqlaşır, 
mən gedim”, – dedi. 

– Cəmil, get, yaxşı yol. Allah üstündə yar olsun. 
Onu bil ki, indiyə kimi sənin yolunu bir nəfər gözlə-
yirdi, indən sonra iki nəfər gözləyir, – deyən Yasəmən 
Cəmili qucaqlayıb öpdü və ağladı. Heç səndən doyma-
dım, – dedi. 

 
*** 

Qaranlığın düşməyini gözləyirdilər. Qarşıdakı 
yüksəklik alınmalıydı. Strateji əhəmiyyətli olan yüksək-
likdə mövqe tutan düşmən əsgərləri ətrafa asanlıqla 
nəzarət edirdi. Cəmil bölüyü yığıb lazımi tapşırıqları 
vermişdi. Yüksəkliyin aşağılarının meşə olması əlverişli 
şərait yaradırdı. Kəşfiyyatın gətirdiyi xəbərə görə 
meşənin içərisindən yüksəkliyə gedən iki yolu tutandan 
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sonra yüksəklikdə mövqe tutmuş düşmən əsgərlərinin 
arxa ilə əlaqəsi tamam kəsilirdi. 

Gecə yarıya az qalmış Cəmil leytenant Fikrəti 
yanına çağırdı. 

– Eşidirəm, cənab mayor. 
– Əyləş. 
Fikrət Cəmilin göstərdiyi yerdə əyləşdi. 
– Fikrət, döyüşə az qalıb. Nə hesaba olursa olsun, 

bu gecə yüksəklik alınmalıdır. İşdi, əgər mənim başıma 
bir iş gəlsə, cibimdə bir məktub var, onu atama verər-
sən. 

– Bu nə sözdü, cənab mayor? Deyəsən ümidsizli-
yə qapılmısınız. 

– Fikrət, bir ilə yaxındır ki, bir yerdə qulluq edi-
rik. Neçə döyüşlər görmüşük. Özün yaxşı bilirsən ki, 
düşməndən mənim qorxum yoxdur. Gələndə nişanlım 
da mənə dedi, özümün də ürəyimə damıb ki, bu mənim 
axırıncı döyüşümdür. Səni yaxın bilib, sənə deyirəm. 
Uşaqların yanında ağzından bir söz qaçırtma, yoxsa əl-
qolları boşalar. Bir də döyüş zamanı mənə göz ol, 
meyidim düşmən əlinə keçməsin. Eşitdin də. 

– Oldu, cənab mayor. 
Lal sükut ətrafa hakim kəsilib. Göz-gözü görmə-

yən bir qaranlıqdır. Arabir havaya atılan fişəng ətrafa 
işıq salsa da, heç bir şey diqqəti cəlb etmir. Cəmilin ba-
talyonu meşənin içərisində yavaş-yavaş yüksəkliyə 
doğru irəliləyir. Avtomatdan açılan atəş erməni əsgərini 
yerə sərməyi ilə Cəmilin «Hücum! İrəli!..» deməyi eyni 
vaxtda baş verdi. Avtomat və pulemyotlardan açılan 
atəş gecənin bağrında nazik işıq zolağı buraxaraq yox 
olmağı ilə birgə ətrafda bir vahimə yaradırdı. Yarala-
nana, ölənə baxan yox idi. Yüksəklik uğrunda ölüm-di-
rim savaşı gedirdi.  
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Yüksəklikdə erməni səngərinə dolan Cəmilin əs-
gərlərindən biri «Cənab mayor, bu da yüksəklik! Daha 
nə istəyirsən», – dedi. Cəmil «Ehtiyatlı ol, əsgər. Düş-
mənin sağ qalanı olar.» sözü ağzından qurtarar-qur-
tarmaz yaxınlıqdakı ağaclıqdan kimsə «Ara, kopoğlu 
turk. Türk ermənini öldürə bilməz» deyib atəş açdı. 

– Qoyma ermənini qaça, vur onu, – deyən Cəmil 
böyrünü tutub başını avtomatın qundağı üstünə qoydu. 
Hər tərəfdən, qaranlıqdan səs gələn tərəfə açılan atəşin 
içərisində «Vay mama! Qoyma türklər məni öldürdü» 
sözlərinin dalğası yaralı Cəmilin qulağına güclə çatırdı. 

Leytenant Fikrət tez özünü Cəmilə çatdırdı. 
– Cənab komandir, nə oldu sizə? – deyib onu qu-

caqladı. Cəmil güclə eşidiləcək bir səslə: 
– Fikrət, axı sənə dedim, bu mənim axırıncı döyü-

şümdü. Tərpətmə, mən ölürəm. Yüksəkliyi əldən ver-
məyin. Görün uşaqlardan kim yaralanıb, kim salamatdı. 
Cibimdən məktubu çıxart. Məktubla papağımı atama 
verərsən. Yasəmənə deyərsən ki, məni bağışlasın. Onu 
xoşbəxt edə bilmədim, – dedi. 

– Cənab mayor, hələ xoşbəxt günlər irəlidədir. Siz 
nə danışırsınız? 

– Yox, Fikrət! Mən gedirəm. Heyif ki, Qarabağın 
azad olduğunu görə bilmədim. Yəqin qismət belə imiş, 
– deyən Cəmilin boynu yana düşdü. 

– Cənab komandir, cənab komandir, ölmə! Yox, 
sən ölə bilməzsən!.. çığırtısı dan yerinin işartısında əks-
səda verirdi. 

 
*** 

Cəmil Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırıldı. 
Göstərdiyi igidliyə görə ölümündən sonra Milli Qəhrə-
man adına layiq görülmüş Cəmilin qara mərmərdən dü-
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zəlmiş məzarının üstünə hər gün tər çiçək dəstələri qo-
yulurdu. 

Yas mərasiminin qırxından xeyli keçmişdi. 
İbrahim kişi cibində gəzdirdiyi məktubu çıxardıb 

bir də üstünü oxudu. Ölümümdən ay yarım sonra açar-
sınız. 

– Hə, bu gün açmaq olar. Deyilən vaxtdır, fikrini 
ürəyindən keçirən İbrahim kişi xəlvət bir yerə çəkildi və 
məktubu açıb oxumağa başladı: 

“Ata, zəhmətinizi halal edin. Çəkdiyiniz 
əziyyətin əvəzini qaytara bilmədim. Vətən, 
torpaq sevgisi məni döyüşə apardı. Oğulun 
vəzifəsi torpağını və namusunu qorumaqdır. 
Oğul atası kimi başınızı dik tutun. 

Ata, mən ölsəm, toy edib Yasəməni evimizə 
gətirərsən. O, buna layiqdi. Toyu tezliklə edin 
ki, Yasəmən başqalarının yanında utanmasın. 
Yaxşı toy edin. Mənim iyimi Yasəməndən 
alarsınız. Yasəmən sizə həm oğul, həm də 
gəlin olacaqdır. Mən buna əminəm. Toy 
edəndə gəlinin yanına bəy əvəzinə mənim 
papağımı qoyarsınız. 

Anama denən fikir eləməsin. Məni həmişə 
diri bilsin. 

Oğlun Cəmil.» 
İbrahim kişi gözlərini silib, fikrə getdi. Handan-

hana öz-özünə «Cəmil hər şeyi yazıb. İndi mənim 
borcum onun vəsiyyətini həyata keçirməkdir» – deyib 
ayağa qalxdı. 

Bir-iki həftədən sonra kənddə olan toy barədə – 
«Bəysiz toy», «Papağa da ərə getmək olarmış» və s. 
mövzularda başlanan söz-söhbət Yadigarın dünyaya 
gəlişinə kimi davam etdi. 
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*** 

– Ay qız, Yasəməni çağır, hara qaçıb gizlənib. Bu 
adamlar onun qapısına, onun şad gününə toplaşıbdı. 
Gəlsin, bir oğlu ilə oynasın görək. Musiqiçilər bekarçı-
lıqdan şikayət edirlər, – deyən İbrahim kişi Həqiqəti Ya-
səmənin arxasınca göndərdi. 

Həqiqət həyət-bacanı axtarsa da, Yasəməni tapa 
bilmədi. Ağlına nə gəldisə, yataq otağının qapısını açıb 
içəri girəndə Yasəməni çarpayıya uzanmış gördü. 

– Ay qız, qalx görək. Sən niyə qaçıb burda gizlən-
misən? – deyən Həqiqət Yasəməni qaldırdı. 

– Bıy, başıma xeyir, niyə ağlamısan? Nolub? 
– Heç nə, Həqiqət. 
– Bəlkə, xətrinə dəyən olub? 
– Yox, Həqiqət. Bu həm qəm yaşıdır, həm də se-

vinc. 
– O nə olan şeydi? – Həqiqət soruşdu. 
– Cəmilin bu günü görməməsi qəmimdir, Yadiga-

rın atasının yolunu davam etdirməsi bir ana kimi sevin-
cimdir, – deyən Yasəmən ayağa qalxıb əl-üzünü yudu 
və Həqiqətlə birgə məclis adamlarına qarışdı. 

 
07.11.2014 
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VƏSİYYƏT 

 
Musa Tufanla Cəfər Qasırğa söhbət edə-edə ərzaq 

mağazasının önünə nə vaxt çatdıqlarını hiss etmədilər. 
İçəri girdilər. Musa tez satıcı qıza yaxınlaşıb bir kilo-
qram sosiska, altı ədəd yumurta, bir kiloqram pomidor, 
bir kiloqram xiyar, üç ədəd çörək, üç butulka soyuq 
pivə, bir ədəd litrlik «Fanta» və. s. şeylər alaraq çantaya 
yığdı. Sonra üzünü yanında dayanmış Cəfərə tutaraq: 

– Daha nə lazımdır? 
– Heç bir şey. Hər şey aldın, – deyən Cəfər əlini 

cibinə saldı ki, alınan şeylərin pulunu versin. Musa 
əlindəki pulu satıcı qızın qabağına qoyaraq: 

– Xanım, bu puldan çıxın, – dedi. Musa dolu 
çantanı əlinə alaraq Cəfərlə mağazadan çıxıb evə doğru 
yollandılar. 

Evə çatan kimi Musa sosiska ilə yumurtanı qay-
namağa qoydu. Stolun üstünü səliqəyə saldı və bir az 
keçmiş hazırlanmış yeməklər stolun üstündə sahibini 
gözləyirdi. 

– Deyirəm, Oruc İldırıma zəng edim, o da gəlsin. 
Musa Cəfərin üzünə baxdı. 

– Lap yaxşı olar. Orucsuz nə məclis, – Cəfər dedi: 
Musa telefonu götürüb zəng etdi. 
– Bəli, eşidirəm, Musa. 
– Oruc, Cəfər Qasırğa ilə əyləşmişik. Stolun üs-

tündə yemək, içmək sənin həsrətini çəkir. Təcili özünü 
çatdır. 

– Baş üstə. Beş-on dəqiqəyə gəlirəm.  
Bir azdan Oruc İldırım qoltuğunda qara qovluq 

içəri daxil oldu. Hal-əhvaldan sonra Oruc qovluqdan 
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“Azərbaycan” jurnalını çıxardıb stolun üstünə qoydu və 
bir siqaret yandırıb acgözlüklə tüstünü sinəsinə çəkdi. 

– Cəfər jurnalı götürüb vərəqləməyə başladı. Bir-
dən Orucun şəklini gördü. 

– Təbrik edirəm. Şeirlərin çıxıb. Musa o tut ara-
ğından yüz-yüz süz görək, Cəfər qədəhləri Musaya tərəf 
itələdi. 

Dolu qədəhi əlinə alan Musa “Bu badələri içək 
Oruc İldırımın sağlığına. İstedadlı şairdir. Qələmi həmi-
şə işlək olsun”, – dedi və qədəhlərin cingiltisi Oruc İldı-
rıma xüsusi ləzzət verdi. 

– Arağı çox soyutmazlar. Onda dadı qaçır, deyən 
Cəfər qədəhi götürüb “Bu badələri də içək Musa Tufa-
nın sağlığına. Musa gözəl qələm sahibi olmaqla bərabər, 
həm də yaxşı dost, yaxşı yoldaşdır. Həmişə olduğu ki-
mi, bu günkü yemək-içməyin xərcini yenə də Musa çə-
kibdi”, – dedi. 

– Ə, bu nə yaman qraduzdudu, adamın lap nəfə-
sini kəsir, – deyən Cəfər boş qədəhlərə süzülmüş soyuq 
pivənin birini götürüb başına çəkdi. 

Oruc əlindəki siqareti söndürüb qədəhi götürdü. 
– Bunu içirik Cəfər Qasırğa qardaşımızın sağlı-

ğına. Cəfər gözəl qələm sahibi olmaqla bərabər, həm də 
çox yaxşı dostdur. 

– Bəli, bəli, düz deyirsən. Cəfərdən olmaz. Həqi-
qətən də, Qasırğadır. Öpürəm onu, – deyən Musa ayağa 
qalxıb Cəfərin üzündən öpdü. Bunu görən Oruc da 
yoldaşından geri qalmamaq üçün Cəfərə yaxınlaşıb 
onun üzündən öpdü. 

Dostlar bir-birlərini tərifləyə-tərifləyə bir litrlik tut 
arağını, pivə şüşələrini boşaltdılar. Artıq stolun üstündə 
yeməyə bir şey qalmamışdı. Musa istədi ki, durub yeni-
dən mağazaya gedə, lakin Cəfərlə, Oruc qoymadı. Hər 
ikisi: 
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– Bəsdi. Hər şey bolhabol oldu. Yemişik, içmişik. 
Daha nə lazımdı? 

Dostlarının fikri ilə razılaşan Musa: “Yaxşı, onda 
bir çay dəmləyim” – dedi. 

– Yox, sağ ol. Pivədən sonra çay ləzzəti qaçırdar, 
Orucun sözünə hər üçü qəhqəhə çəkdi. 

Cəfər telefonun saatına baxdı. Məsləhətdirsə, 
qalxaq. 

– Nə deyirəm, qalxaq deyirsiniz, qalxaq, Oruc 
qovluğunu qoltuğuna vurdu, Musa isə qapının açarını 
götürdü və ayağa durdular. 

Küçəyə çıxan Oruc, Cəfər və Musa ilə görüşüb 
ayrıldı. Musa ilə Cəfər avtobusa minib yola düşdülər. 

 
* * *  

Şər qaralana yaxın Cəfər qapıya çatdı. Gülsənəm 
qapının açılmasına çönüb baxdı. Cəfərin ayaq üstdə 
güclə durduğunu görüb dodağının altında nə isə dedi və 
ağzını turş alça yemiş adamlar kimi büzüşdürərək yana 
əydi. 

Cəfər birtəhər ayaqqabılarını çıxardaraq evə keçdi 
və paltarlı yerinə uzandı. Gecənin bir aləmi Cəfər yuxu-
dan ayıldı. Başı hərlənir və ürəyi bulanırdı. Özünü güclə 
çölə çatdıra bildi. Öyümək səsinə Gülsənəm və oğlu Ha-
fiz ayıldı. Cəfər əl-üzünü yudu və bir az toxtadı. Gül-
sənəm oğlu Hafizə: “zəhərlənib”, – dedi. Səhərə kimi 
Cəfər yatmadı. Çaynı soda, qatıq, ayran, marqansovka 
içdi və qusdu. Gülsənəm acığından ağız-burnunu gəmi-
rirdi.  

– Gündə piyan gəlir, Musadı, kimdi, dəqiqəbaşı 
zəng edir. Bəlkə də, elə o zəhərləyib, nə bilək. Utanma-
yandan sonra oynamağa nə var. Daha bunun xəcalətini 
çəkməkdən ölmüşük, – deyən Gülsənəm yan otağa keç-
di. Heç Cəfərə fikir də vermədi. 
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Cəfər mədəsinin ağrısından iki gün ilan kimi qıv-
rıldı. Evdə heç kim halını soruşmadı. Üçüncü günü hə-
kimə getdi. Həkim dava-dərman yazdı. Lakin dava-
dərmanın heç bir xeyri olmadı. Arabir Gülsənəm: 

– Allah eləsin ölsün, elə ölən kimi Musanı məhkə-
məyə verəcəyəm, – deyirdi. 

Bu sözləri eşidən Cəfər bilirdi ki, başına bir iş gəl-
sə, yazıq Musanın gününə. 

Ağrılar sakitləşmirdi ki, sakitləşmirdi. “Ağrılar bir 
yana, Musa barədə nəsə bir şey fikirləşmək lazımdır. İş-
di, əgər başıma bir iş gəlsə, heç olmasa Musa yaxasını 
Gülsənəmdən qurtara bilsin”. Birdən ağlına bir fikir gəl-
di. Ağrıların içərisində qıvrıldığına baxmayaraq içində 
bir rahatlıq hiss etdi. 

Gülsənəm gördü ki, aradan üç gün keçməsinə bax-
mayaraq Cəfərin vəziyyəti heç də yaxşılaşmır. Naəlac 
qalaraq oğlu Hafizlə Cəfəri həkimə apardı. 

Həkim xəstəni müayinə etdi və dedi: 
– Təcili əməliyyat olunmalıdır. Mədədə yara de-

şilib, içəriyə qanaxma veribdi. Hələ yaxşı ki, xəstə bu üç 
gündə salamat qalıbdı. 

– Gülsənəmlə Hafiz həkimlə əməliyyat xərcində 
razılığa gələndən sonra, xəstəni təcili cərrahiyyə otağına 
apardılar. 

Həkim ehtiyatla xəstənin qarın boşluğunu açdı. 
Mədənin müəyyən hissəsini kəsməkdən başqa çıxış yolu 
görmədi həkim. Mədəni kəsəndə mədənin içərisində 
sapla sarınmış balaca sellofan həkimin diqqətini özünə 
çəkdi. Həkim sellofanı götürüb yanındakı tibb bacısına 
uzatdı və işarə etdi ki, kənara qoysun. Əməliyyatı qurta-
ran həkim işini tamamlayandan sonra, sellofanı götürüb 
maraqla sapını açmağa başladı. Sellofanın içərisindən 
yazılı bir kağız çıxdı. Həkim kağızı bərkdən oxumağa 
başladı: 
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“Hörmətli həkim! Sizdən xahiş edirəm bu kağız 
əlinizə keçən kimi aşağıdakı nömrəyə 070-....... zəng 
edib Musa Tufanı xəlvəti qapıdan içəri çağırtdırın və 
vəsiyyətnaməni ona verin. Əvvəlcədən sizə öz minnət-
darlığımı bildirirəm. Xahiş edirəm həkim, bu barədə 
mənim yaxınlarıma heç bir söz deməyəsiniz ”. 

– Neçə ildir həkim işləyirəm, bu cür hadisəyə 
birinci dəfədir ki, rast gəlirəm. Həkim tibb bacısının 
üzünə baxdı. 

Həkim telefonu götürüb həmin nömrəni yığdı və 
Musaya lazımi sözləri və tapşırıqları dedi. 

Aradan bir az keçmiş qapıçı əynində ağ xalat olan 
Musanı əməliyyat otağına salıb geri qayıtdı. 

İçəri girən Musa dostu Cəfəri stolda uzanıqlı 
görüb özünü itirdi. 

– Özünü itirmə, əməliyyat olunub. Mədəsindən 
sellofan torba və torbadan bu kağız çıxıb. Kağızda ya-
zılıb ki, bu nömrəyə zəng edib, kağızı Musa Tufana ve-
rək. Ona görə səni çağırtdırmışıq, – deyən həkim əlində-
ki kağızı Musaya uzatdı. Musa kağızı alıb tələsik oxu-
mağa başladı. 

“Dostum Musa Tufan! Sizdən ayrılandan sonra 
evə gəldim və neçə gün mədəmin ağrısı dünyamı cəhən-
nəmə döndərdi. Gülsənəm mənim sən tərəfindən zəhər-
ləndiyimi sayıqlayırdı. Hətta mənim başıma bir iş gəlsə, 
səni məhkəməyə verəcəyini deyirdi. 

Ağrılar məni elə vəziyyətə saldı ki, sağ qalmağı-
ma gümanım çox az idi. Bu vəsiyyətnaməni yazaraq sel-
lofana büküb uddum ki, sənə versinlər. Heç olmasa, son  
ayaqda özünü müdafiə edə biləsən. Məni heç kim zəhər-
ləməyib. Mənim mədəm xəstədir. Bu fəsad da onunla 
bağlıdır. 
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Əgər işdi, sağ qalmasam, əziyyətinizi halal edin. 
Məndən dostlara salam deyərsən. Xüsusən Oruc İldı-
rıma ”. 

Musa Tufan kağızı oxuyub əməliyyat stolunda 
uzanmış Cəfərin solmuş üzündən öpdü, “Sağ ol, dos-
tum! Son nəfəsində də məni fikirləşibsən”, – dedi və hə-
kimlərlə sağollaşıb qapıdan çıxdı. 

Qapının ağzında dayanmış Gülsənəmlə Hafiz tez 
“həkimin ” qarşısını kəsərək: 

- Həkim, xəstənin vəziyyəti nə cürdü? – sualı ilə 
ümid dolu baxışlarını həkimin ağzına dikdilər. 

Əlindəki kağızı cibinə qoyan Musa bildi ki, bu 
adamlar Cəfərin yaxınlarıdır. 

– Xəstənin vəziyyəti lap yaxşıdır. Tapşırmışam 
indi palataya  köçürsünlər, – deyərək tələsik uzaqlaşdı. 

 
06.08.2014 
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YAXŞILIQ 
 
Gözünü açıb ətrafı nəzərdən keçirməyə başladı. 

Ətrafında heç kimi görmədi. Baxışları tavana zilləndi. 
İstədi ayağa qalxa, amma nə qədər çalışsa da, başını 
qaldıra bilmədi. Bütün bədəni gizildəməyə başladı. 
Susuzluqdan dodaqları qurumuşdu. «Su verin! Mənə su 
verin! Çöldə kim var? Mənə su verin! Susuzluqdan 
ciyərim yanır!..» Qışqırırdı. Səsi çıxmırdı, ona isə elə 
gəlirdi ki, səsini çöldə olanlar eşidir. Boynu yana düşdü. 
Ağrılardan bütün bədəni keyimişdi. Huşu özündə 
deyildi. Bu dünya ilə əbədiyyətin sərhəd xəttində son 
anlarını yaşayırdı Züleyxa arvad. Belə bir məqamda 
gördü qapı açıldı və xətrini çox istədiyi qonşusu Bikə 
arvad içəri girdi. 

– Necəsən, ay Züleyxa bacı? Olmasın azar-bezar. 
Neçə gündü görünmürsən. Dedim, bir baş çəkim sənə. 

– Sağ ol, ay Bikə! Əvvəlcə, bir az su ver içim, 
dilim-dodağım ağzımda pörşələnib. Nə qədər çağırıram-
sa, hay verən də yoxdu. 

Bikə arvad sağ əlini Züleyxanın dodaqlarına 
çəkdi. 

– Uy ölənlərinin ehsanında olsun. Az, ciyərim ya-
nırdı. Görüm səni neynim, necə eliyim demiyəsən. Nə 
gözəl sudu. Sən ölənlərinin goru düzünü de, bulaq suyu-
dumu? 

– Hə, bulaq suyudu. Uşaqlar dağdan gətirmişdilər. 
Dedim, aparım bir azda Züleyxa bacım içsin. 

– Ölənlərinin ehsanında olsun. Hələ indiyə kimi 
belə gözəl su içməmişəm. Züleyxa arvad bilmirdi ki, 
Bikəyə necə minnətdarlığını bildirsin. 

– Haran ağrıyır Züleyxa bacı? Dərdin nədi? 
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Züleyxa istədi ayağa dursun, lakin bacarmadı. 
Birtəhər ağrılarını unudaraq özünü cəmləyib «Bikə bacı, 
sən oğlunun canı, mənim yanlarıma, qoluma-qıçıma, 
kürəyimə bax, gör məni böyük qızım Tamam nə günə 
qoyub» dedi. 

Bikə Züleyxanın bədənini nəzərdən keçirdi. Zü-
leyxanın bədəni gömgöy idi. Üzü-başı da şişmişdi. 

– Bunu nə ilə eləyib? 
– Taxta ilə! Yerə  yıxılandan sonra da təpiyi ilə. 

Hələ üzümün göyü, şişi bir az çəkilibdi. Qarnıma nə ilə 
vurubsa, hələ də sancı içimi doğrayır. Görürsən ki, tər-
pənə bilmirəm. Bunu Allah götürər, öz doğduğum özü-
mə qənim olsun?! 

Züleyxa ağlamağa başladı. 
– Yaxşı ağlama. Özümlə dərman gətirmişəm. İndi 

çəkərəm həmin yerlərə, yaxşı olarsan, ağrıların da kəsər. 
Bikə arvad Züleyxanın bədəninin göyərmiş yerlə-

rinə əlini çəkdikcə ağrılar azalmağa başlayırdı. Bir az-
dan Bikə arvad soruşdu! 

– İndi necəsən, Züleyxa bacı? 
– Az, sən Allah, bu nətəri dərmandı. Elə bil mənə 

heç nə olmayıbdı. Az sənin qadanı alım. İndi yadıma 
düşür ki, acından ürəyim sıyrılır. 

– Neçə gündü çörək yemirsən? Bikə soruşdu. 
– Mənə nə vaxt çörək verirlər ki? Qonum-qonşu 

düşəndə bir qab yemək gətirirdi, onu da Tamam qoyma-
dı. Söyüb hamını qovdu. Məni də iki ay olar ki, salıb 
bura, qapını da bağlayıb ki, görən olmasın. Kefi duranda 
bir az artığından-urtuğundan qapını açıb içəri tullayır, 
kefi istəməyəndə, yadına düşməyəndə də günlərlə ac-
susuz qalıram. 

– Narahat olma, hər şey gətirmişəm. Ürəyin nə qə-
dər istəyir ye: – deyən Bikə əlini bir-iki dəfə Züleyxanın 
gözü qabağında hərlədi və qayıdıb yerində oturdu. Zü-
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leyxa gözlərini yumaraq sakitcə uzandı. Bir az keçmiş 
Bikə yenidən ayağa duraraq əlini Züleyxanın sifəti 
önündə bir dəfə hərləyib yenidən yerində əyləşdi. Han-
dan-hana gözünü açan Züleyxa: 

– Allah sənin dadına yetsin, ay Bikə bacı. Nə ya-
man tamlı bişmiş idi. Elə bil gözlərimə işıq gəldi. Hu-
şum da özümə qayıdıb. Yaddaşım təmiz pozulmuşdu. 
İndi hiss edirəm ki, hər şeyi xatırlayıram. Sənin bu biş-
mişin elə bil dərman imiş. Allah ömrünü uzun eləsin. 
Çoxdandır ki, belə tamlı yemək yeməmişdim. Əziyyəti-
ni halal elə. 

– Halalın olsun. Nə əziyyəti var. Od qonşusuyuq. 
Borcumuzdu bir-birimizə əl tutmaq, yaxşılıq etmək. 

Getdikcə özünü yaxşı hiss edən Züleyxa arvad 
yaddaşını qurdaladıqca elə bil başından tüstü çıxırdı. 

– Ay Bikə bacı, neçə ildi bir-birimizi tanıyırıq, 
qonşuyuq, kəndçiyik, hələ uzaqdan-uzağa bir az qohum-
luğumuz da çatır. Özün şahidsən ki, cavan vaxtı ərim 
öldü, beş yetim umuduma qaldı. Ara qapıda mal-qoyun 
saxladım, ara sovxozun bağında işlədim, qoymadım 
yetimlərim heç kəsə möhtac olsun. Dördünü oxutdum, 
balacanı da nə qədər elədimsə, oxumadı. Saçımın birini 
ağ, birini qara hördüm. Pis-yaxşı hamısını ev-eşik yiyəsi 
elədim. Üçü evləndi. İki qızı da hər yerdən istədilər, 
özləri bəyənib getmədi. Mən neynim? Mənim günahım 
nədi? İndi məni o vurub buna salır, bu vurub ona. Bu da 
mənim analıq haqqımdı, verirlər? Dəli eləyib məni sa-
lıblar çöllərə. İndi də bu damı tikiblər ki, məni burda ac-
susuz öldürsünlər. Allahın da başına  dönüm, bir ucuz 
ölümü məndən əsirgəyir. Görən, ay Bikə  bacı, mənim 
balalarımın mənə elədiklərini başına döndüyüm kişi 
cavabsızmı qoyacaq? 

Gözlərinin yaşını silən Bikə: 
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– Yox, Züleyxa! Hər şey ulu Tanrıya yaxşı mə-
lumdur. O hər şeyi görür. Eşitməmisən, atalar deyib ki, 
qisas qiyamətə qalmır. Qorxma, övladların sənə elədik-
lərinin əvəzini alacaqlar. Amma, xətrinə dəyməsin, Zü-
leyxa bacı, səndə öz günahının cəzasını çəkirsən. 

– Bıy, başıma xeyir. Ay Bikə bacı, sən oğlunun 
əziz canı, mən nə günah eləmişəm. Kimin ayağının altı-
nı qazmışam. Hələ heç kim deyə bilməz ki, Züleyxa ki-
minsə toyuğuna daş atıb. 

– Düz deyirsən, heç kim deyə bilməz ki, sən ki-
minsə dalınca danışmısan. Ürəyin təmiz, qohumcanlı ol-
musan. Ən böyük günahın bilirsən nə olub? 

– Nə olub? Züleyxa tez soruşdu. 
– Ən böyük günahın asi düşməyindi. Ayağın daşa 

dəyən kimi Yaradanı söyməyin bəs günah deyilmi? 
Bundan böyük günah?! Başqaları Allah yolunda oruc 
tutur,  namaz qılır ki, günahları əfv edilsin. Sənsə,  ağlın 
kəsəndən, dilin söz tutandan bəri elə bir gün olmayıb ki, 
Yaradanı nalayiq sözlərlə yad etmiyəsən. Düz demirəm-
mi? Bikə  sual dolu baxışlarını Züleyxanın ağzına tikdi. 

Züleyxa isə başını aşağı tikdi və handan-hana 
«Düz deyirsən, bacı» deyərək  cavab verdi. 

– Bir şey də deyim ki, sizin nəsilin hamısı asikar-
dır. Sənin kimi asikar arvadın, o cür də övladları olmalı-
dır. Bu Tanrı tərəfindən sənə göndərilmiş bəladır. Qorx-
ma sənə elədikləri zülmü də Yaradan görür və bir-bir 
qeyd edir. Heç bir vaxt övlada haqq verilmir ki, ata-ana 
üzünə ağ olsun. Nəinki sənin uşaqların kimi ananı döy-
mək, söymək və s. bu cəzalar insanlığa sığmaz işlərdir. 

 
* * * 

Danışdıqca Züleyxanın yaddaşı bərpa olurdu. Ağ-
rıları tamam yadından çıxmışdı. Artıq özünü yaxşı hiss 
edirdi. Övladlarının ona elədiklərini xırdalığına kimi 
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həm xatırlayır, həm də gözü önündən keçirirdi. Vurulan 
sillələrin, yumruqların və ağacların ağrılarını canında 
hiss etdikcə istər-istəməz diksinir, başını yana tutur, 
sanki zərbələrdən yayınırdı. Canına hopmuş qorxunu 
unuda bilmirdi. Birdən yadına düşdü ki, qapının açıq 
olduğunu Tamam bilsə, içəri girib Bikəni biabır edəcək 
və sonra da vay onun halına. 

– Ay Bikə bacı, bəs sən nətəri gəlmisən mənim 
yanıma ki, Tamam bilməyib. Qapını nətəri açdın? 

– Qorxma, Züleyxa bacı, Tamam bilməz mənim 
bura gəldiyimi. Arxayın ol. 

– Ay Allah, başına dönüm,  mənim canımı al, qoy 
üzüm bu uşaqlardan qurtarsın. Nə qədər asi düşmüşəm-
sə, cəzamı vermisən, daha bu yazıq bəndənə bundan 
artıq ömür vermə. Ölümü böyük razılıqla qarşılayıram, 
– deyən Züleyxa hər iki əlini Tanrı dərgahına qaldıraraq 
iltimas etdi.  

– Yəqin ki, duanı tanrı eşidər. 
– Deyirəm, Bikə bacı, mən öləndə mənim qızlarım 

məni nə deyib ağlayacaqlar, oğlanlarım kəcavəmə hansı 
üzlə girəcəklər. Allahın altında bunları bilib, sonra öləy-
dim, ondan sonra dərdim olmazdı. 

– Züleyxa bacı, onları bilmək sənin üçün bu qədər 
maraqlıdırsa, mən sənə deyim. Niyə ürəyində dərd qal-
sın. 

– De, Bikə bacı, de, qoy öləndə rahat ölüm – de-
yən Züleyxa yazıq-yazıq Bikənin üzünə baxdı: 

– Yaxşı, bir halda ki, ölümündən sonrakı taleyinlə 
maraqlanırsan, onda qulaq as, Bikə dedi. 

– Züleyxa, bu damda öləcəksən. Yanında heç kim 
olmayacaq. Qızın Tamam bilən kimi bacın Hüsniyyəni 
çağırtdıracaq. Bacın gələndə görəcək ki, əlin-ayağın qa-
jıb, bir təhər əl-ayağını düzəldib tez səni evə götürəcək-
lər və təmiz yorğan-döşək hazırlayıb paltarını dəyişə-
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cəklər. Sonra qonşulara xəbər çatacaq. Yavaş-yavaş qo-
num-qonşu, yaxın-uzaq yığışmağa başlayacaqdır. Bala-
ca oğluna xəbər göndərəcəklər ki, anan ölüb, gəl. Gəl-
məyəcək. Maşın göndərəcəklər ki, gəlsin, eldən-obadan 
ayıbdı. Lakin yenə gəlməyəcək ki, mənə nə eləyib? 

Sonra səni yuyub, kəfənləyəcəklər. Tamam pulnan 
adam tutacaq ki, səni ağlasın. Qızların və gəlinlərin çöl-
də hərlənəcək. Təkcə balaca qızın ağlayacaq, bir də 
onun uşaqları. 

Kəcavən yola düşəndə böyük oğlun kənarda daya-
nıb yad adam kimi tamaşa edəcək. Yadlar baxıb deyə-
cəklər: “Dünyanın nə pis işləri var imiş. Cavan ömrünü 
puç elə, oğul-qız böyüt, öləndə ağlamağa qızın olmasın, 
kəcavənə girməyə oğlun. Allah adamı belə dərddən qo-
rusun”. Yaxşı ehsan verəcəklər. Əza da yığmayacaqlar. 
Bir də heç vaxt sənin məzarının üstünə gedən olmaya-
caq. Balaca qızından başqa. Qalan övladlarının heç ya-
dına da düşməyəcəksən. Amma ürəyin buz kimi olsun. 
Allah onların hərəsinə elə dərd verəcək ki, ömürləri 
boyu için-için özlərini yandıracaqdır. 

– Ay Bikə bacı, sən bunları hardan bilirsən? Elə 
bil, hər şeyi özün əlinlə qoyub, gözünlə görmüsən. 
Züleyxa soruşdu. 

Bikə güldü. Bir halda ki, bilmək istəyirsən, onda 
qulaq as. 

– Mən, Allahın məlaikəsi Əzrayılam. Bunu eşidən 
Züleyxa tez Əzrayılın ayaqlarına yıxıldı. 

– Al mənim canımı, başına dönüm, qadanı alım. 
Mənə yaxşılıq elə, canımı al, bu zülmdən, bu işgəncə-
dən qurtarım. Daha dözə bilmirəm. Övladlarımın mənə 
verdiyi zülmü, heç düşmən düşmənə eləməz. Yaxşılıq 
et, ay Bikə bacı, yaxşılıq et. 

Əzrayıl güldü. 
– Nəyə gülürsən? Züleyxa soruşdu. 
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– Yenə mənə “Bikə” deməyinə. 
Biz məlaikələr hər dona girə bilirik. Al, bu qırmızı 

almanı ye, lap yaxşı olacaqsan. 
Züleyxa Əzrayılın uzatdığı almanı aldı və gözlə-

rini hərləyib ətrafa boylandı. Ata-anasının onu yanlarına 
çağırdığını gördü: 

– Gəlirəm! – dedi. 
Otaqda isə heç kəs yox idi. 
 

24.08.2014 
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TELEFON 
 
Ənnağı ilə Səməd möhkəm dost idilər. Necə de-

yərlər, aralarından su da keçmirdi. Həftədə bir-iki dəfə 
görüşməsəydilər, hicran dərdi onları yandırıb yaxardı. 
Həmişə görüşüb ayrılanda növbəti görüşləri üçün və-
dələşərdilər. Yenə vədə tamam olanda Ənnağı özünü 
çatdırdı şəhərə. Dostunu xeyli gözləsə də, Səməd gəlib 
çıxmadı. Səbri tükənən Ənnağı cavan bir oğlana yaxın-
laşdı və əlində dostunun telefon nömrəsi yazılmış kağızı 
uzadaraq: 

– Bacoğlu, xahiş edirəm, bu nömrəyə bir vızıv tul-
la, – dedi.  

– Baş üstə, – deyən oğlan kağıza yazılmış nömrəni 
yığıb telefonu Ənnağıya uzatdı.  

Ənnağı telefonu qulağına tutdu və telefonda Sə-
mədin səsini eşidən kimi: “Hardasan? Səhərdən səni 
gözləyirəm” – dedi.  

– Vədə yerinə gəldim. Amma sən yox idin. İndi 
Təbiəti Mühafizə İdarəsindəyəm. Yüngülvari bir işim 
var. Bir az gecikəcəyəm, – dedi Səməd.  

Ənnağı telefonu sahibinə qaytardı və “Çox sağ 
olun”, deyib cibindən çıxartdığı bir manatı oğlana uzat-
dı. 

– Ayıb deyilmi, dayıcan, pul nədir.  
– Oğul, konturun xərclənib, istəmirəm borclu 

qalam. 
– Eyib etməz, dayıcan, – deyən oğlan yoluna da-

vam etdi. 
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Oğlana minnətdarlıq edən Ənnağı marşrut avtobu-
suna minib Təbiəti Mühafizə İdarəsinə yola düşdü. So-
ruşa-soruşa idarəni tapdı və ikinci mərtəbəyə qalxdı. 
Qapını döyüb içəri keçdi. Stolun arxasında əyləşib ağ-
zında saqqız çeynəyə-çeynəyə özünü məşğul göstərən 
cavan katibədən Səməd adlı bir nəfərin müdirin qəbu-
lunda olub-olmadığını soruşdu.  

– Orta boylu, ağ saçlı adam idi? – deyən katibə 
sual dolu gözlərini müsahibinin ağzına dikdi. 

– Hə, elədir. Düz deyirsiniz. Zəng etmişdim. Dedi 
ki, müdirin qəbuluna girirəm. 

– Sizdən on beş, iyirimi dəqiqə əvvəl qəbuldan 
çıxdı. 

– Çox sağ olun, xanım, – deyən Ənnağı çölə çıxdı.  
Cəld addımlarla avtovağzala tərəf getməyə baş-

ladı. Bir xeyli getmişdi ki, yolun kənarındakı ərzaq ma-
ğazasının qarşısında dayanmış cavan oğlanın əlindəki 
telefona gözü sataşdı. “Bəlkə Səməd avtovağzaldadı. 
Zəng edim məni gözləsin” fikiri ilə əlindəki kağızı 
oğlana uzadaraq: 

– Qardaşoğlu, xahiş edirəm, mümkünsə, bu nöm-
rəyə bir vızıv at, – dedi.  

– Baş üstə, – deyən oğlan kağızı alıb nömrəni 
yığdı və telefonu Ənnağıya tərəf uzatdı. 

– Səməd, sənin dalınca idarəyə gəldim. Katibə de-
di ki, bir az bundan əvvəl çıxdı. İndi hardasan? 

– Şəhərdəyəm.  
Ənnağı tez telefonu söndürüb sahibinə qaytardı və 

əlindəki manatı oğlana uzatdı: 
– Al pulunu, çox sağ ol. 
– Dəyməz, dayı. Nə böyük iş gördük ki, əvəzində 

pul da alaq. Siz də sağ olun, – deyib oğlan mağazaya 
girdi. 



                                                                    Əzraillə rəqs 

 103 

Ənnağı əlindəki manatı cibinə qoyub yoluna da-
vam etdi.          

Marşrutdan düşən Ənnağı  vədə yerinə gəldi. Ət-
rafa döyükərək Səmədi görməyəndə əsəbiləşsə də özünü 
o yerə qoymadı. İndiyə kimi Səmədin dediyi sözə, ver-
diyi vədə xilaf çıxdığı olmamışdı. Ənnağı səki ilə gedən 
cavan bir oğlana yaxınlaşdı. 

– Bağışlayın, sizi yoldan elədim. Xahiş edirəm, bu 
nömrəyə bir vızıv atasınız. 

Oğlan telefon nömrəsi yazılmış kağızı aldı və 
nömrəni yığıb Ənnağıya verdi. Telefonu qulağına tutan 
kimi xəttin o biri başında “Bəli, eşidirəm”, – deyən Sə-
mədin sözünü ağzında qoydu. 

– Hardasan? Sənin dalınca gəzməkdən yoruldum. 
İndi də şəhərə gəlmişəm, yenə səni tapmadım. 

– İş otağındayam. Gəl! Burda səni gözləyirəm, – 
dedi Səməd. 

Ənnağı tez telefonu söndürüb sahibinə uzatdı. Oğ-
lan telefonu alıb cibinə qoydu və yoluna düzəlmək istə-
yidi ki, Ənnağı əlində tutduğu manatı oğlana uzadaraq: 
“Xahiş edirəm, götürün. Görün nə qədər konturunuzu 
korlamışam” – dedi. 

– Narahat olmayın, elə bir şey deyil, dayıcan, -
deyən cavan oğlan yoluna düzəldi. 

– Çox sağ ol, minnətdaram, – deyən Ənnağı əlin-
dəki manatı cibinə qoyub, yolun  o biri tərəfində olan 
dayanacağa doğru getdi ki, marşrut avtobusuna minsin. 

 
* * *  

İnzibati binanın dördüncü mərtəbəsinə qalxdı. Qa-
pını döymədən içəri keçdi. Stolun arxasından ayağa  
qalxan Səməd dostuna: “Xoş gəlmisən!” – dedi. İllər 
həsrətlisi kimi görüşdülər. 
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Səməd çay tədarük etmək üçün elektrik çaynikini 
su ilə doldurub cərəyana birləşdirdi və keçib yerində 
əyləşdi. 

– Sənə demirəm, bu zəhrimar telefonun birini al. 
Əvəzsiz şeydi. Səhərdən nə qədər əziyyət çəkdiyini bili-
rəm. Üstündə telefonun olsa, bu qədər əziyyət çəkməz-
din, – deyən Səməd hazırladığı stəkanlara çay süzdü. 

– Düz deyirsən. Daha abrım gedib. Məcbur olub 
tanımadığın adamın qabağını  kəsib deyirsən :”Xahiş 
edirəm, bu nömrəyə bir vızıv tulla”. Pulunu da almır, 
qalırsan xəcalətli. Səhərdən tanımadığım üc nəfər 
adamın telefonu ilə sənə zəng etmişəm. Ayrı əlacım yox  
idi. Heç olmasa, ucuzundan da olsa, gərək birini alam.  

– Yox, ucuzunu alma. Alandan sonra yaxşısını 
al. Bir də görürsən yolun yaxşı bir yerə düşdü, onda şə-
kil çəkmək üçün, mahnı oxutmaq üçün lazım olur. Mə-
nim telefonum da bekara şeydi. Təzəsini alacağam. Biz 
telefon alveri eləmirik ki, gündə birini alıb, birini sataq. 
Alandan sonra birdəfəlik bir babatını almaq gərək.  

– Səməd, düz deyirsən, amma  yaxşısı bahadı. 
Onda gərək kreditlə alam. 

– Ay sağolmuş, cəmiyyətin yarıdan çoxu kreditlə 
yaşayır. Elə sənlə mənəm kreditdən qorxan, – güldü 
Səməd. 

– Oldu. Uzağı bir-iki həftəyə birini alacağam, – 
deyən Ənnağı fikrini qətiləşdirdi. 

 
* * *  

Bir neçə gündən sonra Ənnağı iş yerindən əmək 
haqqı barədə aldığı arayışı cibinə qoyub, təngnəfəs 
özünü çatdırdı mobil telefonlar satılan mağazaya. Şəx-
siyyət vəsiqəsi ilə birgə arayışı verdi mağazanın müdi-
rinə. Müdir lazımi sənədləri tərtib etdikdən sonra dedi: 
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– Bəyəndiyiniz telefonu seçin, qiymətini sənəddə 
qeyd edək.  

Ənnağı müştəri üçün ürəyi gedən mobil telefon-
ların bir neçəsini nəzərdən keçirəndən sonra birini gö-
türüb o tərəfinə və bu tərəfinə baxıb üzünü satıcıya tut-
du: 

– Siz daha yaxşı bilirsiniz. Bu necədir?  
– Məsləhətdi. Özü də son modeldi. Şəkil də çə-

kir, videokamerası da var. Ümumiyyətlə, çox  əməliy-
yatları yerinə yetirir. 

– Qiyməti neçədi? 
– İki yüz qırx manatdır. Sizə iki yüz otuza verə-

rik. 
Ənnağı bir az fikirləşəndən sonra “Yaxşı, bunu 

götürəsi oldum,” – deyib müdirin stoluna yaxınlaşdı.  
Müdir telefonun qiymətini qeyd edəndən sonra 

kağızı Ənnağının qarşısına qoyub lazımı yerlərə qol 
çəkdirdi və dedi: 

– İyirimi beş manatını bəri başdan verin, qalanını 
isə altı aya ödəyərsiniz. Yaddan çıxarmayın, pulu vax-
tında ödəməsəniz, cərimə olunacaqsınız. 

– Yaxşı, oldu, – deyən Ənnağı şəstlə telefonu qa-
bına qoydu. 

– Sağlıqla işlədin. 
Müdir Ənnağının əlini sıxaraq qapıya kimi ötür-

dü.  
Səkini keçən Ənnağı parkın içərisində münasib 

bir yer tapıb telefonu çıxartdı və Səmədin nömrəsini  
yığıb qulağına tutdu.   

– Bəli, eşidirəm. 
– Səməd , neçəsən ? 
– Hardan zəng edirsən ? 
– Qorxma, arxayın danışa bilərsən. Öz telefo-

numla danışıram. – Ənnağı güldü. 
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– Mübarək olsun! Sağlığına qismət. Bax, bu oldu 
əla iş. 

– Yaxşı, evə tələsirəm. Nə vaxt görüşə bilərik? – 
Ənnağı soruşdu. 

– Birisi gün, günortadan sonra boşam. Həmin 
yerdə səni gözləyəcəyəm, – dedi Səməd. 

Beləcə, telefonun köməyi ilə Ənnağı əziyyət çək-
mədən bir-iki həftə dostu ilə görüşdü. 

Hər görüş zamanı dostlar telefonun üstün məziy-
yətlərindən ağız dolusu danışardılar. 

 
* * *  

Axşamdı. Ənnağı evdə ütünün qırılmış şunurunu 
düzəldir, arvadı Nazxanım isə stolun üstünü səliqəyə 
salırdı. Bir azdan uşaqlar veyillənməkdən evə dönəcək, 
çatan kimi stolun arxasında yerlərini rahatladıqdan 
sonra başlayacaqdılar bir ağızdan bağırmağa: “Yeməyə 
nə var?” 

Qəflətən “Baş sarıtel”in (bu saz havasını Ənnağı-
nın telefonuna Səməd “yazmışdı”) haray çəkməsi Ən-
nağını diksindirməklə bərabər, əlindəki işi yarımçıq  
qoymağa məcbur etdi. Ənnağı arvadı görməsin deyə 
dolabın gözündə dalda yerdə qoyduğu telefonu tələsik 
götürüb düyməsini basdı və qulağına tutdu. 

– Bəli,  eşidirəm. 
– Səhər səni həmin yerdə gözləyirəm. Gecikmə. 
– Yaxşı, oldu. 
Əvvəlcə bir şey başa düşə bilməyən Nazxanım 

təəccüblə: 
– Telefon kimindir, a kişi? 
– Özümün, kimin olacaq? – deyən Ənnağı bir az 

da qürrələndi. 
– Nə ilə almısan? 
– Nə ilə alacağam? Kreditlə. Olmaz? 
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“Kredit” sözünü eşidən Nazxanımı elə bil ilan 
çaldı. Yumdu gözünü, acdı ağzını, nə acdı: 

– Utanmırsan, kreditlə telefon alırsan?  Vəzifə 
sahibisən, iş adamısan, nəçisən? Harana yaraşır telefon 
sənin? Aldığın yüz əlli manatdı. Onu da kreditə verən-
dən sonra, bəs külfət nə yeyir? Yoxsa ağızlarını acıb 
göyə baxacaqlar. Kül başına, kişi olduğun yerdə. Uşaq-
ların hərəsinin cibində bir telefon ola-ola bəs eləmir ki, 
birini də sən alırsan? Ayda kontura verəcəyin pulu bo-
ğazına zəqqum ala bilməzsən? 

– Nətəri olur, uşaqlar ortalıqda veyillənə-veyil-
lənə hərəsi cibində bir telefon gəzdirir, amma mən işlə-
yə-işləyə ala bilmirəm? Lazımdı ki, almışam. Çox uzun 
danışma. – deyən Ənnağı Nazxanımın üstünə daha da 
bozardı. 

Ərinin bozardığını görən Nazxanım hər iki əlini 
belinə qoyub, səsini bir az da qaldıraraq meydan sula-
mağa başladı: 

– Canın gözündən çıxar, ayın başında budka-
lardan nisyə alıb zəhərləndiyin qənd-çayın pulunu gö-
rək nətəri ödəyəcəksən? Nazxanım iki əli ilə ərinin 
başına qaramat ataraq, stolun üstünü yarımçıq qoyub o 
biri otağa keçdi. 

 
* * *  

Günortaya yaxın Ənnağı marşrut avtobusundan 
düşüb ətrafdakıların hiss edə bilmədiyi bir lovğalıqla 
telefonu çıxardıb Səmədin nömrəsini yığdı: 

– Bəli, eşidirəm. 
– Otağındasan?  
– Otaqdayam. Gəl, gözləyirəm! 
Telefonu söndürüb, kəmərindən asdığı qabına 

qoydu. Təşər-təşər inzibati binanın pilləkənləri ilə 
dördüncü mərtəbəyə qalxdı. Onun üçün açıq qoyulmuş  
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qapıdan içəriyə keçdi. Ürəkdən gələn əhval-pürsan-
lıqdan sonra stolun arxasında əyləşib Səmədin təzə 
dəmlədiyi çaydan içə-içə başladılar yenə telefonun 
müsbət məziyyətlərindən danışmağa. 

Səməd təzə aldığı telefonu dostuna göstərdi. 
Ənnağı dostunu təbrik edərək “Sağlıqla işlət”, dedi və 
başladı dostunun təzə aldığı telefonu əlində o tərəfə, bu 
tərəfə çevirərək  “Yox, sənin telefonun daha yaxşıdır”, 
– dedi 

– Nəyi yaxşıdır? Səməd soruşdu. 
– Sənin telefonun incədir. 
– İncə olduğuna baxmayaraq, mənim telefonum 

sənin telefonundan ucuzdur. Mən yüz yetmiş manata 
almışam, amma sən iki yüz otuza. Həm də sənin tele-
fonunun tutumu daha çoxdur. Onda çox əməliyyatları 
yerinə yetirmək olur. Havayı yerə ona bir elə qiymət 
qoymayıblar, – deyən Səməd dostunun telefonunu 
ağızdolusu tərifləməyə başladı.  

– Sənin dediklərin düzdü. Amma nə mənim o 
əməliyyatlardan başım çıxır, nə də işlədə bilirəm. Kartı 
güclə yükləyirəm, – deyən Ənnağı gülərək çayını iç-
məyə başladı. 

– Tədricən öyrənəcəksən. Əvvəlcə mən də bacar-
mırdım. İndi az-çox öyrənmişəm. Həm də o əməliy-
yatların çoxu nə sənə, nə də mənə gərək deyil. Əsas 
məsələ odur ki, bir-birimizi axtaranda əziyyət çəkmə-
yək.  

– Səməd, heç bilirsən o günü səni tapmaq üçün 
nə qədər əziyyət çəkdim. Həmin əziyyəti bir də çəkmə-
mək üçün bu telefonu aldım, – deyən Ənnağı bu sözləri 
ilə hətta dostuna da bir balaca minnət qoydu: “Bu o 
demək idi ki, sən elə dostsan, həmişə səni axtarmağa 
ehtiyac duyulur”. 

– Yaxşı, çayını iç, düşək aşağıya. 
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Bir azdan Səməd boş stəkanları yaxalayıb yerinə 
qoydu. Stolun üstünü silib telefonunu götürdü və 
qapıdan çıxdılar.  

– Üçüncü mərtəbənin pilləkənlərinə çatanda “Bir 
az gözlə, ayaq yoluna dəyim, gedək,” – dedi Səməd. 

– Elə birlikdə gedək. Ənnağı da dostu ilə qoşa-
laşdı. 

Səməddən sonra ayaqyoluna keçən Ənnağı əlini 
qapının dəstəyinə atıb ayağının birini yenicə içəriyə 
qoymuşdu ki, bir ayağı çöldə olduğu məqamda telefon-
da çalınan qəfil saz havası sahibini diksindirdi. 

İçəriyə keçən Ənnağı tələsik telefonu çıxardıb 
düyməsini basdı. Bir yandan telefonun zənginə cavab 
verməyi, bir yandan da təntiməyi qapını bağlamağı ona 
unutdurdu. Kəmərini tələm-tələsik aça-aça: “Yaxşı, bir 
azdan özüm zəng edərəm”, – deyib telefonu söndürdü. 
Tələsdiyindən telefonu cibinə qoymağa macal tapa 
bilməyib, şalvarını aşağı çəkib rahatlanmaq istəyirdi ki, 
telefonun yenidən çalınan qəfil zəngi Ənnağını tamam 
hövsələdən çıxartdı. Şalvarın balağını çirkaba bulaş-
mamaq üçün telefonla birgə əlində tutduğunu unudan 
Ənnağı düyməni basmaq istərkən əlindən bir şeyin sü-
rüşüb unitaza düşdüyü gözünə sataşdı. İstədi tez əyilib 
götürə, lakin axan gur su telefonu bir göz qırpımında  
kanalizasiya borusuna ötürdü. Gözü ayaqyolunun qa-
ranlıq borusunda qalan Ənnağının qulağına arabir: 
“Alo!.. Alo!..” səsləri gəlirdi. 

Dəhlizdə xeyli gözləyən Səməd hövsələsini basa 
bilməyərək yenidən ayaq yoluna girdi. Qapı acıq oldu-
ğundan gördü ki, şalvarının  balağı əlində olan Ənnağı 
diqqətlə ayaqyoluna baxır. 

 – Ə, nə olub, nəyə baxırsan? Səhərdən səni 
gözləmirəm? 

– Nə olacaq! Telefon getdi!  
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– Hara getdi? Təəccüblə soruşdu Səməd. 
– Haraya gedəcək, kanalizasiyaya, – deyib dərin-

dən bir ah çəkdi Ənnağı. 
– Neyniyək. Canın sağ olsun. – Səməd təskinlik 

verdi dostuna. 
– İndi səni nə cür axtarıb tapacağam? – deyən 

Ənnağı qanı qaralmış halda dostu ilə birlikdə inzibati 
binanın pilləkənləri ilə yavaş-yavaş aşağı düşməyə 
başladı. 

 
14.03.2010 
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YOLDA 
 
Günün şüası pəncərədən içəri boylananda gözlə-

rini ovxalayıb tez divardakı saata baxdı. Hələ işin vaxtı-
na xeyli var idi. Tənbəl-tənbəl ayağa qalxdı və paltarını 
geyinib çölə çıxdı. Əl-üzünü yudu. Səhərin təmiz hava-
sını sinədolusu içinə çəkə-çəkə bağçada gəzinməyə 
başladı. 

– Ay ana, yeməyimi hazırla, işə gecikirəm. 
– Hər şey hazırdı, qadan ürəyimə. 
Tələsik stolun arxasına keçdi, səhər yeməyini ye-

məyə başladı. Nigar arvad çay dolu stəkanı oğlunun qar-
şısına qoydu və gülümsünərək: 

– Qadan canıma. Allaha şükür, indi işin də yaxşı-
dı. Daha mən qocalmışam, çatdıra bilmirəm. Evlən, həm 
nəvə görüm, həm də yoldaşın qulluğunda dursun.  

Əlindəki boş stəkanı nəlbəkiyə qoyub: 
– Ana, az qalıb – deyərək ayağa durdu. Tələsik 

sükanın arxasına keçdi və işə yollandı. 
 

*** 
Üç ilə yaxın idi ki, Natiq (hamı ona Natılı deyirdi) 

Yol Patrul Xidmətinə keçmişdi. Fərasəti ilə iş yoldaşla-
rından seçilirdi. Bu üç ildə ev-eşiyə yaxşı əl gəzdirmiş-
di. Evi kənddə diqqət cəlb edən evə çevrilmişdi. Altına 
təzə, bahalı xarici maşın almışdı. Əməlli-başlı əli pulla 
oynayırdı. 

Daşdan pul çıxardan işçi olduğuna görə rəisləri də 
xətrini çox istəyirdi. Gələn qonaqların istirahəti və yola 
salınma xərcləri çox vaxt Natılıya tapşırılırdı. 



    Fazil  SƏNAN 

 112

Natılının ilişdiyi sürücünün ya cibi təmizlənməli 
idi, ya da maşını cərimə meydançasına gedəsi olurdu.  

Natılının durduğu magistral yoldan salamat keç-
mək hər sürücünün işi deyildi. Sənədləri düz olan sürü-
cünün də nöqsanını tapmaq Natılı üçün elə bir çətin iş 
deyildi. Son vaxtlar yeni bir variant da tapmışdı Natılı. 
Saxlatdırdığı maşınlarda olan qadınlarla da maraqlanır-
dı. Əxlaqi baxımdan yüngül olan qadınlara hansı ma-
şında rast gəlsə, həm sürücüdən, həm qadından bir şey 
qoparmamış əl çəkməzdi. Bəzi vaxtlar maşınında iki və 
daha artıq yüngül əxlaqlı qadına rast gələndə xoşuna 
gələni düşürdüb özü aparırdı. 

Bəzi sürücülər Natılının bu cür şakərini bildikləri 
üçün kef üçün yola çıxanda bir qadın da Natılı üçün 
hədiyyə götürərdilər. Belə hədiyyələrin hesabına Natılı 
ilə müəyyən sürücülər arasında “dostluq” yaranmışdı. 
Son zamanlar Natılının gözəllərlə keçirdiyi xoş dəqiqə-
lər həm qadınlara olan inamına bir az şübhə toxumu 
səpmişdi, həm də evlənmək həvəsinin üstünə su çilə-
mişdi.  

 
*** 

Direktor Samiri yanına çağırtdırdı. 
– Eşidirəm müəllim, xeyir ola, məni çağırtdırmaq-

da. 
– Xeyirdi ki, səni çağırtdırmışam. 
Səhər saat 9-da kursda olmalısan.  
– İlin bu vaxtı nə kurs? Yay məzuniyyətində oldu-

ğumuz halda. 
– Məzuniyyətdə olduğunu bilirəm.  
Bu il 5-ci sinif kurrikulumla keçiləcək. Sən də be-

şinci sinfə dərs deyəcəksən. Ona görə kursa getməyin 
vacibdir. 

– Olmaz gələn il gedim? Vacib işlərim var. 
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– Başqa müəllim gedəsi olsa, onda 5-ci sinfi ona 
verməliyik. Varislik pozulmasın deyə, məsləhət görü-
rəm ki, gedəsən. Onsuz da bu kursdan hamı keçməlidi. 

– Yaxşı, məsləhət görürsünüzsə, onda gedim, – 
deyən Samir müəllim direktorla sağollaşıb çölə çıxdı. 

 
*** 

Ortaboylu, nazik, qarayanız və gülərüz olan Samir 
ilk tənəffüsdən kurs yoldaşlarının rəğbətini qazandı. 
Kursun təlimçisi Bənövşə müəllimənin ilk müşahidəsin-
dən Samirin şirinliyi, dilli-dilavər olması diqqətini cəlb 
etmişdi.  

Kursun başlamasının ikinci günü dərs qurtarandan 
sonra Bənövşə müəllimə Samirə dedi: 

– Samir, eşitdiyimə görə, maşınınız var. 
– Bəli, müəllimə, köhnə bir maşınım var.  
– Olarmı, bizi o köhnə maşınla şəhərə qoyub qayı-

dasınız. Bənövşə müəllimə Samirə baxıb gülümsündü.  
– Olar, müəllimə, niyə olmur?  
Bənövşə müəllimə iki nəfər müəllimə yoldaşları 

ilə Samirin maşınında əyləşib şəhərə yola düşdülər. 
Mənzil başına çatanda müəllimələrin hər üçü Samirə 
“Çox sağ olun, əziyyət verdik”, – deyərək  öz minnət-
darlıqlarını bildirdilər. Samir: “Nə əziyyəti var, vaxtınızı 
deyin, səhər tezdən gəlim sizi aparım”, – dedi. 

– Yox, sizə əziyyət olar, çox sağ olun, hər üç mü-
əllimə minnətdarlıqlarını bildirsələr də, Samir israr etdi. 

– Elə bir əziyyəti yoxdur, onsuz da tezdən kursa 
gəlməliyəm, bir də ki, müəllimə hörmət tələbənin bor-
cudur. Elə deyilmi, Bənövşə müəllimə? – deyən Samir 
Bənövşə müəlliməyə baxıb güldü. 

Əli ilə çiyinlərinə və gözünün üstünə tökülən qara 
saçlarını yana eləyən Bənövşə müəllimə sifətinə yayılan 
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gülüşlə rəfiqəsinə tərəf çönərək: – 9-un yarısında burada 
bizi gözləsin, nə deyirsiniz? 

– Yaxşı, 9-un yarısında burda olarıq. Onlar cavab 
verdilər. 

– Eşitdin də, Samir müəllim. Birdən bizi vaxtında 
dərsə çatdıra bilməzsən, rəfiqələrimin yanında utana-
ram. Bənövşə müəllimə Samirə üzünü çevirərək güldü.  

– Narahat olmayın, vaxtında gələrəm. Hələlik sağ 
olun. Samir maşınını döndərərək yola düzəldi.  

 
*** 

Səhəri Natılı həmişə olduğu kimi bir ağacın dal-
dasında dayanaraq yola qarmaq atmışdı. Uzaqdan gələn 
maşın Natılının diqqətini cəlb etdi. Maşın yaxınlaşanda 
Samiri tanıdı və maşının içərisindəki üç nəfər cavan qa-
dın Natılının ağlını əlindən necə aldısa, salam əvəzinə 
verilən siqnalın səsinə özünə gələndə artıq ovun bərədən 
aşdığını hiss etdi.  

Dodağını yalaya-yalaya: “Əhsən, belə oğlana, heç 
keçiləsi canlar deyildi. Birini də yox, üçünü birdən apa-
rır. Lap ikisi sənin, heç olmasa, birini mənə sovqat edə 
bilməzdin? Gör sənin başına nə oyun açacağam. Əc-
laf...”,  – deyib yenidən özünü kölgəyə verdi.  

Axşam yatanda da Natılı qabaqda əyləşmiş qadı-
nın sifətini yaddan çıxarda bilmirdi. Xüsusən də qara 
saçlarının çiyninə tökülməsi və dodaqlarında görünən 
təbəssüm, əməlli-başlı Natılının ürəyinə od salmışdı: 
“Allah eliyə, səhər yenə Samirə rast gələm. O canlar da 
maşında ola. Lap dünya dağılsa da, o canı əldən buraxan 
deyiləm”, – fikri ilə nə vaxt yuxuya getdiyini bilmədi.  

 
*** 

İş yerinə böyük iştah və arzu ilə özünü yetirən Na-
tılı gəlib-gedən maşınlar içərisində ancaq bir maşını ax-
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tarırdı. Aradan bir az keçmiş gördü həmin dünənki ma-
şın gəlir. Özünü cəmləyib yolun kənarına yaxınlaşaraq 
əlindəki ala-bula çubuqla işarə verdi ki, yolun qırağında 
maşını saxla. Sürətini azaldan maşın yolun kənarında, 
Natılıdan bir az aralı dayandı. Natılı tez sürücü tərəfdən 
maşına yaxınlaşıb əlini qulağının dibinə qoyaraq gözü 
qabaqda əyləşmiş qadına zillənmiş halda özünü təqdim 
etdi.  

Samir qapını açıb maşından düşdü. Tez Natılı 
özünü maşının qabağına verdi ki, dünəndən ixtiyarını 
əlindən almış gözəli əməlli-başlı nəzərdən keçirsin. 
Görsün ki, vüsal həsrəti ilə ayrılıq odunda qovrulduğu 
bu canan necə candı ki, Natılı kimi oğlanın ürəyi ilə bir-
gə boğazına da kəmənd atıb arxasınca sürükləyir. 

– Salam naçalnik, necəsiniz, kefiniz, halınız? – 
Gülə-gülə Samir Natılıya əl uzatdı.  

– Necə olacağam? Sənin kimi oğlanlar adamı say-
mayıb düz keçəndə adamın kefi necə ola bilər? Natılı 
Samirin ona tərəfə uzanmış əlini əlinə alaraq özünü inci-
miş kimi göstərdi: 

– Naçalnik, elə şey ola bilər ki, səni görəm, düşüb 
görüşməyəm? Özün bilirsən ki, sənin xətrini çox istə-
yirəm. 

– Demə, demə, bilirəm. Gündə yanında üç canan 
aşağı-yuxarı şütüyürsən. Amma başqaları heç birini də 
tapa bilmir. Sənin yerinə mən də olsam, gözüm heç kəsi 
görməz – deyən Natılı maşında əyləşənlərə başı ilə işarə 
etdi. Bənövşə maşın dayanandan bu cavan Yol Patrul 
Xidmətinin hərəkətlərinə və danışığına diqqət kəsilmiş-
di. Hiss edirdi bu polis işçisi maşının qabağında dayanıb 
Samirlə söhbət etsə də, gözünü ondan çəkmir, az qalır 
ki, baxışları ilə onu yesin. Əsəblərini bir təhər cilovla-
yan gənc müəllimə gözləyirdi ki, görsün məsələ öz həl-
lini necə tapacaq.  
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– Natiq müəllim, səhv salırsan, özün bilirsən ki, 
mən axmaq işlərlə məşğul olan deyiləm. Maşındakılar 
da Bakıdan gəliblər, təlimatçıdırlar. Müəllimlərə yeni 
təlimlə bağlı dərs deyirlər. Samir dedi: 

– Yaxşı da, daha mənə də yox. O qabaqda oturanı 
dünən sən maşınla burdan keçəndə gözüm alıb. Sən öl, 
bu gecə onun fikrilə yata bilməmişəm. Dünya dağılsa 
da, onu əldən buraxan deyiləm. Ya o qabaqda əyləşəni 
mənə verməlisən, ya da ki, bir il sürücülük hüququndan 
azad olmalısan, – deyən Natılı baxışları ilə Bənövşə mü-
əlliməni göstərməklə bərabər, bir təbəssüm də “müka-
fat” göndərdi. 

– Nə danışırsan, Natiq müəllim, məni biabır elə-
mə. Eşidərlər, yaxşı olmaz. Bunlar sən deyən qadın-
lardan deyil. Al, bu da sənin hörmətin, qoy gedim, dərsə 
gecikirik. 

Samir əlini Natılının cibinə saldı. Natılı tez cibinə 
qoyulmuş pulu çıxardaraq Samirin köynəyinin döş 
cibinə qoydu və dedi: 

– Sən öl, qəti ola bilməz. Dedim ki, mənə gəlmə. 
Ya qabaqdakı ceyran, ya da bir il sürücülük hüququndan 
məhrumsan.  

– Yekə oğlansan, sənə dedim ki, bunlar sən de-
yənlərdən deyil. Məni biabır eləmə. Sənə “Sən öl” de-
dim. Yəni mənə inanmırsan? – Samir əsəblərini bir tə-
hər cilovlayırdı. 

– Yaxşı, onda özün bilərsən. Türklər demişkən: 
“Günah məndən keçdi”, – deyən Natılı, qabaqda əyləş-
miş qadını nəzərdən keçirdi və yenidən dönüb Samirə 
bir göz vuraraq sonra maşının kapotunun üstündə qoyul-
muş ağ protokolun üstünə əyildi ki, protokolu yazsın. 
Maşının qapısının açılmağına çönüb baxanda gördü ki, 
qadın maşından düşdü və ona sarı gəlib qarşısında 
dayandı. Natılı imkandan istifadə edərək tez qadını 



                                                                    Əzraillə rəqs 

 117 

başdan ayağa süzərək “Əhsən! Səni yaradana qurban 
olum” fikrini ürəyindən keçirdiyi məqamda: 

– Maşın dayanandan mən sizin hərəkətlərinizi mü-
şahidə etməklə bərabər, nə danışdığınızın hamısını  həm 
eşitmişəm, həm də telefona çəkib, yazmışam. Siz burada 
millətin təhlükəsizliyini qoruyursunuz, yoxsa sürücülə-
rin başına corab hörürsünüz? Oğraş! – deməsi ilə Natı-
lının sifətində partlayan şapalağın səsinə Samirin geri 
tullanmağı eyni vaxtda baş verdi.  

 
*** 

Aradan beş-on gün keçmişdi ki, Natılı polis for-
masız evlərinə döndü. 

 
16.04.2014 
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DUA 
 
Narınc doqqazı itələyib içəri keçdi. Taxtadan dü-

zəldilmiş doqqazın cırıltısına qapıda qab yuyan Gülsüm 
başını qaldırıb səsə doğru boylandı. 

– Xoş gəlmisən, ay qonşu. Səndən çıxmayan iş. 
Nə yaxşı şeytanın qıçını qırıb bizi yada salmısan? Ya-
nını yerə qoy, bir-iki qab qalıb, onu yaxalayım, duru-
ram, yarımçıq qalmasın. Gülsüm qızını səslədi. 

– Solmaz! Ay Solmaz! İçəridən stul gətir, Narınc 
xalan otursun.  

– Xoş günün olsun, ay qonşu. Elə darıxırdım, de-
dim görüm Gülsüm nə iş görür. 

– Yaxşı eləyib gəlmisən. Qohum olsaq da, heç 
ayda, ildə bir dəfə bir-birimizin qapısını tanımırıq. Belə 
də qohumluq olar?  

Solmaz stul gətirib qoydu və «Otur, Narınc xala» 
deyib otağa keçdi. 

– Ay Solmaz, qadan ürəyimə, stolun üstünü sil, bir 
yaxşı çay dəmlə, mən də qabları qurtarıb dururam, – 
dedi Gülsüm. 

Bir azdan Gülsüm yuyulmuş qabları aparıb içəri 
qoydu və geri qayıdıb stolun kənarında Narıncla üzbəüz 
əyləşdi. Başladılar ordan-burdan söhbət eləməyə. 

Solmaz stolun üstünü səliqəyə salmağa başladı. 
Stəkanlara çay süzüb birini anasının, birini isə Narıncın 
qarşısına qoydu. 

– Ana, lazım olanda çağır, içəridəyəm, – deyib 
Solmaz otağa keçdi. 

– Gülsüm, bir söz-söhbət yoxdu? – deyə Narınc 
başı ilə gedən Solmaza işarə elədi. 
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– Yox, ay Narınc bacı. Gülsüm dərindən köksünü 
ötürdü. 

– Az, lap məəttəl qalmışam. Boy-buxun, gözəllik, 
səliqə-sahman bu qızda. Elə bil oğlanların gözü kordu. 
Az, neçə yaşı var? 

– İyirmi səkkizin içindədi. 
– Ay balam, vaxtı keçib. Bunun taylarının uşaqları 

məktəbə gedir. 
– Eh, Narınc bacı, qızın gərək sayılıb-seçiləni ol-

sun. Gözəlliyə, namusa kimdir qiymət verən. Hamını qı-
zın cehizi, arxası maraqlandırır. Yoxsa… 

– Nə yoxsa?  Allaha şükür, Solmazın ata-anasına, 
qohum-əqrəbasına nə gəlib? 

– Narınc bacı, sən Allah qoy görək. Evimiz bu 
deyil? Nə yaxşı o vaxtlar rəhmətlik qayınatam çiy kər-
picdən bu daxmanısa da bir təhər düzəldibdi. Göyün 
üzünə bulud gələn kimi yağan yağışın hamısı içəridədir. 
Evin kişisi üzüm bağından beş-on manat maaş alır, onun 
da yarısını arağa verib boğazına tökür, yarısını da pa-
pirosa verib havaya üfürür. Arvad-uşaq nə yeyir, nə içir 
– onu maraqlandırmır. Camaat kordu? Beləsinin qızını 
kim alar? 

– Az danış, sən Allah. Naşükür olma. Qiyası tanı-
yırsanmı? Narınc soruşdu. 

– Hansı Qiyası? 
– Belə kor Abdullanın oğlu Qiyası deyirəm. 
– Hə, tanıyıram. Gülsüm maraqla diqqət kəsildi 

Narınca. 
– Bax, həmin Qiyasın bir çətən külfəti var. Qarın 

dolusu yavan çörək də tapmırlar yeməyə. Amma iki qızı 
iyirmi yaşa çatmamış ərə getdi. Hərəsi bir maşınlı, evli-
eşikli oğlana. Bu dəyğa bəynən bajanaxdılar. Görmür-
sən Qıyas da çul-çuxasını düzəldib, qızlarının hesabına. 

– O bizim bəxtimiz deyil, Narınc bacı. 
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– Tamara, Hürü, Güllü, topal Badam, nə bilim 
daha kimlər, qızlarını heç on səkkiz yaşa çatmamış kö-
çürtdülər. Onların hansının dolanışığı səninkindən yax-
şıdı? Hansının qızı sənin qızından qoçaq, gözəl, namus-
ludu? Qız anası gərək fərasətli ola. Xətrinə dəyməsin, 
sənin qızını bu gündən sonra ya arvadı ölmüş, ya arvad 
boşamış, ya da Rusetdə papağını günə yandırıb yaşlaş-
mış oğlan istəyər. 

– Deyirsən, qız anası fərasətli olar. Mən neyləyim. 
Oğlanlara özüm elçi düşüm ki, mənim qızımı alın? Gül-
süm lap yazıqlaşdı. 

– Adlarını çəkdiyim arvadlar nə eləyiblərsə, sən 
də ondan elə. Yoxsa elə bilirsən gəlib qapını döyüb de-
yəcəklər ki, ay Gülsüm, sənin qızına elçi gəlmişik. Ya 
gərək qızın özünün fərasəti ola, ya anasının. 

– O dediyin arvadlar hansı yolla qızlarını veriblər, 
de, mən də eləyim. Gülsüm ümid dolu baxışlarını Narın-
cın ağzına tikdi. 

– Az, molla Yaqubu tanıyırsan? 
– Hansı Yaqubu, kəndimizdəki molla Yaqubu 

deyirsən? 
– Hə, bax həmin molla Yaqubu deyirəm. Acıq qa-

rışıq kinayə ilə Gülsümün sualını cavablandırdı Narınc. 
– Molla Yaqub nağayrıbdı? 
– Az, sən avamsanmış. Nağayrajax? Belə həmin 

arvadların qızlarının bəxtini açıb, nə bilim, cadu-piti 
eləyib ərə veribdi. Muradın arvadının küsülü getdiyini 
eşitmişdin? 

– Hə eşitmişdim. Dedilər, əri saxlamır. Sonra eşit-
dim ki, barışıblar. Gülsüm hadisədən xəbərdar olduğunu 
bildirdi. 

– Elə bilirsən, öz başına barışdılar. Anası ölməsin 
molla Yaqubun. Nətəri qələm çaldısa, Murad gəlib gö-
rüb ki, arvadı evdə oturub. 
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– Vallah, ay Narınc bacı bilirəm, canın yanıb de-
yirsən. Qadan alım. Gedim molla Yaquba nə deyim? 
Vallah, utanıram. 

– Kül başına. Nədən utanırsan. Mollanın bir arva-
dı var ki, heç sən onun əlinə su tökməyə də yaramazsan. 
Utanırsan deyə Solmaz kimi qızı 28 yaşına çatdırmısan. 
Utanırsan, səhər gələrəm mənlə gedərsən. Balamın canı 
üçün Solmaza baxanda ürəyim ağrıyır. Uşaqlarımdan 
uyğun gələni yoxdu, yoxsa Solmaz kimi canı əldən bu-
raxmaram. Neynim, iki oğlum var, hələ orta məktəbdə 
oxuyurlar. 

– Allah balalarını gözünə çıraq eləsin, ay Narınc 
bacı. Qohumluqdan, qonşuluqdan əksik olma. Nolar, sə-
hər gələrsən, birlikdə gedərik. Gülsüm razılığını bil-
dirdi. 

– Şər qarışır. Heyvanların yemlənmək vaxtıdı. 
Durum gedim. Narınc ayağa qalxdı. 

– Solmaz, stolun üstünü yığışdır. Toyuq-cücə 
gəlib stəkan-nəlbəkini töküb qırar. Narınc xalanı ötürüb 
gəlirəm. 

 
*** 

Səhər günortadan xeyli keçmiş Narıncla Gülsüm 
molla Yaqubun darvazasını döydülər. Qapını uşaq açdı. 

– Oğul, molla evdədirmi? Narınc soruşdu. 
– Hə evdədi, xala. 
– Get denən qonaq gəlib. 
Evə gedib qayıdan uşaq: 
– Atam deyir ki, gəlsinlər. 
Qapı-bacanı görən Gülsümün ağzı açıq qalmışdı. 

Hələ də haraya düşdüyünü özlüyündə aydınlaşdıra bil-
mirdi ki, gördükləri nağıldı, yoxsa molla Yaqubun evidi. 
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– Az, nəyə baxırsan? Deyərlər, görməmişdi, nədi. 
Ayaqqabılarını çıxart, çıxaq yuxarı. Balkona qalxan 
Gülsümlə Narınc üzünü uşağa tutaraq: 

– A bala, hansı otağa keçək? 
– Bax bu otağa, uşaq əli ilə qapını göstərdi. 
Narıncla Gülsümün içəri girdiyini görən molla tez 

ayağa durub «Xoş gəlmisiniz» deyib qonaqlara oturmaq 
üçün yer təklif etdi. Qonaqlar əyləşdi. Dilli-dilavər Na-
rınc mollanın kefini, halını soruşdu və ona can sağlığı 
arzuladı. 

– Hə, eşidirəm, Narınc bacı. Deyin görüm, dərdi-
niz nədi? Ay uşaq, çay gətirin. Molla qapıya doğru səs-
ləndi. 

– Çox sağ olun. Biz çay içməyə gəlməmişik. 
– Elə deməyin, onda xətrimə dəyirsiniz. Mollanın 

qapısı – xalqın qapısıdır. Molla ilə həkim naməhrəm 
deyil. Nə sözünüz varsa, buyurun. 

– Molla, Allahdan gizlin deyil, bəndədən nə giz-
lin. Bu Gülsümü tanıyırsan? 

– Bəli, lap yaxşı tanıyıram. Bir kənddə yaşamı-
rıqmı? 

– Bunun bir qızı var. Belə canlara dəyən qızdı. 
Tərbiyəli, namuslu, qeyrətli, gözəl-göyçək. Yaşı keçir, 
dedim ona bir qələm çalasan.  

Bir az fikirləşən molla: 
– Səhər bir qara toyuq tapıb gətirərsiniz. Arxası ilə 

işiniz olmasın. Qalanı mənlikdi. İki-üç aya həmin qız 
ərə getməlidir. Yadımdan çıxmışdı. Gələndə qızın saçı-
nın tükündən, bir də əyninə geyindiyi paltardan bir az 
kəsib gətirərsiniz. 

– Oldu. Baş üstdə.  
– Narınc ayağa qalxdı və Gülsümə də him elədi 

ki, qalx gedək. Sağollaşıb qapıdan çıxdılar. 
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Molla Yaqub əllini haqlasa da, kənardan baxan 
uzağı ona qırx yaş verərdi. Tamahdan iti, gözdən şor 
olan molla Yaqub cadu sənəti ilə arvadlar arasında bö-
yük «hörmət» qazanmışdı. 

Narıncla Gülsüm gedəndən sonra molla Yaqub 
qırxılmış başından fəsini götürüb kənara qoydu və uzun 
qara təsbehini əlinə alıb xalının üstündə salınmış qırmızı 
yan döşəyin  üstündə mütəkkəyə dirsəkləndi. Xeyli fikrə 
getdi. Gülsümün qızı Solmaz çoxdan mollanın rahatlı-
ğını əlindən almışdı. İstəyinə çatmaq üçün müxtəlif va-
riantlar düşünsə də, hələ indiyə kimi heç bir çıxış yolu 
tapa bilməmişdi. Narıncla Gülsümün Solmazın yaşının 
ötməsi, lakin hələ də ailə qura bilməməsi məsələsi ilə 
bağlı nicat yolu kimi molla Yaquba üz tutmaları sanki 
mollanın şöləsi öləziyən çırağına neft tökdü. İndiyə kimi 
canavar pusquda durmuşdu, indi isə quzu özü canavarın 
yuvası ağzına gəlmişdi. Molla hazırladığı planın gələcək 
dadını indidən damağında hiss edib öz-özünə gülümsü-
nərək ayağa qalxıb stulda oturdu. Bir az keçmiş, dəftər-
kitabını qarşısına töküb cadu dualarını yazmağa başladı. 

Səhər Narınc mollanın qapısını döydü. Qapı açıl-
dı. Narınc içəri keçdi. Molla Yaqub qapıya çıxıb Narın-
ca, «xoş gəlmisiniz» dedi. Narınc torbadan qara toyuğu 
çıxartdı və mollanın çağırdığı oğluna verdi. Molla oğlu-
na tapşırdı: 

– Rəşad, apar daldeydə toyuğu kəs. Bir qab da 
apar və toyuğun başının qanını həmin qaba yığ.  

Sonra isə üzünü Narınca çevirdi. 
– Narınc bacı, duanı həmin toyuğun qanı ilə yaza-

cağam. Bu cür duaların təsiri çox güclü olur. 
Narınc soruşdu: 
– Molla, nə vaxt gələk duanı aparmağa?  
– Allah qoysa, səhər cümə axşamıdır. Günorta gə-

lin, aparın. Axşama həll edin. Çünki əlavə tapşırığım da 
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olacaq. Elə bilirsən, duanı yazmaqla iş tamamlanır. 
Yox. Əgər səhərdən keçsə, bir də gərək gələn həftəyə 
qala. 

– Oldu. Nə desən, ona əməl etmək borcumuzdur. 
Allah ömrünü uzun eləsin. Tanrı səni ümid yeri eləsin, – 
deyən Narınc molla Yaquba ürək dolusu alqış edə-edə 
qapıdan çıxdı. 

Səhər günortaya yaxın Narınc yanında Gülsüm 
molla Yaqubun qəbul otağında verdiyi tapşırıqlara diq-
qətlə qulaq asırdılar. Stolun üstündəki duaları bir-bir 
əlinə götürən molla Yaqub deyirdi. 

– Bu duanı göy parçaya dikib qızın sol çiynindən 
sancaqla asarsınız. Bu duanı isə pişik tükü, üzərlik və 
bir də dağdağan ağacının balaca qırığı ilə birlikdə qara 
parçaya tikib qız yatanda başının altına qoyduğu balın-
cın içərisinə qoyarsınız, amma qız bilməsin. Bu duanı 
üzərliklə birlikdə yandırıb tüstüsünü qıza verərsiniz. Bu 
duanı isladıb suyunu içirdərsiniz. Bu duanı isə bu bü-
külü ilə birlikdə, – əlindəki bükülünü göstərərək, – cü-
mə axşamı şər qarışandan sonra qəbiristanlıqda köhnə 
bir qəbirdə basdırsın. 

– Bıy, başıma xeyir. Gecə vaxtı uşaq nə bilsin 
köhnə qəbir hansıdır, təzə hansı? Narınc mollanın üzünə 
baxdı. 

– Bunu bilmək nə çətin işdi. Günüzkən qızı da gö-
türün gedin qəbristanlığa. Bir az da gülab götürün. Həm 
ölülərinizi yad eləyin, həm də köhnə qəbirin yerini gös-
tərin. Qəbristanlığın dərə tərəfində, yekə bir kalafa var 
ha, oranı görmüsünüz? 

Narınc tez cavab verdi: 
– Hə, görmüşəm.  
– Bax həmin o kalafanın yanında baş daşı güclə 

görünən qəbirə fikir vermisiniz? 
Narınc dedi: 
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– Hə, fikir vermişəm.  
– Bax, o qəbir lap köhnə qəbirdi. Orada basdırıb 

gəlsin. Burada çətin nə iş var. Bu şərtlə: “Qız qəbristan-
lığa tək getməli və bükülünü özü təkcə basdırmalıdır”. 

Gülsüm yazıq-yazıq dilləndi: 
– Başına dönüm, ay molla, adamın gündüz qəb-

ristanlığa yolu düşəndə üşənir, gəl gör gecə ola, o da tək 
qız uşağı. Sən Allah, uşaq dəli olar.  

– Çiynindən asılan dua qorxu duasıdır. Nə qədər 
həmin dua qızın çiynindən asılıdırsa, lap istəyirsən ölü 
xortlayıb qəbirdən çıxsın, heç qızın tükü də tərpənməz. 
Qəti qorxmayın, heç bir şey olmaz. Dediklərimi gedin 
eləyin. Bu axşam cümə axşamıdır. Uzağı bir aya, iki aya 
qızı köçürməlisiniz. Di Allah özü səbəb olsun. 

Molla ayağa durdu. Bu, o demək idi ki, daha gedə 
bilərsiniz. 

Narınc ayağa durdu və bir yüzlük stolun üstünə  
qoyub: «Molla, Allah qoysa, qapını elçi döyən kimi bir 
yüzlük də öz əlimlə gətirib verəcəyəm» deyib Gülsümlə 
mollanın otağından çıxdılar. 

 
*** 

Ertədən lazım olan hazırlıq işlərini görmüşdü. Şər 
qarışan kimi qəbiristanlıqda köhnə qəbirdən bir az aralı 
cərgə ilə düzülmüş hündür qara mərmər başdaşılarının 
daldasında yerini rahatlayıb uzanmışdı və həyəcan qarı-
şıq sevinclə ovunu gözləyirdi. 

Qaranlıqda qəbiristanlığa yaxınlaşan Solmazda 
Narıncla Gülsüm necə inam yaratmışdılarsa, qız elə bil 
qonşularından öz evlərinə gedirdi. Gündüzdən bələdlən-
miş yolla qəbirlərin arası ilə köhnə qəbirə doğru yaxın-
laşırdı. Elə ki, Solmaz köhnə qəbirə yaxınlaşıb əyildi ki, 
əlindəki bükülünü qəbirin yanına basdırsın, qəflətən 
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ağzının yumulub kalafaya sürüklənməsi ilə özündən 
getməsi bir anda baş verdi. 

Kalafada qızı arxası üstdə uzandırdı və tez cibin-
dən dərmanı çıxardıb bir neçə dəfə iylətdi. Qızın gec 
ayılacağına arxayınlaşandan sonra, çoxdan içində gəz-
dirdiyi vəhşi ehtirasını alçaqcasına söndürməyə başladı. 

Az bir vaxtdan sonra qızın və özünün üst-başını 
səliqəyə saldı. Qızı kalafada qoyub, özü isə gecənin zül-
mət qaranlığında əriyərək yoxa çıxdı. 

Narıncla Gülsüm qorxu, həyəcan içərisində Sol-
mazı gözləsələr də, qız gəlmirdi. 

– Yox, ay Narınc bacı, qıza nə oldusa, gəlib çıx-
madı. Axı bu nə uzaq yoldu? Budu buradı. Dur qızın da-
lınca gedək. Qızın başına bir şey gələr, ondan sonra 
Allah mənə bir ölüm versin. 

– Qorxma, heç nə olmaz. Gedək deyirsən, gəl ge-
dək, ay Gülsüm. Qəbiristanlığa bir az qalmış qaranlıqda 
«Cin! Cin!….» qışqıra-qışqıra onlara tərəf gələnin Sol-
maz olduğunu bildilər. Hər ikisi əlləri ilə öz başlarına 
vuraraq, «Başımıza daş düşdü, qız dəli oldu. Allah mol-
la Yaqubun evini başına uçursun!» dedilər. Səhəri Təcili 
Tibbi Yardım maşını ilə Solmazı ruhi xəstəxanaya apa-
randa, molla Yaqub qarşısında pürrəngi çay xəyalən 
axşamkı nəşəni yenidən yaşayırdı. 

13.09.2014. 
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NƏZİR QUTUSU 
 
Son zamanlar Bilman müəllimin kefi ala buludda 

sərçə ovlayırdı. Çəkələk xanımı müavin vəzifəsinə təyin 
etmişdi və tapşırmışdı ki, məktəbin «maliyyə» işlərinə 
özün nəzarət edərsən. 

Kişi həmin gündən demək olar ki, əməlli-başlı ağ 
günə çıxmışdı. Gündə bir-iki saat dərsini deyib girirdi 
kabinetə və əyləşirdi kompüterin qarşısında. 

Çəkələk xanım da tənəffüsdən-tənəffüsə dəhlizləri 
hərlənir, müəllimlərin dərsə getməyinə nəzarət edir, sa-
kitlik yaranandan sonra kabinetə qayıdır, təzə dəmlədiyi 
çaydan fincana süzüb stolun üstünə qoyurdu. 

– Bilman müəllim, bir çay için. Səhərdən işləyirsi-
niz. Bu şokoladla için. Dünən almışam. Elə qəşəngdir, 
tamı da yaxşıdır. Çəkələk xanım müxtəlif çeşidli şoko-
ladlarla dolu vazı stolun üstünə, fincanın yanına qoyur. 

– Çox sağ olun müəllimə. Yaman əziyyət çəkmi-
siniz. Bilman müəllim şokoladlardan birini götürüb 
soyub ağzına qoyur və çaydan bir-iki qurtum içib «Bəh-
bəh! Həqiqətən də çay da gözəldi, şokolad da. Əhsən 
zövqünüzə», – deyərək boş fincanı stolun üstünə qoyar 
və sonra da təşəxxüslə əlini keçəl başına çəkib kresloya 
yayxanardı. 

– Sağ olun, Bilman müəllim. Heç bir əziyyəti yox-
dur. Günortaya beçə bişirib gətirmişəm. 

– Bu olmadı. Hər gün mənim üçün yemək gətirir-
sən. Xəcalət verirsiniz, vallah. 

– Heç bir xəcaləti, filanı yoxdur. Uzaqdan gəlir-
siniz. Ac qalmayacaqsınız ha. 
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– Çox sağ olun, müəllimə. Razı deyiləm ki, əziy-
yət çəkəsiniz. 

– Bilman müəllim, nə əziyyəti var? Siz Allah, elə 
deməyin, onda xətrimə dəyirsiniz. Günorta bir loxma 
çörək yemək üçün bir elə yolu basa-basa evə gedəcək-
siniz. Bəs bizim mərifətimizə, qanacağımıza nə gəlib? 
Xahiş edirəm, bir də bu barədə danışmayın. Çəkələk xa-
nım özünü  incik kimi göstərdi. 

– Yaxşı, yaxşı inciməyin. Bir daha bu barədə da-
nışmaram. 

– Bu, başqa məsələ. Çəkələk xanım bozarmış do-
daqlarında və qurumuş sifətində güclə seziləcək bir 
təbəssüm fırladaraq divardakı saata baxdı. «Zəngin 
vaxtıdır» deyib kabinetdən çıxdı. 

 
* * * 

Çəkələk müəllimə yayı, qışı məktəbə çəkələklə 
gələrdi. Ata-anası qoyduğu ad çoxdan unudulmuşdu. 
Məktəbə gələn direktora yaltaqlanmaqla, quyruq 
bulamaqla savadsızlığını məharətlə gizlədərək uzun illər 
idi ki, müəllim işləyirdi. Həyasızlığına görə məktəbdə 
hamı ondan çəkinirdi. Fərasətli direktor kollektivi dişinə 
vurandan sonra Çəkələk xanıma “xüsusi qayğı” göstər-
məyə başlayırdı. Göstərilən qayğının müqabilində Çəkə-
lək xanım direktorun kollektivdə eşidən qulağına, vuran 
əlinə və vəzifə kreslosunun müdafiəçisinə çevrilirdi. 
Kollektivdə bir adam Çəkələk müəllimənin qorxusun-
dan direktorun arxasınca danışmaq nədi, dodağını belə 
tərpədə bilməzdi. 

Məktəbə hər təzə təyin edilən direktora çay dəm-
ləyə-dəmləyə, beçə bişirib gətirə-gətirə, müəllimlərdən 
müxtəlif bəhanələrlə pul yığa-yığa başı necə qarışdısa, 
bir də onda ayıldı ki, tay-tuşları çoxdan ailə həyatı 
qurub, oğul evləndirib, qız köçürüblər. Bu isə hələ də 
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elçi yolu gözləyir. Həyatda uduzduğunu başa düşən 
Çəkələk xanım içərisində baş qaldıran kin-kudurəti 
cilovlaya bilməyərək getdikcə quduzlaşaraq yan-yörə-
sini, qohum-əqrabanı, iş yoldaşlarını dalamağa başla-
yırdı. 

Müəllimlərdən bəzilərinin dediyinə görə, sovetlər 
birliyi zamanı məktəbdə direktor olan Gülağa müəllim 
müəllimlərin əmək haqlarını paylayanda həmişə Çəkə-
lək müəllimi çağırtdırırmış ki, yanında otursun. Bir neçə 
cüvəllağı müəllim Gülağa müəllimi əsəbləşdirməkdən 
zövq alırlarmış. Gülağa müəllimin də ürəyi xəstə imiş. 
Elə ki, Gülağa müəllim Çəkələk xanımdan qalxan kimi 
istifadə etməyə başlayır, ondan sonra cüvəllağı müəl-
limlər Çəkələk xanımın qorxusundan direktorla «bəli», 
«xeyr»lə danışırlarmış. 

Gülağadan sonra vəzifə kürsüsündə əyləşən Müs-
lüm müəllim Çəkələk xanımın hesabına məktəbi xoruza 
yükləyə-yükləyə uzun müddət işlədi. Çəkələk xanım 
harda söhbət düşəndə deyirdi: 

– Mənim nə vecimə, Müslüm kimi qardaşım var. 
Müslümün çiynində gora gedim. 

Çərxi-fələyin təkəri fırlanaraq Bilman müəllimi 
vəzifə kürsüsünə otuzdurdu. 

 
* * * 

Hər ayın başında Çəkələk xanım əlində siyahı bir-
bir siniflərin qapısını döyərək Bilman müəllimin gələn 
yoxlamalara çıxan xərcinə kömək etmələrini deyirdi. 
Müəllimlərdən bəziləri abır-həyasına qısılaraq Çəkələk 
xanımın arzusunu o saat yerinə yetirirdi, bəziləri isə 
«sabah gətirərəm» deyib bir gecə də olsa verəcəyi pulun 
cibində qalması ilə təsəlli tapırdı. Zor-güc hamını «sta-
nok»dan keçirən Çəkələk xanım qürrələnə-qürrələnə 
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özünü kabinetə salar, cibindəki pulu stolun üstünə töküb 
siyahını çıxardaraq şəstlə oxuyar və sonda deyərdi: 

– Bilman müəllim, bircə o iki nəfərdən savayı heç 
kim qalmayıbdı. Meyidlərini gördüyüm o ər-arvad. On-
lara da sözümü eşitdirdim. Dedim ki, çox adamın adı 
qulağına dəyibdi. Guya yaxşı müəllimdi. Elə şey yoxdu. 
Onun-bunun kölgəsində az gizlənsinlər. Ayda bir ətək 
müftə pul alırlar. Hamı nətəri, onlar da elə. Qaşı-gözü 
qara deyillər. Elə eləməsinlər ki, abırlarını ətəklərinə 
büküm. 

– Yaxşı demisən, lap əlinin içindən gəlib. Onlar 
hələ bir işə kömək etməyiblər. Bilman razılıqla gülüm-
sündü. 

 
*** 

Qışın oğlan çağı idi. Qəflətən Bilman müəllimi ra-
yona çağırdılar. Dərs qurtarana yaxın rayondan qayıdan 
Bilman müəllim katibənin yanında əyləşmiş Çəkələk 
xanıma başı ilə salam verib kabinetə keçdi. Elektrik 
sobasını cərəyana birləşdirib əllərini hovxurmağa baş-
ladı. Bu zaman qapı açıldı və Çəkələk xanım içəri daxil 
olub qapını örtdü. 

– Deyəsən, yaman üşümüsünüz. Bu dəqiqə sizə 
bir yaxşı çay dəmləyim, içib qızışarsınız. Ürəyim qırıldı, 
siz gələnə kimi. Nəyə çağırmışdılar? 

– Heç, elə belə. Bilman müəllim sualdan yayın-
maq istəsə də Çəkələk xanım əl çəkmədi. 

– Bu qarda, yağışda boş şeydən ötəri adamı çağır-
mazlar. Sirr deyilsə, bilmək olmaz nə üçün çağırmış-
dılar? 

Buğlanan pürrəngi çaydan bir stəkan içib özünə 
gələn Bilman müəllim: 

– Yenə yazıblar. 
– Kim yazıb? 
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– Bilmirsən. Kim olacaq? Naznaz. 
– Nə yazıb? Çəkələk müəllimə əsəbi halda soruş-

du. 
– Həmişəki kimi, direktor satıb yeyib, dərslər ke-

çilmir. Tapdıq müəllim işə gəlmir, Firdovsi müəllimin, 
Cəmilə müəllimin diplomları saxtadır, Çəkələk müəl-
limin təqaüd yaşı çoxdan keçməsinə baxmayaraq direk-
tor hələ də onu işlədir, nə bilim, belə də... Ağlına gələni, 
gözünə görünəni yazıb. 

Öz adını eşidən Çəkələyi sanki ilan vurdu. 
– Yaxşı, sabah onun cavabını elə verim ki, 

ömürlük ona dərs olsun. 
– Əsəbləşməyin, Çəkələk xanım. Nə qədər yazsa 

da, heç bir şey eliyə bilməyəcək. Gəlib-gedəni yola sal-
maqdan bezirəm. Nə xeyri var. Desən də bir cəhdlə al-
tından sıxacaqdır. Havayı yerə ona buqələmun adı 
qoymayıblar ki! 

– O nədi elə Bilman müəllim? Çəkələk xanım 
soruşdu. 

– Buqələmun kiçik heyvandır. Hansı mühitə dü-
şürsə o saat həmin mühitə uyğun rəngini dəyişir. Naz-
naz da buqələmun kimi tez-tez rəngini dəyişir. Elə deyil 
ki, onu tanımıyasan? 

– Bilman müəllim, səhər ona öz  yerini göstərə-
rəm. 

– Nə desən də xeyri yoxdur. Eşitmiş olarsan, ata-
lar deyib ki, qozbeli qəbir düzəldər. 

– Qəbir lazım deyil, onun qozbelini mən düzəldə-
rəm, – deyən Çəkələk xanım özündən razı halda gülüm-
sünərək qapıdan çıxdı. 

 
* * * 

Bütün gecəni çimir edə bilmədi. Naznaza nə deyə-
cəyini götür-qoy etdi. Səhər açılar-açılmaz əl-üzünü yu-
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du və bir stəkan çay içib yola düzəldi. Müəllimlər otağı-
na daxil olanda gördü ki, heç kim yoxdu. Divardan asıl-
mış saata baxdı. Dərsin başlanmasına yarım saatdan ar-
tıq vaxt var idi. Əsəbilikdən içini gəmirən Çəkələk mü-
əllimə dərs cədvəlinə baxdı. Naznaz müəllimin dərsi 
üçüncü saat idi. «Üçüncü saat yaxşıdı. Müəllimlərin gur 
olan vaxtıdı. Ona elə toy tutum ki, dədəsinin toyu da 
yadına düşsün» fikri ilə dəhlizə çıxdı və səs salan 
uşaqlara təpindi. 

Zəng vuruldu. İkinci saatdan çıxan müəllimlər 
müəllimlər otağında əyləşib zəngin içəri vurulmasını 
gözləyirdilər. Qapıdan içəri girən Çəkələk müəllimə 
pəncərənin önündə əyləşmiş Naznazın qarşısında da-
yandı və gözlənilmədən yumdu gözünü, açdı ağzını: 

– Az, bəs deyil, bu mundarlığından əl çəksənə. 
Gözlənilməz hücumdan əvvəl çaşan Naznaz özü-

nü düzəldərək oturduğu stuldan tez ayağa qalxdı və heç 
bir şeydən xəbərsiz adamlar kimi sərin-sərin: 

– Mundarsan da, çirkabsan da, nə bilim daha 
nəsən də. Səni kimin iti tutub, bir desənə – deyən Naz-
naz otaqda əyləşmiş müəllimləri nəzərdən keçirtdi. Bu o 
demək idi ki, baxın, görün. Məndə heç bir günah yoxdu. 

– Məni heç kimin iti tutmayıb. Sən tutmusan, ey, 
sən. Guya bilmirsən?  

– İt özünsən, yekə adamsan, ağzından çıxartdığın 
sözün məsuliyyətini başa düşürsənmi? Bu yoldaşlar şa-
hiddir ki, durduğum yerdə sən məni təhqir edirsən. Buna 
görə lazımi yerdə cavab verə biləcəksənmi? – deyən 
Naznaz yenidən müəllimləri gözünün ucu ilə süzdü. 

– Narahat olma, burda heç kim sənin sözünü təs-
diq edən deyil. Ona görə ki, bu məktəbdə xidmətçidən 
tutmuş müəllimə kimi dalamadığın adam qalmayıb. Bu 
boyda kollektivdə sənə salam verən yoxdur. Özünü niyə 
qanmazlığa qoyursan? 
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– Mən başa düşmürəm sən nə deyirsən? Naznaz 
Çəkələyin üzünə bozardı. 

– Niyə başa düşmürsən. Yaza-yaza neçə direktor 
çıxartmısan. İlin altı-yeddi ayını Rusetdə alver eləyir-
sən, gələndə də yalandan bir kağız gətirirsən ki, xəstə 
idim, müalicəyə getmişdim. Rayon Təhsil Şöbəsi müdi-
rinin ağzına üçdən-beşdən atırsan, bununla da çıxırsan 
təmizə, başlayırsan məktəbdə ona-buna qanun oxumağa. 
Bir soruşan yoxdur ki, sən müəllimsən, yoxsa alverçi? 
“Uşaq gəlmir” deyə-deyə məktəbdə paralel sinif də qal-
madı, hamısını bağlatdırdın. Utanmaz-utanmaz alverdən 
gələn kimi dərs davası döyürsən. İndi də yazırsan ki, fi-
lankəsin yaşının keçməsinə baxmayaraq hələ də işləyir. 

– Az, yalan deyirlər. O bir balamın başı haqqı, ya-
landı. Bilmirsən, mən sənin xətrini nə cür istəyirəm. Az, 
Bilman özü yazır, altından da mənim adımı qoyur ki, 
qoy yerlilərin başı bir-birinə qarışsın. Sənin namını heç 
kənardan gələnə verərəm? – deyən Naznaz qəflətən Çə-
kələyin boynunu qucaqlayıb üzündən öpdü. 

İlıq münasibətdən deyəcəyi sözləri tez yaddan çı-
xaran Çəkələk gülümsünərək: «Yaxşı, burax... burax...» 
deyib Naznazın qolları arasından çıxaraq qapıya doğru 
yönəldi. Otaqda olan müəllimlər isə bir-birinə mənalı 
baxışlar fırladaraq jurnalı götürüb sinfə yollandılar. 

 
 

* * * 
Ayın axırına iki-üç gün qalmış həmişəki kimi Çə-

kələk əlində siyahı müəllimləri bir-bir yaxalayır «Gəlib-
gedənə xərc çıxır, kömək edin» adı ilə hərədən 20 manat 
alır, dərsi az olan isə 10 manat verirdi.  

İbtidai sinif müəllimləri Çəkələyin əlində siyahını 
görən kimi bir-birinə pıçıldayırdı: 
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– Evin yıxılsın fələk. Pulu almamış nəzir qutusu 
sinfin qapısını kəsir. 

Çəkələk xanım sinifləri hərlənib əlindəki siyahıya 
baxdı. 

– «Demək, qalanlar kimlərdir. Nüsrətdi, xəstədi, 
gəlməyib, Güllüdü, analıq məzuniyyətindədi, Kamildi, 
kursdadır, Pərvin... – necə də yadımdan çıxıbdı. Neçə 
dəfə sinfinin ağzından keçmişəm. Gör heç yadıma dü-
şüb? Hər dəfə 20 manatı verəndə elə bil canı çıxır. Ge-
dim Pərvindən də alım», – fikri ilə geri qayıtdı və sinfin 
qapısında dayanıb qapını döydü. 

– Buyurun! 
Qapının təkrar doyülməyinə qapını açan Pərvin 

müəllimə Çəkələk müəlliməni görcək qapını örtüb çölə 
çıxdı. 

– Xətrinizə dəyməsin Çəkələk müəllimə, əmək 
haqqını almamış qapını kəsirsiniz. Axı belə olmaz. Özü-
müzün o qədər problemimiz var ki! Hələ pulu almamı-
şam. Dərsdən sonra gedib alacağam. Səhər gətirərəm, 
dedi. 

– Pərvin, Naznaz gündə yazır, gözünün qabağında 
komissiyanın biri gedir, biri gəlir. Bunlar havayı gedib-
gəlirlər? Allah Naznaza elə dərd versin ki, başı özünə 
qarışsın. Neyləməli? Gərək biz də kömək eliyək də. 
Yaxşı, səhər gətir. İkinci saat gələcəyəm. Bir sən qal-
mısan. Çəkələk siyahını cibinə qoyub pilləkənə doğru 
getdi. 

Çəkələyin arxasınca baxan Pərvin: 
– Yox, belə olmaz. Beş manat pul alıram, onu da 

haram eləyib bu bürüşmüş. Mən sənin başına elə oyun 
açım ki, ömürlük dərs olsun, – öz-özünə razılıqla gü-
lümsünən Pərvin müəllimə sinfə girib dərsinə başladı. 

Səhər Pərvin müəllimə birinci saat dərsini keçdi 
və zəng vurulan kimi şagirdləri idman zalına göndərdi. 



                                                                    Əzraillə rəqs 

 135 

Dəhlizi nəzərdən keçirib heç kimin olmadığını görən ki-
mi çantasından günəbaxan yağını çıxardıb sinfin qapısı-
nın ağzına, döşəmənin üstünə töküb tələsik yayalamağa 
başladı. Kafelin üzərində heç bir şey hiss olunmadığına 
əmin olan Pərvin müəllimə jurnalını götürüb qonşuluq-
da olan idman zalına keçdi. 

Zəngdən 10-15 dəqiqə keçmişdi. Dəhlizdə «Ay 
Allah, öldüm!» çığırtısına xidmətçilər özlərini çatdırdı. 
Qulağı səsdə olan Pərvin müəllimə səsə qapını açıb 
dəhlizə baxdı. Xidmətçilərin yığışdığını görən kimi 
«hövlnak» özünü hadisə yerinə yetirdi və Çəkələk mü-
əlliməni yerdə özündən getmiş vəziyyətdə gördü: 

– Buna nə olub? – deyərək Çəkələyin başını dizi 
üstə aldı və canıyananlıqla «Tez, su gətirin!» – dedi. 

Üzünə su çilədilər, əl-ayağını ovuşdurdular, han-
dan-hana Çəkələk gözlərini açdı. Bilman müəllimə xə-
bər verdilər. Bilman müəllim gəldi: 

– Kömək eliyin, maşına otuzduraq. 
Müəllimələr və xidmətçilər Çəkələyi maşına otuz-

durdular və iki nəfər müəllimə də xəstənin yanında əy-
ləşdi. Bilman müəllim tələsik maşını işə salıb xəstəxa-
naya yollandı. 

Hamının başı Çəkələyə qarışdığı üçün, sinfin qa-
pısında yiyəsizlik yarandı. Pərvin pilləkənin altında 
xidmətçilərin qoyduğu vedrələrə yaxınlaşdı, döşəməni 
silmək üçün olan dəsmalı gətirib sinfin qapısını təmiz-
təmiz sildi və xəlvət aparıb yerinə qoydu. 

Çəkələk müəllimə üç aya yaxın xəstəxanada beyin 
silkələməsindən müalicə olundu. Xəstəxanadan çıxanda 
həkim dedi ki, buna işləmək olmaz. Yaddaşında poz-
ğuntu var. Silkələnmə güclü olduğu üçün heç cür tam 
sağaltmaq mümkün deyil. Az-maz çatışmamazlıq özünü 
göstərəcəkdir. Yaşlı adamdı. 
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* * * 

Naznazın şər-böhtan dolu ardıcıl şikayətlərinin 
əlindən Bilman müəllim başqa məktəbə direktor vəzi-
fəsinə dəyişdirildi. 

Çəkələk müəllimə isə həmişəki kimi yenə ayda bir 
dəfə əlində ağ vərəq məktəbə gəlir və müəllimlərin bir-
bir qapısını döyərək:  

– Bilman müəllimin bu ay çox xərci çıxıbdı, 
kömək etmək lazımdı – deyir.  

Çəkələk müəllimə “Bilman müəllim başqa mək-
təbdə işləyir.” cavabını eşitsə də, inanmır və israrla tək-
rar edir: 

– Yox, yox, siz yalan deyirsiniz. Heç hara getmə-
yibdi. Odey, səhərdən kabinetində oturub işləyir. Bu 
saat gedib çay dəmləyirəm. Onun çiyinlərində gora ge-
dim. 

Hər dəfə Çəkələyin əlində siyahı məktəbdə görü-
nən kimi Naznaz qaş-gözünü mənalı-mənalı süzdürərək 
acı istehza ilə deyir: 

– Görəsən, Bilman gedəndə Nəzir qutusunu özü 
ilə aparmağı niyə yadından çıxarıbdı? 

 
17.10.2015 
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BIY… 
 
Gəray əl-üzünü yuyub süfrənin arxasına keçdi. 

Süfrədə nə yox idi? Quş iliyi, can dərmanı. Elə bilməyin 
Gərayın evində ancaq səhər yeməyi zəngin olur. Xeyir. 
Zəngin süfrə arxasında oturmağa adət etmiş Gəray nadir 
hallarda başqa adamın evində təam dadardı. 

Süfrənin arxasından ayağa duran Gəray: «Toma 
hardasan, gəl, məni yola sal!» dedi. 

Gəray arvadı Təranəni «Toma» deyə çağırardı. 
Arvadı isə Gərayı «Qarik» deyə əzizlərdi. Evlənəndən 
bu evdə adət idi, hər səhər Gəray işə gedəndə arvadı 
Təranə ona yaxınlaşar və ər arvadını öpüb yola düşərdi. 
Axşam işdən gələndə hökmən qoltuğundakı hədiyyəni 
arvadına təqdim edəndə arvadı ərini öpərək «çox sağ ol» 
deyərdi. 

Toma içəri otaqdan çıxaraq nazlana-nazlana əri ilə 
qapının ağzına kimi gəldi. 

– Qarik, bilirsən bu gün hansı gündür? 
Bir az fikirləşən Qarik: 
– Ahıllar günüdür. 
– Yox, Qarik. Toma incimiş halda dilləndi. 
– Hə, yadıma düşdü. Bu gün Təbiəti Mühafizə 

günüdür, sevincək dilləndi Qarik. 
– A… yox, sən nə danışırsan? Üzünü yana çevirdi 

Toma. 
Şəhadət barmağını gicgahına dirəyib «beynini 

qurdalayan» Qarik, “Hə, tapdım”, deyə sevincək cavab 
verdi. 

– Bu gün əlillər günüdür. Eləmi? 
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– Qarik, sən dəli olmusan nədi? Nə əlillər günü, 
nə ahıllar günü? Heç başın işləyir? Gör mən neçə ili ki-
minlə birgə yaşamışam. Daha sənə sözüm yoxdur! İn-
cimiş halda özünü əsdirə-əsdirə evə qayıtmaq istəyən 
Tomanın qarşısını kəsən Qarik: 

– Küsmə Toma! Sən məni işə yaxşı əhval-ruhiyyə 
ilə yola salmayanda həmin günü mənimki heç gətirmir. 
Mən nə bilim bu gün nə günüdür? Bunun üçün də adam-
dan küsərlərmi? Yaxşı, de görüm bu gün hansı gündür? 
Hə, de görüm, Tomiçka. 

Artıq balığın, özü də nərə balığının tilova düşdü-
yünü hiss edən Toma bir anlığa fikirləşdi ki, indi qaldı 
nərə balığını nazik tilovla sahilə necə çıxartmaq. Bu da 
ki Tomanın əlində su içimi kimi bir şeydi. 

– Məni necə sevirsən ki, anadan olduğum günü 
bilmirsən. Bu gün mənim ad günümdür, Qarik. 

Tomanı qucaqlayıb bağrına basıb yenicə rənglən-
miş hər iki yanağından öpən Qarik: 

– Belə sənin özünə də, ad gününə də bu Qarikin 
canı qurban. Ürəyin nə istəyir, de, ad gününə alıb gəti-
rim. 

– Bax bu barmağıma – sol əlinin üzüksüz barma-
ğını ərinin gözü qabağına tutdu – bir dənə yaxşı brilyant 
qaşlı üzük alarsan. Hər il ad günümə bir üzük almısan. 
Bir bu barmağım «çılpaq» qalıb, deyən Toma Qariki öp-
dü və «arxası hədiyyədən sonra», dedi. 

– Baş üstə. Bir üzük nədi ki, ondan ötəri küsürsən, 
ay mənim canım, ciyərim. 

Qarik istədi ki, Tomanı bir də öpsün, lakin Toma 
əlini Qarikin dodaqlarına qoyaraq: 

– Əliuzunluq etmə. Dedim ki, arxası sonraya qal-
sın. Di sənə yaxşı, uğurlu iş günü. Toma qapını ərinin 
arxasınca örtdü. 
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*** 

Həmişə olduğu kimi Gəray qabağına «YPX» 
yazılmış maşını bir az kənarda, ağcaqayının arxasında 
saxlayıb özü də işıqforun yanında olan böyük çinar ağa-
cının yoldan görünməyən tərəfində dayandı. İş yoldaşı 
Hafiz də gəldi. Kollektivdə Hafizə «Qaraçı Hafiz», Gə-
raya isə «Ovsunçu Gəray» deyirdilər. 

– Sabahın xeyir, Ovsunçu. 
– Aqibətin xeyir olsun, Qaraçı. 
– Mən gələnə kimi bir şey ovsunlaya bilmisənmi, 

Ovsunçu? 
– Ə, yox, sən öl. Hələ bir şey rast gəlməyibdi. 
– Tez ol görək! Bir sürücü ovsunla. Yoxsa bu gün 

cibi boş qalacayıq, – deyən Qaraçı Hafiz dostunu tələs-
dirdi. 

Maşınların işıqforda dayanıb yenidən yola düzəl-
məyini pişik gizlənib siçanı gözləmək hərisliyi ilə nə-
zərdən keçirən Gəray uzaqdan gələn «Cip»i gözaltıladı. 
Gəray fit çalaraq işıqforda dayanıb sonra yoluna dü-
zəlmək istəyən «Cip»in yolun kənarına verib dayanma-
sına işarə etdi. Yaxınlaşıb əlini qulağının dibinə apardı 
və «Yol Patrul Xidmətinin leytenantı Gəray Ovsunçu» 
deyərək özünü təqdim etdi. 

Sükanın arxasında əyləşmiş sürücü: 
– Eşidirəm sizi. Nəyə görə saxlatmısınız? 
Gəray sürücünün dolu sifətini, nazik bığını, arxa-

ya daranmış qara saçını, mil-mil ağ köynəyini, qırmızı 
qalstukunu, sifətinin ciddi görkəmini bir anın içərisində 
nəzərdən keçirərək irişə-irişə dedi: 

– İstəyirəm Sizə bir qonaqlıq verəm. 
– Məni hardan tanıyırsınız? 
– Heç hardan. 
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– Bəs onda xeyirdimi, mənə qonaqlıq verməkdə? 
Sürücünün dodaqlarından acı təbəssüm keçdi. 

– Bu maşını uzaqdan görən kimi öz-özlüyümdə 
dedim: «Həmişə sürücülərdən pul alırıq. İndi bu maşının 
sahibi kim olsa, ona bir qonaqlıq verəcəyəm». 

– Düzünü boynuna aldığın üçün, elə hesab et ki, 
bir yerdə yeyib-içmişik. Mən də böyük bir  müəssisənin 
rəhbəriyəm. Al bu yüzlüyü, get mənim hesabıma bu gün 
yaxşı ye-iç. Belə bir kəlam var: «Dünya bir quyruqdur 
yeyə bilənə». İndi sənə halaldır. 

Gəray sürücünün uzatdığı yüzlüyə fikir vermədən 
«təkid» etdi. 

– Heç bir şey lazım deyil. Həqiqi sözümdür, dü-
şün gedək yaxında yaxşı bir kababxana var. Bir balaca 
istirahət edək. 

– Sağ ol. Al bu yüzlüyü, qoy cibinə, mən tələsi-
rəm. Bakıdan qonağım gələcəkdir, onu qarşılamağa ge-
dirəm. Sürücü əlindəki pulu Gərayın döş cibinə qoyub, 
“Di sağ olun”, deyib yoluna düzəldi. 

Kənarda dayanıb hadisəni müşahidə edən Hafiz: 
– Əhsən sənə! Həqiqətən ovsunçusan. İlanı nətəri 

yuvasından çıxardırsansa, heç ruhu da incimir. Bu 
gündən mənim sənə sözüm yoxdur. 

– Bəs necə bilmişdin. Hansısa böyük bir idarənin 
rəhbəri idi. Bazburutundan görünürdü. Əvvəlcə sifətin-
dən zəhər tökülürdü. Lələşin necə xod elədisə, iki əlini 
göyə qaldırıb “təslim” oldu.  

Gəray döş cibinə qoyulmuş yüzlüyü çıxardaraq 
Hafizin gözü önündə yelləyib yenidən yan cibinə qoydu. 

Günortaya az qalmış bir «Mersedes» markalı ma-
şın işıqfora yaxınlaşdı. Qırmızı işıq sönməmiş «Merse-
des» yerindən tərpəndi. Gəray tez maşının dayanması 
üçün fit verdi. Fitin səsinə «Mersedes»in sürücüsü ma-
şını yolun kənarına çəkib saxladı. 



                                                                    Əzraillə rəqs 

 141 

Gəray yaxınlaşıb özünü təqdim etdi. Sükanın 
arxasında əyləşmiş sürücü: 

– Nə üçün saxlatmısınız? 
– Yaşıl işıq yanmamış yolu keçdiniz. Bu da başqa 

maşınların qəza törətməsinə səbəb ola bilərdi. 
– Bağışlayın, mən yolu düz vaxtında keçmişəm. 

Bir-iki dəqiqə qalmış maşını tərpətdim. Maşın keçid 
xəttinə çatmamış yaşıl işıq yandı. Güzgüdə baxırdım. 

Gəray təxminən otuz beş-qırx yaşlarında olan və 
özündən çox razı görünən sürücünün ötkəm danışığına 
dözə bilməyərək: 

– Bilirsən, xalaoğlu, mən adam kimi dedim, amma 
sən başa düşmək istəmədin. Söz güləşdirmə, iyirmi 
manatı düş görüm. 

– Nə iyirmi manat, nə danışdığını bilirsən? Sürücü 
əsəbi cavab verdi. 

– Nə danışdığımı mən bilirəm, sən bilmirsən. İyir-
mi manatdan keçmirsənsə, onda cərimə yazıram. Gəray 
əlində tutduğu qovluğu açdı. 

– Bu sənə baha başa gələcək. Üzünü bozartdı sü-
rücü. 

– Axı bir de görüm sən kimsən? 
– Prokuroram. 
– Sən prokuror olsan, mən gərək rəis olam. İsteh-

za ilə güldü Gəray. 
Yerindən sürətlə tərpənən maşının arxasınca ba-

xan Gəray «Mersedes»in nömrəsini dəftərçəsinə qeyd 
etdi. «Yaxşı, düşərsən qarmağa» dedi. 

Gün günortadan əyilmişdi. Telefon zəng çaldı. 
Gəray telefonu açdı. 

– Bəli, eşidirəm. Kimdi? 
– İdarəyə gəlin. 
Gəray maşından düşüb, tələsik növbətçi polisin 

yanına yaxınlaşıb soruşdu: 
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– Kimdi məni çağıran? – dedi. 
– Prokuror çağırır. Növbətçi polis cavab verdi. 
– Prokuror başqa rayona dəyişilməyibmi? 
– Ya əvəz eləyəndi, ya da təzə prokuror gəlibdi. 

Nə bilim. Prokurorluqdan zəng ediblər, səni çağırırlar, 
get gör nə deyirlər. 

– Mən hara, prokuror hara? Fikirləşən Gəray, ha 
fikirləşdi ki, bəlkə bir səhv addım atmışam, ona görə ça-
ğırırlar. Amma, ağlına bir şey gəlmədi. Axırda belə bir 
qənaətə gəldi ki, bəlkə, mənlə bir işi var və yaxud bir 
yana göndərəcək. Bu fikirlə də idarədən çıxdı. 

Qəbul otağına girən Gəray katibədən soruşdu: 
– Prokuror içəridədi? 
– Bəli, içəridədi. 
– Təkdi? Yoxsa, yanında adam var? 
– Xeyr, təkdi. 
– Xahiş edirəm, deyin, Yol Patrul Xidmətinin işçi-

si Gəray Xıdırlını çağırmısınız, gəlibdi. 
Kabinetə girib-çıxan katibə «buyurun» dedi. 
Kabinetə daxil olan Gəray stolun arxasında otura-

nı görəndə bir anlığa duruxdu, gözlərini ovxalayıb bir 
də baxdı və içində «Olmaz! Ola bilməz!» fikrini ürəyin-
dən keçirsə də, amma gözlərinə inanmalı oldu. 

– Bıy!.. Prokuror, sizsiniz!? – deyib təklif gözlə-
mədən stula çökdü və ürəyini tutdu. 

– Bəli, Ovsunçu Gəray, prokuror mənəm, deyib 
zəngi basdı. İçəri girən katibəyə bir stəkan su gətirmə-
sini tapşırdı. 

 
*** 

Qapının zənginə Toma nazlana-nazlana ayağa qal-
xıb qapını açdı. İçəri girən Gərayı qucaqlayıb öpdü və 
tez əlinə baxıb soruşdu: 

– Bəs mənim hədiyyəm hanı? 
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Ərinin dinmədiyini görən Toma: 
– Qarik, sənə nə olub? Tez ol de, nə baş verib? 

Ürəyim partladı. Bəzənmiş stolun arxasına keçən Gəray 
başına gələnləri arvadına danışdı. Axırda da dedi ki, 
prokuror səhərə on min manat pul istəyib. Pul vaxtında 
çatmasa, paqonlarımı söküb özümü də dama basacaq. 

Bir az fikrə gedən Toma, üzünü ərinə tutub: 
– Qarik, bu dəqiqə Zülyaya zəng edərəm. Onun əli 

hər tərəfə çatır. İnanıram ki, köməyi dəyər – dedi. 
Toma qonşu otağa keçib zəng çaldı. 
– Zülya, sənsən? 
– Bəli, mənəm. 
– Bir işim düşüb, onu həll edə bilərsənmi? 
– Elə bu gecə vaxtı? 
– Bəli, vacibdi. 
– Gələ bilərsənmi? 
– Gələrəm. 
– Yaxşı, onda bir saatdan sonra gələrsən. 
– Oldu. – deyən Toma telefonu söndürüb, ərinin 

yanına qayıtdı. 
– Fikir eləmə, Qarik. Bir saatdan sonra Zülyagilə 

gedəcəyəm. Kömək eləməyə söz verdi. Dedi ki, telefon 
söhbəti deyil, otur taksiyə, gəl bizə, üzbəsurət danışaq, 
görüm nədi? İndi, nə deyirsən? Gedim, yoxsa yox? 

Gözlərində ümid işığı yanmağa başlayan Gəray, 
«Ordan pul da götür, təki düzəltsin» deyib, stolun üstün-
də qoyulmuş şüşənin ağzını açıb qədəhə araq süzdü. Bir 
azdan butulkanı boşaldan Gərayın keyfi tamam düzəl-
mişdi. 

– Toma, bu işi düzəlt, gör kişin sənin hörmətindən 
necə çıxacaqdır. 

– Arxayın ol, Qarik. Zülü söz verdisə, bil ki, dü-
zəlib. 
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– Di onda dur get. Elə ki, iş düzəldi, o saat ordan 
bir zəng edərsən. Yaxşımı? 

– Baş üstə, Qarik. Sənin xatirin üçün hər variant-
dan istifadə edəcəyəm. Sən ye-iç, kef elə. Hələ Toma 
ölməyib ki, onun Qarikini işdən çıxardalar. Gör həmin 
prokuror səhər səni çağırıb necə dil-ağız edəcək. 

Toma bəzənib-düzəndi və qızılını-brilyantını tax-
dı. Ətirlənib Gərayın yanına gəldi. «Mənim əziz Qari-
kim» deyib üzündən öpərək qapıdan çıxdı. 

Toma taksinin pulunu verib yola saldı. Qapının 
zəngini basdı. Qapını açan Zülü: 

– Xoş gəlmisən, Toma. – deyib Tomanı öpdü. 
– Sağ ol, Zülü, xoş günün olsun, – deyən Toma 

içəri keçdi. Hər ikisi otağa girdi. Otaqdakı səliqə-sah-
man, stolun üstündə düzülmüş yemək-içmək kiminsə 
gələcəyinə işarə idi. 

– Zülü, nə gözəl stol hazırlamısan. Əhsən sənə. 
Toma iki dənə yüzlük qoydu Zülünün cibinə. 
– Sağ ol Toma. Bilirsən ki, mən sənin xətrini çox 

istəyirəm.  
– Deyəsən, hələ gəlməyib? 
– Toma, sən keç otur. Yəqin ki, bu dəqiqə gələr. 
Toma güzgünün qarşısına keçib özünə bir nəzər 

saldı. Bunu görən Zülü: 
– Vallah, Mənsur ağzının dadını yaxşı bilir. Ar-

vadlığımnan mənim tamahım düşür sənə. Gəl gör kişi 
ola. Güldü Zülü. 

– Yox, Zülü, sən də keçiləsi can deyilsən. Elə da-
nışma. Düzünü de, Mənsurla aranızda heç bir yaxınlıq 
olmayıb? 

– Yox, Toma. O adamın səndən ötəri ürəyi gedir. 
Özü danmır ha. Deyir ki, Tomasız mən yaşaya bilmə-
rəm. Mənim adamım var. Narahat olma. 
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– Olsun Zülü. İstəmirəm ki, sənin kimi gözəl can 
ömrünü havayı xərcləsin. 

Zəngin səsinə Zülü qapıya getdi. 
– Xoş gəlmisən. 
Mənsuru içəri salıb, qapını bağladı. 
– De görüm Toma gəlibmi? 
– Gəlib, içəridə səni gözləyir. Keç otağa. 
İçəri girən Mənsur Tomanı qucaqlayıb bağrına 

basdı: 
– Heç bilirsən sənin nəfəsin üçün nə cür darıxmı-

şam. Belə də insafsızlıq olar? 
Mənsurun qolları arasında nazlanan Toma: 
– Mən də sənin üçün darıxmışdım. Otur Zülünün 

hazırladığı yeməklərdən dadaq, sonrasına baxarıq. 
Mənsur Toma ilə yanaşı oturub yemək yeməyə 

başladılar. Adama bir-iki qədəh araq içəndən sonra To-
ma məsələni Mənsura dedi. Mənsur əlindəki qədəhi ba-
şını onun sinəsinə qoymuş Tomanın burnuna vuraraq: 

– Narahat olma, Toma. Sənin sözün mənim üçün 
qanundur. Prokuror bizim adamdı, – deyən Mənsur mo-
bil telefonunu götürüb zəng çaldı. 

– Axşamınız xeyir, İsmixanov. 
– Aqibətiniz xeyir. 
– Nə var, nə yox. Kefiniz necədir? Deyirəm imkan 

eləsəniz, bir gün oturub bir çay içərdik. 
– Sağlıq olsun, imkanlaşdırıb oturarıq. 
– İsmixanov, Ovsunçu Gəray var, Yol Patrul Xid-

mətinin işçisi. Bu gün bir səhv eləyib. Sizi tanımayıb. 
Bizim adamdı. İşçilərimin içərisində xeyir verən bir 
odur. 

– Mənsur müəllim, halaldı ona. Zorla məndən 
iyirmi manat qopartmaq istəyirdi. Deyirəm, prokuroram, 
nə desə yaxşıdı? Deyir ki, səndən prokuror olsa, məndən 
də rəis olar. 
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– İnanmayıb. Mənsur güldü. 
Xəttin o biri başında prokurorun güldüyünü eşidən 

rəis: 
– İsmixanov, bir qələtdi eləyib. Onu qınamalı de-

yilik. Hansımız rüşvət almırıq. Siz, mən, başqası. Onun 
səhvi o olub ki, siz demisiniz mən prokuroram, ağlı 
kəsməyib. Səhər sizdən istədiyi iyirmi manatın qanını 
iki min manatla yuyarıq. Mənimlə razısınızmı? 

– Yaxşı, Mənsur müəllim, deyirsiniz sizin adamdı. 
Qurban olsun sizə. 

– Çox sağ olun İsmixanov. Öpürəm sizi. Gecəniz 
xeyrə qalsın. Mənsur telefonu söndürüb stolun üstünə 
tulladı. 

– Bunu qeyd etməliyik, – deyən Toma Mənsurun 
qolundan tutub divana doğru apardı. 

Bir azdan Mənsurun qolları arasında xoşallanan 
Toma telefonu götürüb zəng çaldı. Xəttin o biri başında: 

– Eşidirəm, Toma. 
– Muştuluğumu ver Qarik, sənin də işini yoluna 

qoydum, öz işimi də. 
– Sənin kimi arvadı olan kişinin nə dərdi ola bilər? 

Tez gəl, səni qucaqlayıb öpəcəyəm. 
– Narahat olma, Qarik. İşimi qurtarıb gələcəyəm. 
– Hə, qadan alım Toma, arxayın işini qurtar, sonra 

gəl. Tələsmə… 
 

18.02.2015 
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ANAM YADIMA DÜŞMÜŞDÜ 
 
Nəriman şəhərin gözü açılar-açılmaz özünü çat-

dırdı yeməkxananın qarşısına. Yeməkxananın qarşısın-
dakı salxım söyüdün altında bir balaca nəfəsini dərib ət-
rafa göz gəzdirdi. Heç kim gözünə dəymədi. İçəri keçdi. 

– Sabahın xeyir, ay Şərif. 
– Aqibətin xeyir olsun, Nəriman. 
– Bir şey var? 
– Bəyəndiyin yerlərdən əyləş, gəlirəm. 
Nəriman keçib stollardan birinin arxasında əyləş-

di. Siqareti çıxardıb birini yandırdı, alışqanı və siqaret 
qutusunu stolun üstünə qoydu. Yenicə yandırdığı siqare-
tə bir qullab vurub acgözlüklə tüstünü ciyərlərinə çəkib 
ağzından və burnundan yavaş-yavaş havaya buraxmağa 
başladı. 

Əlindəki nəm dəsmalla stolun üstünü silən Şərif 
dedi: 

– Borş, tava kabab, süzmə xəngəl, toyuq supu, 
xaş, dolma. 

– Hansı yaxşıdır? Nəriman siqareti külqabına 
qoyub qapıya boylandı. 

– Hamısı yaxşıdır. Amma xaş lap əladır. Səhər-
səhər xaş can dərmanıdır. 

– Onda bir xaş ver. 
Şərif əlində gətirdiyi kasanı və çörəyi stolun 

üstünə qoydu. 
– Ayrı bir şey lazımdır? 
– Bir “çubuş” ver, bir də turşu. 
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– Baş üstə. Şərif bir azdan əlindəki 250 qramlıq 
araq şüşəsini və turşu olan balaca boşqabı stolun üstünə 
qoyub «nuş olsun» deyib, getdi. 

Nəriman axırıncı stəkanı stolun üstünə qoyub, 
kasada olan xaşın suyunu yenicə qaşıqlayıb qurtarmışdı 
ki, Əbülfət içəri girdi. Elə bil Nərimanın çırağına neft 
tökdülər. 

– Ə, Əbili, hardasan? Qapıya baxmaqdan gözü-
müzün kökü saraldı. Axsaya-axsaya yaxınlaşan Əbülfət 
Nərimanla illər həsrətlisi kimi görüşüb öpüşdülər. Sonra 
Əbülfət boş stulu çəkib əyləşdi. 

– Nədi, səhər-səhər vurmusan? 
– Yox əşi, xaşnan bir «çubuş» içmişəm. Əbülfətin 

oturduğunu görən Şərif tez özünü çatdırdı. 
– Nə lazımdır? – deyib intizarla müştərilərin 

sifarişini gözləməyə başladı. 
– Təzə kəsilmiş körpə quzu əti var? Əbülfət 

Şərifin üzünə baxdı. 
– Var. Səhər-səhər kəsilib. On dörd-on beş kiloluq 

bir quzudur. Şərif gülümsündü.  
– Bu oldu əla. Həmin ətdən on şiş kabab qoy. 

Beşin bir gətirərsən, beşin də bir. 750 qramlıq soyuq bir 
araq, dörd şüşə də soyuq pivə. Amma təzə olsun. Əv-
vəlcə xalodnunu gətir, boğazımızı yaşlayaq, kabab hazır 
olana kimi boş dayanmaq olmaz. Eşitdin, Şərif? Əbülfət 
özündən razı halda stula yayxandı. 

– Baş üstdə, Əbili. – deyən Şərif stoldan aralanıb 
sifarişi hazırlamaq üçün mətbəxə doğru addımladı. 

– Əbili, bunu içirəm sənin sağlığına. Sən əsl kişi-
sən. Az bir vaxtda səni gərək imkanlı bir adama çevi-
rəm. 

– Sağ ol, Nəriman. Çox razıyam. Allah səndən ra-
zı olsun. Sən gələndən cibim pul tanıyıb. Fikrim var ev-
lənəm. 



                                                                    Əzraillə rəqs 

 149 

– Çox əla! Kimin qızını deyirsən elçi getmək mə-
nim gözüm üstdə. Gözaltın varmı? 

Əbülfət başını aşağı saldı. 
– Ə, başını aşağı niyə salırsan. Sənin yaşıdlarının 

uşaqları məktəbə gedir. Gözaltın var? 
– Var. 
– Daha yaxşı. Nə vaxt deyirsən mən elçi getməyə 

hazır. Allah ata-anana rəhmət eləsin. Yaxşı ev qoyub 
gediblər. Nə istəyirsən? Bir-iki də üzük alarsan, beş-on 
adamla bir kompaniyadı, onun canıdı. Hələ götür bunu 
vuraq, sonra danışarıq. 

Nəriman əlindəki stəkanı toqquşdurub başına qal-
dırdı. Dalınca soyuq pivədən bir stəkan içib ağzını sildi. 

– Bəh-bəh, pivə lap can verir. – deyən Nəriman 
stəkanları doldurdu və sümüklü tikəni dişinə çəkdi. 

Butulkaların boşaldığını görən Əbülfət istədi Şə-
rifi çağıra, Nəriman qoymadı. 

– Bəsdir. Hər şey boldur. 
– Nə cür məsləhət görürsən. Əbülfət dolu stəkanı 

Nərimanın stəkanı ilə toqquşdurub «Sənin sağlığına», – 
deyərək bir dəfəyə xirtdəyinə tökdü. Əllərini butulka və 
boşqabdan çəkən Nərimanla Əbülfət siqaretin qutusun-
dan adama bir siqaret götürüb yandırdılar. 

– Heç bir şey toplaya bilmisən, Əbili? 
– Sağ ol, Nəriman. Topladığım pullar sənin hesa-

bınadır. Bunun üçün borcluyam sənə. 
– Elə fikirləşmə, Əbili. Nə imkanım varsa, sənə 

kömək eləməyə hazıram. 
– Eh, Nəriman. Atam-anam sağ olsaydılar, çoxdan 

ailə-uşaq sahibi olmuşdum. Əmim, atadan qalma evi də 
əlimdən almaq istəyirdi. Sağ olsun yaxşı adamlar. 

– Əbili, beş-on günə hazırlaş sənə elçi gedək. Bəs-
dir tək yaşadın. Qalxaq gedək, – deyən Nəriman ayağa 
durdu. 
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Əbülfət tez əlini cibinə saldı ki, hesabı versin. 
Nəriman qoymadı. 

Hər ikisi çöldə bir az söyüdün kölgəsində sərin-
ləyəndən sonra yola çıxdılar. Ayrılanda Nəriman «Əbili, 
yenə həmin vaxtı görüşərik» dedi. 

– Yaxşı, Nəriman. Həmin vaxtda gələrəm, deyən 
Əbili öz evinə, Nəriman isə başqa səmtə yollandı. 

 
* * * 

Gecə yarıdır. Kəndin yuxarısında olan qəbristanlı-
ğın içərisində olan binanın  içərisinə xeyli adam yığışıb-
dı. Nəriman Əbülfəti yaxına çağırdı. Bir az irəli duran 
Əbülfət «Eşidirəm, Nəriman» dedi. 

– Əbili, həmişəki kimi aşağıdakı qapının ağzında 
qarovulda qalırsan. İşdi, bir şey olsa, fit verərsən. Səhər 
iki yüz manatın cibində olacaq. Ondan əlavə burda olan 
hər bir adam indi on manatını verəcəkdir. Bilirsən də, 
iki yüz manatı udan adam verəcəkdir. Bunları ona görə 
təkrar edirəm ki, sonra cığallıq edən olmasın. 

– Di çıxardın adama on manatı verin. Nəriman 
üzünü yanında dayananlara tutdu. 

Hərə on manat pul verdi Əbülfətə. 
– Razısanmı, Əbili? Nəriman soruşdu. 
– Sağ olun. Allah hamınızdan razı olsun. – dedi 

Əbülfət. 
– Nərçə, mən o günü eşitdim ki, kənddə bəzi 

adamlar bizim burda qumar oynadığımızdan şübhələ-
niblər, – dedi Yunus. 

– Qələt eləyir, şübhələnən. Burda nə iş görürük. 
Yoxsa ölüləri qorxuzuruq? Daha da sevinsinlər. Ölülə-
rinə qarovul çəkirik. Nə iş görürük? Girib burda 3-4 saat 
oynayıb sonra da durub gedirik. 

– Nərçə, birdən polisə-zada xəbər verərlər, ondan 
sonra evimiz yıxılar. Qurban dedi. 
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– Əbili, sən get öz yerinə. Siz də ağciyər olmayın. 
Oturun. Başlayın görək, – dedi Nəriman. 

 
* * * 

Əbülfət gecə qaranlıqda qəbristanlığın aşağı tərə-
fində qoyulmuş darvazanın yanına gəldi. Cərgə ilə dü-
zülmüş qəbirlərdən darvazaya yaxın olan qəbirin ya-
nında oturdu. Qaranlığın lal sükutunda ətrafı dinləməyə 
başladı. Qalın və saralmış otların arasından ancaq cır-
cıramaların və ilbizlərin səsi eşidilirdi. 

Yanını yerə qoyub qəbirin sinə daşına söykənən 
Əbülfət qaranlıqda skelet kimi görünən baş daşlarını nə-
zərdən keçirtdi. Qəbirin istidən qızmış sinə daşının üstü-
nə bir az ot yolub qoydu. Arxası üstdə uzandı və başını 
otun üstünə qoyub baxışlarını arabir buludun arxasından 
görünən aya dikdi. Gecənin sakitliyi, cırcıramaların uçu-
şu Əbülfəti öz aləminə apardı. 

Mağar qurulub. Əbülfət Badamla yanaşı bəy 
stolunda əyləşibdi. Nərçə əlində qədəh sağlıq deyir: 

– Yoldaşlar, mən təklif edirəm bu rumkaları qaldı-
rağın  Əbülfətin sağlığına. Əbülfət canlara dəyən oğlan-
lardandır. Uşaqlıqdan valideyn qayğısından məhrum 
olan Əbülfət həyatın amansızlıqları ilə təkbaşına qalıb-
dır. Bütün çətinliklərə mərdliklə dözən Əbülfət həyat 
döyüşündə qalib çıxmışdır. Çox şükürlər olsun ki, Əbül-
fət ömrünün ən xoşbəxt gününü yaxınları ilə bu gün 
qeyd etməkdədir. 

Gəlin, hamımız bu cütlüyə xoşbəxtlik arzulayaq 
və oğullu-qızlı olsun deyək. Hamı bir ağızdan: «Xoş-
bəxt olsunlar» dedi. 

Şirin arzuların qayğı yorğanı altında nə vaxt yu-
xuya getdiyini bilmədi Əbülfət. 

«Qalx görək!» səsinə gözlərini ovxalayan Əbülfət 
qaranlıqda qarşısında dayanan kölgələri ilk anda başa 
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düşüb dərk edə bilmədi. Baş daşına oxşatdığı qaraltılar 
bir ağızdan «Kimsən? Gecənin bu vaxtı burda nə işlə 
məşğulsan?» suallarından özünü itirən Əbülfət bir də 
gözlərini ovxalayıb «Axı, siz kimsiniz?» deyə sual etdi. 

– Polisdənik. De görək burda niyə yatmısan? 
Əbülfət ağlamsına-ağlamsına «Anam yadıma düş-

müşdü. Gəldim onun qəbrini ziyarət edəm. Yatıb burda 
qalmışam» dedi. 

– Necə, elə anan birdən yadına düşdü? 
 – Evdə yatmışdım. Anamı yuxuda gördüm. Gör-

düm deyir ki, ay oğul, heç məni yada salmırsan. Tez du-
rub gəldim ki, anam məndən inciməsin. Əbülfət başladı 
burnunu çəkib mızıldanıb ağlamsınmağa. 

– İndi bu ananın qəbridir? 
– Hə anamın qəbridir. – deyən Əbülfət sinə da-

şının üstünə sərildi. 
Polis gözlənilmədən cib fənəri ilə Əbülfətin «Ana, 

məni bağışla, çoxdan səni yoxlaya bilmirəm» – deyib 
qaranlıqda qucaqladığı qəbirin baş daşını işıqlandırdı. 

«Niftəliyev Qulam Lələkişi oğlu» sözlərini oxu-
yan polis üzünü Əbülfətə çevirdi. 

– Ə, bəs deyirsən anamın qəbridir. Bu ki, kişi qəb-
ridir. De görüm yoldaşların harada gizləniblər. Dəyyu-
sun biri, dəyyus! 

Tıxaca dirəndiyini hiss edən Əbülfət qəflətən 
durduğu yerdən sıçrayaraq «Ay aman, ilan məni çaldı» 
qışqırmağı ilə qaranlıqda itməyi bir anda baş verdi. 

İlanın qorxusundan təşvişə düşən polislər özlərinə 
gələndə qaranlıq gecədə uzaqda çalınan bir fit səsi 
eşitdilər. 

 
28.12.2015 
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BİLMƏK OLMAZ 
 
Günortaya az qalmış Yunus özünü kəndin kəna-

rındakı köhnə mal fermasına çatdırdı. Mişar daşından 
tikilmiş uzun tövlənin qapısına xeyli adam yığışmışdı. 
Yunus toplanmış adamlara yaxınlaşıb salam verdi. 
İnqilab Yunusla əl verib görüşdü: 

– Nədi, sən də pay almağa gəlmisən? – dedi. 
– Versələr. Yunus cavab verdi. 
– Adam var iki-üç dəfə mal-qoyun alıb, adam da 

var ki, hələ bir dıqı da almayıbdı. Sədr kimdən qorxur, 
ona verir. Sənin, mənim kimisi də dinib-danışmadığına 
görə birini də ala bilməyibdir. Hə, budu, gəldi sədr. İn-
qilab bir az kənarda dayanan «Niva»ya işarə etdi. 

«Niva»nı görən kimi hamı sədrin başına toplaşdı. 
Ümumiyə salam verəndən sonra sədr üzünü toplaşanlara 
tutdu: 

– Səs-küy salmayın. Hamıya heyvan çatacaqdır. 
Hələ ehtiyatda bir neçə sürümüz var. Siyahı ilə çağıra-
cağam, heyvanını götür get. 

Adamların arasından kimsə dilləndi. 
– Ay sədr, axşamdan sürünü doldurmusunuz töv-

ləyə, bazardan ölüvay heyvanlardan alıb gətirib, yax-
şıları ilə dəyişmisiniz. 

– Ə, nə boş-boş danışırsan. Sədr acıqlı-acıqlı 
cavab verdi. 

– Tövlənin qapısı açılanda görəcəyik. Kimsə söz 
atdı. 

– Ə, aç tövlənin qapısını!  
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Sədr Həsən qapının ağzında dayanmış çobana de-
di və cibindən siyahını çıxardaraq: 

– İsmayılov Bəşir, gəl qabağa görək. 
Adamların içərisindən yaşlı, qoca bir kişi irəli çıx-

dı: 
– Burdayam, sədr. 
– Murtuz, tövlədən yeddi heyvan çıxart! Sədr qa-

pının ağzında dayanmış çobana dedi. 
Çoban yeddi heyvan ayırıb tövlədən çölə çıxartdı. 
– Bəşir kişi, di hayla, Allah xeyir versin. 
– Ay sədr, bunların üçü ayaq üstündə dura bilmir. 

Heç gedib evə çıxmayacaq. 
– Ay rəhmətliyin oğlu, bahasına pul verməmisən 

ki! İndiyə kimi qapında yeddi toyuğun da olmayıbdı. 
Niyə naşükürlük edirsən. Həsənin sözlərinə hamı gülüş-
dü. 

– Düz deyirsən, ay sədr. Bəy verən atın dişinə 
baxmazlar. Bunu verməsən, nə deyəsiyəm. Sağ ol, payın 
çox olsun. Bəşir kişi payına düşən heyvanları yavaş-
yavaş haylamağa başladı. 

Beş-on adam yola salınandan sonra siyahıya 
baxan sədr: 

– Səfərov Yunus, yaxın gəl. 
– Yaxın gələn Yunus sədrlə əl verib görüşdü. 
– Yunus müəllim, siz bizim kəndin hörmətli müəl-

limlərindənsiniz. Mənə də dərs demisiniz. Kolxozda de-
mək olar ki, kolxozçular qədər zəhmətiniz var. Ordan 
müəllimə dörd baş yaxşı heyvan ayırın. Sədr qapıçıya 
göstəriş verdi. 

Tövlənin qapısına çıxarılan heyvanlara baxan 
Yunus müəllim Həsənin ona dediyi sığallı sözlərin 
mənasını indi başa düşdü. 

– Sədr, bu nədi? Bu kolxozun on min qoyunundan 
mənə düşən bu dörd heyvandı. Bunun da dördü birinə 
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dəyməz, biri də heçinə. Lazım deyil mənə belə heyvan. 
Bunların ikisi qapıya aparana kimi yolda öləcək. Yunus 
heyvanları sədrin yanında qoyub toplanmış adamlardan 
ayrıldı. 

Həsən tez üzünü yanında dayanmış mühasibə 
tutaraq: 

– Get, müəllimi geri qaytar. Evimizi yıxacaq. 
Tövlədə babat heyvan yoxdur? Heç olmasa, dörd dənə 
babatını tapıb müəllimi razı salaq. 

Mühasib ağzını sədrin qulağına dayayaraq:  
– Axşam hamısını dəyişmədik? Qalanlar da lap 

ölüvaylardı, – pıçıldadı. 
– Tez, müəllimi geri qaytar. Mənim yanıma gətir, 

sonrası ilə işin yoxdur. Yuxarılara bir teleqram vursa, 
ondan sonra ölünü, qoy dirini ağla. 

Mühasib müəllimi sədrin yanına gətirdi. Həsən 
müəllimin qolundan tutub adamlardan kənara çəkdi. 

– Yunus müəllim, sən heyvanları götür apar. 
– Nə danışırsan, o heyvanları aparmağın özü təh-

qirdi. 
– Müəllim, sözümü kəsmə. İcazə ver sözümü 

deyim. Ağlına batmasa, yenə aparma. 
– Yaxşı, de görüm. Yunus müəllim səbirsizliklə 

Həsənin nə deyəcəyini gözlədi: 
– Ay sağ olmuş, niyə acığın tutur. Səhər dədənin 

sürüsü paylanacaqdır. Özün də bilirsən ki, ən yaxşı hey-
vanlar dədənin sürüsündədir. Axşam apar dədənin sürü-
sündə dəyişdir, gətir. Lap mənim adımdan de. 

– Bəlkə dəyişmədi, onda neyləyim?   
– Dəyişməz, canın sağ olsun. Səhər gətir bura, 

burda mən özüm dəyişdirəcəyəm. 
– Bilirsən Həsən, sənin sözünə etibarım yoxdur. 
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– Canım üçün, dədən dəyişməsə səhər saat 9-da, 
10-da gətir bura, camaat yığışmamış dəyişdirim, götür 
apar. Oldu? 

– Yaxşı nə deyirəm, Həsən. Yunus heyvanları 
qabağına qatıb evə gətirdi. 

Şər qarışandan sonra Yunus müəllim Qənbərin 
maşını ilə heyvanları atasının fermasına apardı. Maşın 
alaçığın qarşısında dayandı. Fərman kişi çölə çıxıb hü-
rüşən itlərə təpindi. Yunus maşından düşüb atası ilə gö-
rüşdü, hal-əhvaldan sonra Fərman kişi: 

– Gəlin içəri, çöldə durmayın. 
– Yox, dədə, gedirik. 
– Bəs onda xeyir ola gəlməkdə? 
– Dədə, bu gün payıma dörd qoyun düşüb. Elə adı 

qoyundu, ayaq üstündə güclə dururlar. Gətirdim ki, o 
heyvanları dəyişəsən. 

– Yox, mən dəyişə bilmərəm. 
– Niyə dəyişmirsən. Onsuz da sabah sənin sürünü 

paylayacaqlar. 
– Mən camaatın gözünün qabağına ölü-mölü hey-

vanı yığıb, özümü biabır eliyə bilmərəm. 
Yunus gördü ki, atası fikrindən dönmür, naəlac 

qalıb: «Ay dədə, Həsən özü dedi ki, gecə apar dədənin 
sürüsündə dəyişdir» – dedi.  

– Nə Həsən? Həsən kimdi? Həsən kolxozun ucu-
bucağı dönməyən mal-qoyununu dağıtdı. 

– Sabah da sənin sürünü paylayacaq. 
– Bilmək olmaz, dünyanın işini. Hələ Sovet 

Hökuməti ölməyib. 
– Dədə, Sovet Hökuməti daha yoxdur. İndi yeni 

dünya qurulub. 
– Ola bilməz. Dünya belə oyunları çox görüb. 

Mən hökumətin qoyununu xəlvət dəyişdirə bilmərəm. 
Tutub adamın xirtdəyini üzərlər. 
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Səsə içəridən Gülüş arvad çıxdı. 
– Ay bala, içəri gələ bilmirsən? Çöldə niyə dur-

musan? 
– Ana, görmürsən, dədəm dörd heyvanı dəyişmir. 

Hələ Həsən də deyib. 
– Əşi, niyə dəyişdirmirsən? Onsuz da bir-iki günə 

sənin də sürünü paylayacaqlar. Uşaq ordan bura gəlib-
dir. 

– Az, kəs səsini! Mən özümü biabır eliyə bilmə-
rəm. 

– Ay dədə, ömürü boyu çoban olmusan. Hanı 
ordenin, medalın? Sən gecə-gündüz heyvan becərirsən, 
Həsən kimiləri də yeyib üstündən su içir. Yadındamı 
uşaqlara sünnət toyu eliyəndə Bayramov Şakir iki  erkək 
vermişdi. Getdim, həmin iki heyvanı vermədin. Şakir 
sədr kimi iki heyvan verdi, amma sən baba kimi kolxo-
zun heyvanını qıymadın. Sağ olsun Əlini, o verdi. İndi 
başlamısan ki, bilmək olmaz dünyanın işini. Olmaz, 
olmaz də… nə deyirəm. Yunus maşına doğru addımladı. 

– Səhər sürünü gətirəcəyəm ora. Həsən istəyir 
dəyişsin, istəyir lap sürünü sənə bağışlasın, özü bilər. 

– Sürü ora gedəndən sonra daha sənlik bir iş yox-
du dədə. Yunus acıqlı-acıqlı maşına mindi. 

Səhər saat ona yaxın Yunus tövlənin qabağında 
heyvanları maşından düşürtdü. 

– Müəllim, bu gördüyün sürüdən hansı heyvandan 
xoşun gəlirsə onunla dəyişə bilərsən. Həsən üzünü Fər-
man kişiyə çevirdi. 

– Fərman dayı, niyə müəllimin heyvanlarını 
dəyişdirmədin? 

– Həsən, mən onu eliyə bilmərəm. Hökumətin ma-
lına indiyə kimi xayın baxmamışam, indən sonra da ba-
xa bilmərəm. Bir də ki, dünyanın işini bilmək olmaz. 
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– Düz deyirsən, Fərman dayı. Nə bilmək olur dün-
yanın işini. Bir də gördün Sovet Hökuməti qayıtdı geri 
və dedi:  

– Hər kəs, apardığını qaytarsın. 
– Ay sağ ol, mən də onu deyirəm də. Bilmək 

olmaz, dünyanın işini! – deyən Fərman kişi özündən 
razı halda gülümsündü. 

06.04.2015 
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MƏSLƏHƏT 
 
Otağa girən katibə: 
– Elmar müəllim, Məmiş müəllim gəlmək istəyir. 
– Denən gəlsin. 
İçəridən çıxan katibə: 
– Buyurun, Məmiş müəllim. Müdir sizi gözləyir, – 

deyib yerinə keçdi. 
Qoltuğunda qara meşin qovluq kabinetə keçən 

Məmiş müəllim, müdirin əyləşdiyi stolun qarşısına gəl-
di. Sağ əlində telefon aparatı danışan müdir, sol əli ilə 
Məmişlə salamlaşaraq oturmaq üçün boş stullara işarə 
etdi. 

Məmiş müdirin qənşərində olan stullardan birində 
əyləşdi və qoltuğundakı qovluğu qarşısına qoyub telefon 
danışığının qurtarmasını gözlədi. 

Tez-tez «oldu», «baş üstə», «yerinə yetirərik» və 
s. deyən Elmar müəllim, nəhayət ki, dəstəyi aparatın 
üstünə qoyub üzünü Məmişə tutdu: 

– Xoş gəlmisiniz. 
– Xoş gününüz olsun. 
– Nə var, nə yox? İşlərin necədir? 
– Hələ ki, sağlıq, salamatlıqdır. İşlərimiz necə ola-

caq? Siz kömək etsəniz, yəqin ki, yaxşı olar.   
– Nə deyirəm, kömək deyirsən, kömək edək də. 

De görüm, hazır gəlmisənmi? 
– Bəli, hazır gəlmişəm. Məmiş qarşısındakı qovlu-

ğu açıb içərisindən pulu çıxardaraq müdirin qarşısına 
qoydu və dedi: 

– Beş mindir. İstəyirsiniz, sayın. 
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– Yəqin ki, düz olar. Özün saymış olarsan. 
– Saymışam. Düz olmağına düzdür. Amma bir az 

çox oldu. Məmiş utana-utana dedi. 
– Məmiş müəllim, özün yaxşı bilirsən ki, məktəb 

direktorluğu on mindir. Yuxarıdan zəng edənin hörmətli 
yoldaş olduğu üçün sizdən yarısını alırıq. Həm də 
danmağın nə adı var. Nazirliyin, icra başçısının payını 
verəndən sonra bizə çay pulunun qalıb-qalmamağı sual 
altındadır. Öz başımıza bir çöpü götürüb bir çöpün üs-
tünə qoya bilmərik. Nə iş görsək, hamısı yuxarıların əli 
ilə olur. 

– Elmar müəllim, indi mən nə vaxt işə başlaya 
bilərəm? 

– Bir-iki günə çağıracağam. İnspektorlardan biri 
aparıb sizi təqdim edəcək. Təqdim olunana kimi heç 
kimə bir söz demə. 

– Baş üstə, demərəm. 
– Bir də sənə bir-iki məsləhətim var. Sonra yadım-

dan çıxar, deyə bilmərəm. 
– Eşidirəm, Elmar müəllim. Məmiş bütün diqqəti-

ni toplayıb müdirin ağzından çıxanları yaddaşına yaz-
mağa çalışdı. 

– Məmiş müəllim, getdiyin təzə kollektivi tanımır-
san. Bu vəzifə üçün xeyli xərc çəkmisən. İndi lazımdır 
ki, çəkdiyin xərci çıxardasan. Həmin məktəbdə Nəzakət, 
Qafar, Nazim və Rəxşəndə adlı müəllimlər var. Onlar 
direktora pul verən deyillər. Nazimlə Rəxşəndə daha 
qorxuludur. Çünki ər-arvad hər ikisi çalasıdır. Orda ne-
çə direktor işləyibsə, hamısı Rəxşəndə ilə Nazimin əlin-
dən qaçıbdı. Nə cür hörmət etsən də, onları razı sala bil-
məyəcəksən. Onlar məktəbi qarışdırmaqdan xüsusi zövq 
alırlar. Daha doğrusu, şikayət deyin ürəkləri gedir. Çalış 
ki, ipin o ər-arvadın əlinə keçməsin. Keçdisə, daha qur-
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tardı. Yoxsa, son nəfəsinə kimi səni arxalarınca sürüyə-
cəklər. 

Nəzakətlə Qafar isə öz işləri ilə məşğul olan 
adamlardır. Eyibləri odur ki, simicin biridirlər. Direk-
tora pul verməklə araları yoxdur. 

Təşkilatçı müavin isə Qafarın oğludur. Əgər adla-
rını çəkdiyim müəllimlərin gözünün odunu ala bilsən, 
həm direktor işləyəcəksən, həm də çəkdiyin xərci çıxar-
dacaqsan. Yox, ala bilmədinsə, onda vəzifə də əldən ge-
dəcək, xərcin də batacaqdır. Bax, mən sənə təmiz söz 
deyirəm. Sonra demə ki, məni niyə ora direktor göndər-
diniz. Eşitdinmi? 

– Eşitdim, Elmar müəllim. Məsləhətiniz üçün 
minnətdaram. Arxayın olun, gedən kimi əvvəlcə dərslə-
rində oturub onların dilini gödək eləyəcəyəm, sonra isə 
başqa yollar da var. 

– Məmiş müəllim, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Hamı 
savadsız deyil. Qafarın özü,  yoldaşı, oğlu savadlı, işini 
bilən adamlardır. Amma Rəxşəndə ilə Nazim gözə kül 
üfürməklə başlarını dolandırırlar. Mənim deməyim odur 
ki, elə elə ki, özün də dolan, bizi də dolandır. Di sənə 
uğurlar arzulayıram. 

Müdirin ayağa qalxdığını görən Məmiş müəllim 
tez stola yaxınlaşıb, Elmar müəllimin uzadılmış əlini iki 
əli ilə müticəsinə sıxaraq dedi: 

– Arxayın olun, Elmar müəllim. Çalışacağam ki, 
sizin ümidinizi doğruldam. 

– Sizə yenə uğurlar arzulayıram. Bir-iki günə 
çağıracağam, – deyən müdir Məmiş müəllimlə xudafiz-
ləşdi. 

 
* * * 

Uzun boylu, dolu bədənli, başının ortası daz, 
yanaqları qırmızı, boynu yoğun, süysünü bir az əyilmiş 
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Məmiş müəllim əlli beş – altmış yaş arasında olardı. 
Xarici görkəmindəki kobudluğu daxili kobudluğunu 
tamamlayırdı. İlk baxışda pedaqoqdan çox ferma mü-
dirinə oxşayırdı. 

İki həftədən artıq olardı ki, təzə iş yerində direktor 
kimi fəaliyyətə başlamışdı. Gələn kimi məktəbdə bir 
canlanma yaratmışdı. İşə gecikməni ləğv etmiş və dava-
miyyətdə dönüş yaratmışdı. İşə vaxtlı-vaxtında gəlib-
getmələri uşaq birliyi rəhbərinin, psixoloqun, laborant-
ların, təsərrüfat işləri üzrə direktor müavininin heç də 
ürəklərincə deyildi. 

Məmiş müəllim dərs hissə müdiri ilə hər gün üç-
dörd nəfər müəllimin dərsində oturur və təhlil edirdi. 
Hələ ki, heç bir müəllimin dərsini bəyənməmişdi. Ha-
mıya elmi-pedaqoji və metodiki göstərişlər verirdi. 

Qəti tapşırmışdı ki, gündəliyi olmayan müəllim 
dərsə buraxılmasın. Hamı gündəlik yazırdı. Hər səhər ağ 
“Jiquli” məktəbin qarşısında dayanan kimi, ağır-ağır 
maşından düşən Məmiş müəllim meşin qara qovluğunu 
qoltuğuna vurub bir xeyli məktəbi seyr edir və pəncərə-
lərdən içəridə olan qaynaşmanı gördükcə «Hə, adamı 
belə quruzduyarlar. Gərək elə eliyəm ki, aldıqları maa-
şın yarısını yalvara-yalvara mənə verələr. Yeri gəlsə, lap 
zordan da istifadə etmək lazımdır» fikri ilə yavaş-yavaş 
məktəbə daxil olurdu. 

Müəllimlər arasına pıçhapıç düşmüşdü. Kimisi de-
yirdi ki, yaman savadlı adamdı, heç kimin dərsini bə-
yənmir. Kimi deyirdi ki, məktəb işini yaman bilir, bu-
nunla işləmək çətindir. Kimi də deyirdi ki, qorxmayın, 
özünü göstərir ki, hamınız bisavadsınız, gözümü yuma-
ram, bir şərtlə ki, hər ay mənim hesabımı verəsiniz. İşçi-
lərin çoxu maaşı gözləyirdilər ki, direktorun bığının al-
tından keçsinlər. 
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Məmiş müəllim saata baxdı. Günortaya az qalmış-
dı. Əvvəlcə Qafarın oğlundan başlayım. Düzdü ilişmək 
üçün bir bəhanəsi olmasa da, amma tapmalıyam. Müdir 
düz deyir, bunların gözünü qorxuda bilsəm, yerdə qalan 
işçilərin artıq mən çaldığım havaya indidən oynadıqları-
nı hiss edirəm. Bu fikirlə də zəngi basdı. Kabinetə girən 
katibə; 

– Eşidirəm, Məmiş müəllim, – dedi. 
– Təşkilatçı müavini, Elşad müəllimi bura çağır. 
– Baş üstə. 
İçəri girən Elşad müəllim: «Eşidirəm, Məmiş mü-

əllim», – dedi. Özünü stolun üstünə tökülmüş kağız-ku-
ğuzla məşğul göstərən direktor əli ilə oturmaq işarəsi 
verdi. Stulda əyləşmiş ucaboylu, əzələli gənc müəllimi 
gözaltı süzən Məmiş müəllim içində «tapdım» deyib 
üzünü Elşada tutdu və özündən razı halda dilləndi. 

– Bu nə oturuşdu, oturmusan. Düz otur. 
Qulaqlarına inanmayan Elşad: 
– Məmiş müəllim, nə dediniz? 
– Eşitmədin. Deyirəm, düz otur. 
– Nə cür oturum? Yoxsa, diz üstə oturmalıyam. 

Yaşınıza görə hörmət eləyirəm. Xahiş edirəm bir də çaş-
mayasınız. 

– Ağzından süd iyi gələn bir uşağın danışığına 
bax. Çaşmayın nə deməkdi? Lazım gəlsə, diz üstə də 
oturarsan, lap diz üstə sürünərsən də, – deyən Məmiş 
stuldan qeyzlə ayağa qalxıb, Elşadı vurmaq üçün üstünə 
yeridi. 

Elşadın yerindən qalxmağı ilə yanındakı stulu Mə-
mişin qırmızı daz başına endirməyi bir göz qırpımında 
baş verdi. 

Bu məqamda kabinetə girən dərs hissə müdiri 
Vaqif müəllim direktorun üz-gözünü al qan içində gö-
rəndə özünü itirdi və gördüyü mənzərədən yerində don-
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du. Vaqif müəllim özlüyündə məsələni araşdırana kimi 
Elşad stulun əlində qalan qırığını yerə atıb gözlənilməz 
zərbədən səntirləyərək özünü düzəltmək istəyən direkto-
ru yumruğu ilə stolun üstünə uzatdı. Stolun üstünə uza-
nan direktoru sonrakı zərbələrdən qorumaq üçün Vaqif 
müəllim Elşadı qucaqlayıb geri çəkdi və «Ə, dəli olmu-
san, nədi? Kişini niyə bu günə salıbsan?» – dedi. 

– Kişi çaşmışdı. Daha indi ağlı başına gələr, – 
deyən Elşad müəllim acıqlı-acıqlı direktorun kabinetin-
dən çıxdı. 

 
* * * 

Hadisədən üç gün keçmişdi. Rayon Təhsil Şöbəsi-
nin müdiri Elmar Alməmmədli Məmiş müəllimin mək-
təb direktoru vəzifəsindən azad olmaq barədə verdiyi 
ərizəsinin üstünə –  «Vəzifəsindən azad edilsin» sözləri-
ni yazaraq qol çəkdi. 

 
07.09.2014 
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ÜÇ FIŞTIRIQ 
 

Elə bil cibindən daş sallanmışdı. Tez-tez şübhəli-
şübhəli ətrafına boylanırdı. Arxadan gələn ayaq səslərini 
eşidən kimi «Dayan, bizimlə gedəcəksən» fikri beynin-
dən keçirdi. Heç bir hadisənin baş vermədiyini gördükcə 
yavaş-yavaş öz-özünə toxtaqlıq verirdi. “Arvad düz de-
yir, qorxağam. Mənlə bir yerdə işləyənin hamısının evi-
eşiyi, altının maşını, dolanışığı, nə bilim nəyi… Mənsə 
aldığım maaşla yarı ac, yarı tox bu ayı o biri aya güclə 
çatdırıram. Xeyir-şərin birinə gedəndə beşini də təxirə 
salıram. İş yoldaşlarım var-dövləti, maşını, uşaqlarına 
yaratdıqları şərait ilə öyündükləri halda, mən də həmişə 
«Təmiz adamdır» titulu ilə öyünmüşəm”. Bir də onda 
ayıldı ki, mərkəzi bazarın qapısına çatıbdır. İki böyük 
torba alıb bazarlıq etməyə başladı. Kabablıq ətdən tut-
muş, göy-göyərtiyə kimi hər şeylə torbanı doldurdu. 
Hətta yarım litirlik bir araq da aldı və bazardan çıxıb yo-
la düzəldi. Arvadının deyəcəyi xoş sözlərin müqabilində 
torbaların ağır olduğunu hiss etməyərək evə tez çatmağa 
tələsdi. Qorxunu tamam yadından çıxartmışdı. Başa 
düşmədiyi bir sevinc içini çulğamışdı. Ömründə bir dəfə 
arvadının gülərüzlə «A kişi, maşallah olsun, bu nə ba-
zarlıqdı etmisən? Lap bazarı yığıb gətirmisən ki. Neçə 
ildi arvadınam, sənin bu cur əli dolu evə gəldiyini gör-
məmişəm, gəl bir səni maç edim…» kimi sözləri fikrin-
də canlandıraraq gülümsədiyi məqamda, qəflətən çalı-
nan fit səsilə birgə «Dayanın!» sözlərini eşidər-eşitməz 
torbaları əlindən yerə düşdü, rəngi kəfənə döndü və qıl-
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çaları titrəməyə başladı. Qolundan tutan polisin üzünə 
baxaraq udquna-udquna: 

– Bağışlayın, vallah bir də eləmərəm. 
– A kişi, nəyi eləməzsən? Maşın sizi vurmuşdu. 

Piyadalar üçün keçid var, oradan gedə bilmirsən? – de-
yən polis başladı yola dağılmış ayın-oyunu torbaya 
yığmağa. 

Heykəl kimi donub qalmışdı. Handan-hana toxda-
yaraq özünü ələ alıb dilləndi. 

– Nə bilim ay oğul, fikirli idim. 
– Fikirli olsan da, ətrafa baxmaq lazımdı. Xüsu-

səndə yolu keçəndə.  
Səkidə torbaları yerə qoyan polis; «Di sizə yaxşı 

yol» deyib geri dönmək istəyəndə «Çox sağ ol, oğul» 
deyən müsahibinin sifətinə gözü sataşdı. 

– Siz Qəzənfər müəllim deyilsiniz? 
– Bəli, Qəzənfər müəlliməm. 
– Xoş gördük, müəllim. Necəsiniz? Polis, sevin-

cək müəllimin boynunu qucaqlayıb üzündən öpdü. 
– Bağışlayın, oğul, tanıya bilmədim. 
 – Ramizəm, müəllim. Siz yaxşı müəllimsiniz. Si-

zin mənə hörmətiniz keçib. 
– Nə hörmətim, oğul? 
– Təmənnazsız qiymət yazmısınız mənə. Siz kris-

tal adamsınız. Sizin kimi təmiz adamlar çox azdır. 
Polisin sözlərindən bədəninə bir xəcalət təri gəldi. 

Səkiyə qoyulmuş dolu torbalara baxdıqca Qəzənfər mü-
əllimi elə bil boğurdular. Ona elə gəlirdi ki, yanlarından 
keçənlər «Siz kristal adamsınız» sözlərinə istehza edə-
rək gülürlər. 

– Sağ ol, oğul. Oxumusan, almısan. 
– Xeyir, müəllim, elə də oxuyan tələbə deyildim. 

Deyirdiniz ki, insafım yol vermir. Mənim yazdığım 
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«qeyri-kafi» qiymətindən başqaları qazanc götürür. Ona 
görə də heç kəsə «qeyri-kafi» yazmıram. 

– Düz deyirsən, mən tələbəyə elə indi də «qeyri-
kafi» yazmıram. 

– Qəzənfər müəllim indi də ali məktəbdə işləyir-
siniz? 

– Bəli, indi də işləyirəm. 
– Ayda nə alırsınız? 
– Üç yüz, üç yüz əlli, belə də. 
– A müəllim, sizin ayda aldığınız 300 manatı, mən 

üç fıştırığa alıram. 
– Necə yanı, üç fıştırığa alırsan. Düzü başa düş-

mədim. Rəngi durulmuş Qəzənfər müəllim gülümsündü. 
– Bir az gözləyin, bu dəqiqə deyim müəllim. Polis 

işıqforun qırmızı işığına məhəl qoymayıb keçən xarici 
maşının əylənməsi üçün fit çaldı. Sürücü maşını yolun 
kənarına çəkib saxladı. 

– Bağışlayın, Qəzənfər müəllim. Bu dəqiqə gəli-
rəm, – deyən polis maşında əyləşmiş sürücüyə yaxınlaş-
dı. Xeyli söhbətdən sonra Ramiz Qəzənfər müəllimin 
yanına döndü. 

– Gördünmü, müəllim? 
– Nəyi, oğul? 
– Həm işıqforu düz keçmədi, həm də içmişdi. Yal-

var-yapış etdi, yaxın bir adamın adını çəkəndən sonra 
and içdi ki, cibimdə bir yüzlük var, o da sənin olsun. İn-
di müəllim, həmin yüzlüyü sizin cibinizə qoyuram. 

– Mənim cibimə niyə? Özünü itirdi Qəzənfər mü-
əllim. 

– Müəllim, heç olmasa birlikdə bir stəkan çay iç-
məliydik. Mən indi iş başındayam, sonra da görüşək-gö-
rüşməyək, onu bilmək olmaz. 

– Yox, yox, nə danışırsan, Ramiz, oğul. Qəzənfər 
müəllim etiraz etdi. 
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– Bilirəm, müəllim bu pulu rüşvət hesab edirsiniz. 
Çirkli pul kimi iyrənirsiniz. Həqiqəti deyim ki, bizdə tə-
miz pul tapmaq bir az qəliz məsələdir. Amma xahiş edi-
rəm sözümü yerə salmayın. Bilirsinizmi, bir fitlə sizi 
ölümün ağzından almışam. Uzun illərdi ki, sizi görmür-
düm. Xatirimdə təmiz bir müəllim kimi qalmısınız. Ra-
miz əlindəki yüzlüyü Qəzənfər müəllimin cibinə qoydu 
və yaxşı yol arzulayaraq ondan ayrıldı. 

Qəzənfər müəllim cibindən pulu çıxardaraq bir 
yüzlüyə və bir də xidməti polis maşınına doğru gedən 
Ramizin arxasınca baxaraq öz-özünə pıçıldadı: 

– Çox maraqlıdır, bir fıştırığa yüz manat verirlər. 
Sonra dərindən bir köks ötürərək torbalar əlində, yüzlük 
isə cibində yoluna düzəldi. 

 
27.01.2015 
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 MƏHƏBBƏTİMİN  

      MÜKAFATI  

    HƏSRƏTİMDİR 
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BU GÖRÜŞÜN ADI NƏ 

 
Yaşamaq üçün sevmək lazımdır. 

Balzak 
 

Neçə gün idi ki, heç özündə deyildi. Nə qədər ça-
lışırdısa, onu fikrindən çıxarda bilmirdi. İçində öz-özü-
nü danlayırdı, fikrini başqa şeylərlə məşğul etmək istə-
yirdi, lakin yenə içərisində hansısa anlaşılmaz bir duyğu 
– həsrət duyğusu alov kimi bütün bədənini bürüyürdü. 
Öz-özü ilə bacara bilmirdi. Qeyri-ixtiyari əlini telefona 
uzatdı və özündən asılı olmayaraq nömrəni yığdı. Tele-
fonun hər çağırışında sanki ürəyi az qalırdı ki, köksün-
dən bayıra çıxsın. Gözlənilmədən: “Salam, Elçin müəl-
lim! Necəsiniz?” – sözləri bir məlhəm kimi canına ya-
yıldı və elə bil dünyanı ona bağışladılar. 

Sevincindən telefonu öpdü. “Səsinə ürəyim qur-
ban” sözlərini özü üçün pıçıldadı və tez də cavab verdi: 

– Sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiniz, Əfsanə xa-
nım? Vəziyyətiniz necədir? Evdə-eşikdə nə var, nə yox?  

– Sağ olun, hələlik hər şey yaxşıdır. Günlərdi də, 
bir təhər yola veririk. Bəs nə yaxşı bizi yada salmırsı-
nız? 

– Düzünü bilmək istəsəniz, siz həmişə mənim ya-
dımdasınız. Doğrusunu desəm, heç bir dəqiqə də yadım-
dan çıxmırsınız. 

– Bəs onda nə üçün tez-tez zəng etmirsiniz? 
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– Düzü, bir az ehtiyat edirəm ki, xətrinizə dəyər. 
Fikirləşərsiniz ki, üz verdik, lap astar istəyir. 

– Yox, yox, Elçin müəllim, o nə sözdü danışırsı-
nız, lap gündə on dəfə zəng edin. Bilirsiniz ki, mən sizin 
xətrinizi çox istəyirəm. 

– Bilirsiniz, Əfsanə xanım, bir söz demək istəyi-
rəm. Bilmirəm inciyərsiniz, ya yox. 

– Buyurun, ürəyinizdən nə keçir, deyin. Xətrimə 
nə üçün dəyir. Mən bilirəm ki, siz xətrə dəyən söz de-
məzsiniz. Lap desəniz də, yenə mənim üçün xoşdur. 
Eşidirəm, buyurun. 

“Eşidirəm, buyurun” sözü Elçinin ürəyində bir 
inam, bir ümid işığı yandırdı. Həmin işığın şöləsində 
özünü cəmləyən Elçin: “Sabah işdə olacaqsınız?” – de-
yə sual etdi Əfsanədən.  

– Bəli, sabah axşama kimi işdə olacağam. Əfsanə-
nin səsindəki intonasiya sanki Elçin üçün darıxdığından 
xəbər verirdi. Bəlkə, Elçinə elə gəlirdi. 

– İmkanınız varsa, səhər görüşə bilərikmi?  
Bütün varlığı ilə telefondan gələn cavabdan asılı 

qalmışdı Elçin. Əfsanənin verəcəyi cavab Elçinin olum, 
ya ölüm məsələsini həll edəcəkdi. 

– Elə bir vacib işim yoxdur. İş yerində həsrətlə 
yolunuzu gözləyəcəyəm. Ürəyiniz nə vaxt istəyir, gələ 
bilərsıniz. Elə bu idi sözünüz? Əfsanə güldü. 

Bu gülüş Elçinin bədəninə bir cəsarət kimi yayıl-
dı. 

– Elə bilirsiniz bu sözü demək asandır? “Görüş-
mək” sözünü sizə demək üçün heç bilirsiniz nə qədər 
götür-qoy etmişəm. Heç də hər şey sizin düşündüyünüz 
kimi çox da asan deyil. 

– Siz bilmirsiniz həyat cəsarətli və öz istəkləri 
uğrunda mübariz olanlarındır? Oldu, səhər görüşərik. 
Ürəyinizdən nə keçirsə, danışarsınız. Cəsarətli olun. Kö-
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məyə ehtiyacınız olarsa, gücüm çatan qədər kömək əli-
mi uzatmağa hazıram. 

– Çox sağ olun. Mənim dərdimə əlac etmək istəsə-
niz, edə bilərsiniz. Hələlik, səhər görüşənə kimi, Əfsanə 
xanım. 

 
* * *  

Hər şey iki il bundan əvvəl baş verdi. Avqust ayı 
idi, Elçini yeni təlim üsulu ilə bağlı on günlük kursa 
göndərmişdilər. İlk əvvəl gənc müəllimə ilə heç sözü 
düz gəlmədi. Elçin Sovet təhsil sistemini və onun üstün-
lüklərini müdafiə edirdi, müəllimə isə yeni təhsil siste-
mini və onun Avropaya pəncərə açdığını xüsusi qeyd 
edirdi. Bir neçə gündən sonra Elçin gənc müəllimənin 
qarşısında ağ bayraq qaldırmalı oldu. Amma bir şeyi 
özü üçün aydınlaşdıra bilmədi Elçin. Onu ram edən mü-
əllimənin elmi dünyagörüşü idi, yoxsa gözəlliyi, oynaq-
lığımı? 

Mütənasib boyu, xurmayı saçları vardı. Arabir 
saçlarının yanaqlarına tökülməsi, girdə sifətinin gözəlli-
yini daha da artırırdı. Nazik dodaqlarında tez-tez yara-
nan təbəssüm, yanaqlarında görünən qızartı, qara göz-
lərinin keşiyini çəkən uzun kirpikləri, yumru çənəsi, 
nazik, sivri burnu, belinin nazik, sinəsinin az qabarıq 
olması bir görünüşdə baxanın ağlını əlindən alırdı. Ya-
radanın kefinin yaxşı vaxtında yaratdığı bu gözəli başqa 
gözəllərdən fərqləndirən bir xüsusiyyət də var idi. O da 
dilinin şirinliyi, danışıq zamanı səsinin intonasiyasına 
uyğun jest və mimikalardan yerli-yerində istifadə etməsi 
dinləyicini ilk tanışlıqdan məftun edirdi. Səsindəki 
şirinlik sifətindən axan nuru daha da artırırdı. 

Dərsin izahı zamanı nəyisə fikirləşib yada salmaq 
istəyəndə arabir bir anlığa gözlərini yumması sifətinin 
gözəlliyini birə on artırırdı. Sanki Afrodita yuxuya ge-
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dirdi. Dodaqlarında yaranan təbəssümü qaragiləyə oxşar 
gözləri tamamlayırdı. Bu qara gözlərdə olan gülüşü an-
caq onu sevənlər görə bilərdi.  

Elçin dərs zamanı tez-tez ürəyində Allaha yalva-
rırdı ki, müəllimənin dodaqlarında təbəssüm yaransın. 
Bu zaman həmin təbəssümün qızın gözlərində yaratdığı 
parıltı Elçinin ürəyindən ox kimi keçirdi və elə bil bütün 
dünya çiçəkləyirdi. 

Elçin hamıdan tez dərsə gələr və dərs zamanı bü-
tün dünyadan təcrid olunaraq, ancaq bu gənc müəllimə-
yə diqqət kəsilərdi. Müəllimə Elçini necə heyran etmiş-
disə, dərsin nə vaxt başlayıb, nə vaxt qurtardığından xə-
bəri olmazdı. Deyəsən, müəllimə də Elçinin onu izləmə-
sindən xəbərsiz deyildi. Arabir müəllimənin onu lövhə-
yə çağırması, təbəssümlə dindirməsi Elçini gözəgörün-
məz bir aləmə aparırdı. 

Müəllimə hər gün dərsə gələndə təzə paltar geyi-
nib gələrdi. Düzü, geyindiyi hər təzə paltar gözəlliyini 
artırmaqla bərabər, həm də boy-buxununu və bədənini 
daha cazibədar, diqqət çəkən edirdi. Amma bir paltarı 
Elçin daha çox xoşlayırdı. Arabir qırmızı zolağın göy 
donu müəyyən hissələrə bölməsi bədəninin cizgilərini 
üzə çıxarmaqla bərabər, sanki göylərdən enmiş bir mə-
ləyə oxşadırdı onu Elçinin gözündə. 

Bir gün ağ şalvarda gəldi dərsə. Şalvarın ayaqları-
nın gödək, dizdən bir az aşağı olması Elçini yamanca 
pərt etdi.  

İstədi kənara çəkib desin: “Müəllimə, bu nədi 
geyinmisiniz?” sonra fikirləşdi ki, adama deməzlərmi; 
“Sən kimsən, mən nə geyindim, geyinmədim. Bəyəm, 
sən mənim ərimsən? Gedib öz işinlə məşğul ola bil-
mirsən”. 

Öz-özünü danladı, Elçin: “Sənə nə var camaat nə 
geyindi, geyinmədi. Bilmir ki, bu ağ şalvar onun gözəl-
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liyini tamam alt-üst edir. Nə olsun ki, şalvar geyinmək 
moddu?” Həmin günü Elçin heç özündə olmadı. Hətta 
ürəyində müəlliməsindən incidi də. 

– Elçin müəllim, fikir verirəm, heç kefiniz yoxdur. 
Xəstələnmisinizsə, icazə verirəm. 

– Xeyir, sağ olun. Xəstələnməmişəm. 
– Bəs onda nə üçün kefiniz yoxdur? 
– Nə bilim müəllimə. Elə şeylər var ki, adamın 

özündən asılı deyil. 
– Yox Elçin müəllim, şair nə cür deyir? Deyir ki, 

dünyanın bir üzü toy-bayramdır... İndi siz də həmişə 
toy-bayram barədə fikirləşin, – deyən Əfsanə müəllimə 
Elçinin üzünə baxanda baxışları toqquşdu. Bir anlığa 
müəllimənin səsində heç kimin hiss edə bilmədiyi bir 
titrəyiş əmələ gəldi. Özünü ələ alan müəllimə Elçinə bir 
təbəssüm mükafatı bəxş edərək, dərsi izah etməyə 
başladı. 

Kurs müddəti başa çatdı. 
Müəllimə hamını sinfə toplayıb vidalaşmaq üçün 

qısaca çıxış etdi. Çıxışı zamanı, qeyd etdi ki, müəllim 
yoldaşlar, mən müxtəlif rayonlarda kurs aparmışam. 
Həqiqəti deyim ki, Elçin müəllim hər tərəfli yaddaşımda 
qalan müəllim oldu. Hamınıza uğurlar arzulayıram. 

– Müəllimə, olar sizə bir sual verim – Elçin 
müəllim ayağa qalxdı. 

– Olar. Niyə olmur. Buyurun, sualınızı verin. Əf-
sanə müəllimin sifətini təbəssüm bürüdü və gözlərindəki 
gülüşü ancaq Elçin gördü, Elçin duydu. Sanki bu gülüş 
ancaq Elçin üçün idi. 

– Müəllimə, ancaq xahiş edirəm, səmimi cavab 
verəsiniz. 

Sinfə ağır bir sükut çökdü. Hamını maraq götürdü 
ki, görəsən Elçin müəllim Əfsanə müəlliməyə nə sual 
verəcəkdir. 
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– Müəllimə, bu az müddətdə hamının hörmətini 
qazanmısınız. Hamının ürəyini fəth edə bilmisiniz. Dili-
nizin şirinliyi, səmimiyyətiniz, adamı cəlb etmək bacarı-
ğınızı görəndə fikirləşirəm, görəsən həyat yoldaşınızın 
heç sizdən incidiyi olubmu? 

Bir anlığa duruxan Əfsanə müəllimə tez özünü 
cəmləyərək “Çox təəssüf ki, həyat yoldaşımdan çoxdan 
ayrılmışıq” dedi və yenə dodaqlarından başlayan təbəs-
süm bütün sifətini bürüdü. Sanki ətrafa nur çilənməyə 
başlandı – Elçinə belə göründü. 

– Bağışlayın müəllimə, bilmədim. Bilsəydim, belə 
sual verməzdim. Üzrlü hesab edin, Elçin başını aşağı 
salaraq əyləşdi. 

– Burada üzr istəməli heç bir iş yoxdu. Mən ola-
nını dedim. Əfsanə müəllimə yenidən sinfin abu-havası-
nı öz istəyinə uyğun dəyişdi. Axırda hamı müəllimə ilə 
şəkil çəkdirdi, telefon nömrəsini aldı. 

Bir az fikirləşəndən sonra Elçin müəlliməyə ya-
xınlaşdı: 

– Əfsanə müəllimə, telefon nömrənizi verərsiniz-
mi? 

– Niyə vermirəm. Mənim sizə xüsusi hörmətim 
var. Deyim yazın. Elçin müəllim tez Əfsanə müəllimə-
nin telefon nömrəsini qeyd etdi. 

– İndi siz telefon nömrənizi deyin, mən yazım. 
Əfsanə müəllimə Elçinin üzünə baxaraq güldü. Elə bil 
dünyanı Elçinə bağışladılar. Tez telefon nömrəsini dedi. 

– Nə vaxt ürəyiniz istəsə zəng edə bilərsiniz. Siz 
zəng etməsəniz də mən zəng edəcəyəm.  

Görüşdülər. Sanki Əfsanənin barmaqlarından El-
çinin ürəyinə anlaşılmaz bir hiss, bir duyğu axırdı.  

Elçin Əfsanənin əlini əlindən buraxmaq istəmirdi. 
Beyninə bir hiss hakim kəsilmişdi: "Əfsanənin incə, 
yumşaq əlini ovcundan buraxma. Bu sənin həyatında ən 
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xoşbəxt anlarındır. Xoşbəxtliyini əlindən vermə". Elçin 
Əfsanənin üzünə baxdı. Uzun, qara kirpiklərin icazəsi 
ilə Əfsanənin baxışları Elçinin baxışları ilə toqquşdu. 
Bu zaman Elçin Əfsanənin gülən qara gözlərinin dərin-
liyində öz əksini gördü və Əfsanənin ürəyindən keçən 
hislərinin qızartısı yanaqlarında əks etmişdi. Xurmayı 
saçları yanaqlarına çökmüş qızartıları gizlətməyə çalışsa 
da, Elçinin gözündən yayınmadı. 

Handan-hana dillənən Əfsanə müəllimə: "İcazə 
versəniz gedərdik. Hamı bizə baxır». Köks ötürərək 
güldü. 

– Tamam özümü unutmuşam. Axır ki, ayrılıq 
vaxtı gəlib çatdı. Sağ olun! – deyən Elçin Əfsanənin əli-
ni ovcundan buraxaraq geriyə baxmadan yoluna davam 
etdi. 

 
* * *  

Günlər keçdikcə unutmağa çalışırdı Elçin. Nə qə-
dər unutmağa cəhd etsə də, yenə özü ilə bacarmırdı. Əf-
sanə fikri getdikcə bütün şüuruna, mənəvi dünyasına ha-
kim kəsilmişdi. Hislərinə hakim ola bilmirdi ki, bilmir-
di. 

Bir aya yaxın vaxt keçmişdi. Axır dözə bilməyib 
yeni tədris üsulu ilə bağlı zəng vurdu və görüşmək istə-
diyini bildirdi. 

Vaxt təyin etdi Əfsanə müəllimə və səhər iş yerin-
də gözləyəcəyini dedi. Səbirsizliklə səhərin açılmasını 
gözlədi Elçin. Vaxta az qalmış yola düşdü. Əfsanənin 
yolun ağzında onu gözlədiyini gördü. Yaxınlaşdı, əl ver-
di. Əfsanənin əli ovcunda, qara gözlərinə baxdı. Xəfif 
bir qızartı çökdü Əfsanənin yanaqlarına. Lal sükut içəri-
sində bir-birinə baxdılar və birdən ayılan adamlar kimi: 
"Keçək otağa" dedi Əfsanə. 
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Əfsanə tez iki stəkan çay gətirdi və konfet dolu 
qabı stolun üstünə qoyaraq: “İçin” dedi. 

Bir-birinin vəziyyətini soruşdular. Sonra Elçinin 
tədrislə bağlı suallarına aydınlıq gətirdi Əfsanə. Əfsanə 
hiss edirdi ki, Elçin onun danışığına qulaq asmır. Əfsa-
nəni bütövlüklə gözlərinə, ürəyinə köçürür. Bu vurğun-
luq Əfsanənin içərisində xoş bir duyğu yaradırdı. Ya-
rımçıq ailə həyatında sevməmişdi Əfsanə. Düşünürdü: 
“Deyəsən, sevmək budur!..”. 

Xeyli söhbətdən sonra ayrıldılar. Sanki ürəyini 
arxada qoyub gedirdi Elçin. Əfsanəyə isə elə gəlirdi ki, 
Elçin onun ürəyini də özü ilə aparır. Doluxsunmuş göz-
lərini əlinin arxası ilə silərək iş otağına döndü. 

 
* * *  

Əlamətdar bayram günlərində Əfsanə zəng edərək 
Elçinin əhvalını soruşar, onu təbrik edər və uzun ömür, 
can sağlığı arzulayardı. Elçin Əfsanəni unutmağa çalışsa 
da, arabir Əfsanənin telefon zəngi sönmüş ocağın külü-
nün altında qalmış közərtiləri yenidən alovlandırmağa 
başlayırdı. 

İki ildən artıq idi ki, Elçin içərisində bir Əfsanə 
dərdi gəzdirirdi. Bir neçə dəfə istəmişdi ki, hissləri barə-
də Əfsanəyə söz açsın. Amma ürək etməmişdi. Qorx-
muşdu ki, “yox” və yaxud “bizimki tutmaz” cavabı El-
çinin ümidini alt-üst edər. Bəlkə də, Elçini yaşadan Əf-
sanəyə olan məhəbbəti idi. Əgər “yox” cavabı eşitsə, 
onda bütün ümidi alt-üst olar. Daha ondan sonra ya-
şamağa dəyməz. 

Beləcə, öz-özünü ovuda-ovuda günləri arxada qo-
yan Elçin özündə cəsarət tapıb görüş üçün icazə aldı. 
Qızın: “Cəsarətli ol, adam istəyi uğrunda mübarizə apar-
malıdır” sözləri Elçinin ürəyində ümid işığını daha da 
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alovlandırdı. Ümidin işığında da necə yuxuya getdiyini 
bilmədi. 

 
* * *  

Güllü-çiçəkli göz oxşayan bir çəmənlik. Əfsanə 
bu laləli çəmənlikdə, bulağın kənarında əyləşib, baxışla-
rı isə uzaqlara dikilib. Hardansa Elçin əlində bir dəstə 
bənövşə qəflətən peyda olur. Əfsanə Elçini görən kimi 
tez ayağa qalxır, – “Xoş gəlmisən, səhərdən səni gözlə-
yirəm, nə üçün gecikdin?” – deyərək ona tərəf addımla-
yır. 

– Əfsanə, bənövşə yığırdım sənin üçün. Axı sən 
bənövşəni çox sevirsən, – deyən Elçin əlindəki bənövşə 
dəstəsini Əfsanəyə uzadır. 

Əfsanə uzadılmış bənövşə dəstəsini alıb iyləyir və 
“Nə gözəl ətri var” deyib Elçinin boynuna sarılır. 

Gözlərini ovxalayıb ayılan Elçin gördüklərinin yu-
xu olduğuna təəssüf etdi. Daha yata bilməyən Elçin Əf-
sanə ilə olan görüşün dadını damağında hiss edərək vax-
tı gözləməyə başladı. 

 
* * *  

Elçin Əfsanənin iş yerinə yaxınlaşdıqca ürək dö-
yüntüsü daha da artmağa başlayırdı. Qapını döydü, “bu-
yurun” sözündən sonra ehtiyatla qapını açıb içəri daxil 
oldu. 

Stolun arxasında əyləşmiş Əfsanə tez ayağa qal-
xıb: “Xoş gəlmisiniz” deyib əl verdi. Elçin Əfsanənin 
əli ovcunda: “Maşallah, xeyli dəyişmisiniz”, dedi. 

– Nə mənada dəyişmişəm? Əfsanə güldü. 
– Çoxdandı görüşmürük. Göz dəyməsin, lap 

gözəlləşmisiniz. 
– Sizin gözünüzdə ola bilər. Əfsanə stul göstərdi 

Elçinə və “əyləşin” dedi. 
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Elçin əyləşdi. Əfsanə iki stəkan çay və konfet 
gətirdi. Elçin hiss etdi ki, Əfsanə onun gəlişindən çox 
məmnundu. Sanki qızın üzü işıq saçırdı. Qara gözləri 
yenə gülürdü. Bir-birindən ətraflı hal-əhval tutdular. 

– Nə yaxşı bizi yad eləmisiniz, Elçin müəllim. 
Allahın zəngini də eləmirsiniz. 

– Düzü, zəng etməyə utanıram. Deyirəm birdən 
acığınız tutar. 

– Nəyə acığım tutacaq? Bəs indi nə yaxşı gəl-
misiniz? Deyəsən, cəsarətlənmisiniz, – deyən Əfsanə 
müsahibinin gözlərinin içinə baxaraq mənalı tərzdə gü-
lümsündü. 

– Nə bilim, elə sizi görmək istədim, – deyən Elçin 
Əfsanəni başdan ayağa süzdü. 

– Deyəsən, çaylar soyudu. Qoy çayları dəyişim, 
deyən Əfsanə ayağa qalxıb Elçinin yanında duraraq 
stəkanı götürmək üçün əlini uzatdı. Ayağa qalxan Elçin 
gözlənilmədən Əfsanənin yanaqlarına tökülmüş xurma-
yı saçlarını əli ilə geri darayaraq çənəsindən tutub başını 
yuxarı qaldırdı və gözlərinin içərisinə baxdı. Öz əksini 
orada gördü. Yavaş-yavaş Əfsanənin dodaqlarını dodaq-
larına yaxınlaşdırdı. İncə belindən tutaraq sinəsinə sıxdı. 
Əfsanənin qolları isə qeyri-ixtiyari Elçinin boynuna 
dolandı. Bir azdan Əfsanənin başı Elçinin sinəsinə söy-
kəndi. Əfsanənin xurmayı saçlarını sığallayan Elçinin 
sinəsini isti göz yaşları islatmağa başladı. 

– Əfsanənin başını yuxarı qaldıraraq yenidən 
gözlərinin içinə baxdı və yanaqları aşağı süzülən göz 
yaşlarını əl dəsmalı ilə silən Elçin “Niyə ağlayırsan? 
Yoxsa hərəkətim xətrinə dəydi?” dedi. 

– Yox, yox! Nə danışırsan. Bunu çoxdan gözləyir-
dim. Başımı sinənə qoyanda sevən ürəyin döyüntüsünü 
eşidirdim. İndi bildim ki, sevmək nə deməkdir. 
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– Yaxşı, Əfsanə, bizim bu görüşümüzün adı nə ol-
du? 

– Nə olacaq, «Məhəbbət!» – deyən Əfsanə yeni-
dən Elçinə qısıldı. Elçin Əfsanəni təkrar sinəsinə sıxaraq 
isti nəfəsi ilə onun saçlarını, boyun-boğazını, qara göz-
lərini, al yanaqlarını, təbəssüm əskik olmayan dodaqla-
rını gəzdi. 

Hisslərin qanadlarında məhəbbətin əlçatmaz zir-
vəsində qanad çalan Elçinin qulağına hardansa bir səs 
gəlirdi: 

– Sən mənimsən! Səni heç kimə vermərəm, ay 
gecikmiş məhəbbətim. Neçə illərdi ki, sənin yolunu 
gözləyirdim!.. 

Bu, Əfsanənin səsi idi. 
 

17.08.2014 
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AXIR Kİ... 
 
Son zamanlar tənhalığa yaman öyrəşmişdi. Heç 

kimlə ünsiyyətə can atmırdı. Öz-özü ilə danışırdı. Dər-
dini içində gəzdirirdi. Bəzən rəfiqələri son vaxtlar onun 
adamayovuşmaz olmasından gileylənsələr də, danışılan-
lara heç bir əhəmiyyət vermədən tənhalığa can atırdı. 
Maraqlı orası idi ki, bu tənhalıqda özünü heç də tənha 
hiss etmirdi. Özünü cüt hiss edirdi. Hara gedirdisə, nə iş 
görürdüsə Asimi həmişə yanında bilirdi. 

Onun fikrincə, həyatda tənha heç bir şey yoxdur. 
Tənha bitən ağac da qoşadır. Amma həmin tənha ağacın 
qoşa olduğunu ancaq Çəmən kimiləri duyub-başa düşə 
bilər. 

Xeyli vaxt olardı ki, Çəmənin Asimlə əlaqəsi kə-
silmişdi. Günahın özündə olduğunu bilən Çəmən özünü 
o yerə qoymurdu. Bu neçə ayı əzab içərisində qovrulsa 
da, özünü sındırıb Asimə belə zəng etmirdi. Hər dəqiqə 
qulağı səsdə, gözü telefonun ekranında olsa da, Asim-
dən bir səs-səda gəlmirdi ki, gəlmirdi. Günün qulağı ba-
tan kimi tez yatağına girər və üzüquylu yıxılaraq üzünü 
balinca söykəyib göz yaşlarını səssiz-səssiz axıdaraq 
içində Asimin qarasınca deyinirdi: 

– Bir buna bax, gör neçə aydır ki, heç məni itirib-
axtarmır. “Çəmən, sənsiz bir gün yaşaya bilmərəm. Sən 
mənim həyatımsan. Sən mənim səhərə olan ümidim-
sən”. Nə bilim daha nələr, nələr... deyən oğlan, hanı və-
fan? Mənsiz bir gün yaşaya bilməyən oğlan, bəs bu neçə 
ayı necə yaşayırsan? Demək, hamısı yalan, gəlişi gözəl 
sözlər imiş. Belə də sevgi, məhəbbət olarmı? Bəs sən 
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bilmirsən, mənim hər günüm göz yaşları ilə keçir? Gü-
nah məndə olsa da, ölsəm belə əyilməyəcəyəm. Adətən 
oğlan qıza əyilər, yalvarar. Bu, oğlanın şəxsiyyətinə xə-
ləl gətirməz. Amma qızın əyilməyi, qızın yalvarmağı 
onu ucuzlaşdırır. Bəs niyə başa düşmürsən ki, oğlan 
«sevirəm» sözünü dilinə gətirə bildiyi halda, qız oğlanın 
dərdindən ölsə belə həmin sözü dilinə gətirmir. Həmin 
sözü baxışları ilə deyir. 

“Hanı, Asim, qara saçlarıma çəkdiyin sığal? Ay 
insafsız, başımı sinənə qoyub gözlərinə tamaşa etmək 
üçün ürəyim gedir. Dodaqlarım nəfəsin üçün təşnə olub. 
Niyə başa düşmürsən ki, sənin üçün ölən var. Bu qədər 
də naz olarmı? Bir halda ki, sən məni belə yandırıb-
yaxırsan, özümə söz verirəm, sənin dərdindən dəli olub 
səhralara düşsəm belə, yenə sənə əyilməyəcəm...” 

Beləcə, hər axşam özlüyündə Asimdən gah küsür, 
gah barışır və fikirləri ilə göz yaşları içərisində nə vaxt 
yuxuya getdiyini bilmirdi. Əli nə işə-gücə yatır, nə də 
ətrafında baş verənlərə fikir verirdi. Fikri-zikri ancaq 
Asim idi. 

 
* * *  

İşdən tez gələn Çəmən yenə də tənhalığı ilə baş-
başa qalmışdı. Baxışları pəncərədən uzaqlara tikilmişdi. 
Hava elə bürkü idi ki, ağacların bir yarpağı belə tərpən-
mirdi. Günortadan xeyli keçmişdi. Fikrində yenə Asimlə 
danışırdı. Qapının döyülməyi ilə özünə qayıdan Çəmən 
qapını açdı və qapıda Vəsilə ilə Yasəməni görəndə se-
vincindən az qaldı ki, qanad açıb uçsun. Çəmən rəfiqə-
lərini qucaqlayıb öpdü və «xoş gəlmisiniz» deyib içəri 
dəvət etdi. Vəsilə ilə Yasəmənin əlində tort və gül bu-
ketləri diqqətini cəlb etdi. 
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– Sən Allah, bu gül, tort nə üçündür? Bax onu ba-
şa düşmədim, deyən Çəmən marağını gizlətmədi. Vəsi-
ləyə göz vuran Yasəmən: 

– Atalar belə yerdə deyir ki, qız evində toydu, oğ-
lan evininsə xəbəri yoxdur, – desə də, Çəmən dodaqları-
nı büzərək: 

– Həqiqəti deyim ki, mən bir şey başa düşmədim. 
– Burda başa düşülməyən nə var? Biz bura yeyib-

içməyə, çalıb-oynamağa gəlmişik. Yasəmən Çəməni qu-
caqlayıb yenidən üzündən öpdü. 

– Yeyib-içməyə gəlmisiniz, lap yaxşı. Evim-eşi-
yim, bu canım da sizə qurbandı. Çalıb-oynamaq nə mü-
nasibətlədir? Yoxsa məni ərə verirsiniz? Onu deyim ki, 
məni alan yoxdur. Çəmən güldü. 

– Bu gün ayın neçəsidir? Yasəmənlə Vəsilə ikisi 
də birdən sual verdi. 

– Bu gün, – bir az duruxdu, – səhv etmirəmsə, 
iyulun 29-dur. Necə bəyəm? 

– Bu gün Ulu Yaradanın sənin kimi gözəli dünya-
ya bəxş etdiyi gündür. Biz indi bildik ki, həqiqətən də, 
ad günün yadından çıxıb. Çox maraqlıdır, bu nə ilə bağ-
lıdır Çəmən? – Vəsilə soruşdu. 

– Düzü, son zamanlar elə olmuşam ki, nəinki ad 
günüm, adım da yadımdan çıxıb. Çəmən dərindən bir 
köks ötürdü. 

Vəsilə ilə Yasəmən otağa və mətbəxə əl gəzdirdi-
lər. Soyuducunu açdılar. Soyuducuda hər şey var idi. 
Çəmən kömək etmək istəsə də, qoymadılar. 

– Sən otur. Bu gün sənin şahlıq taxtında oturdu-
ğun gündür. Biz nə lazımdırsa, hazırlayacağıq. 

– Çəmən, ayrı qonaq dəvət edəcəksənsə, indidən 
zəng vur de. Yasəmən Vəsiləyə xəlvəti göz vurdu. 

– Yox, zəng vurulası adamım yoxdur. Ad günüdür 
də. İctimai-siyasi xadim deyiləm ki. Mənim ad günüm 



    Fazil  SƏNAN 

 184

kimin nəyinə lazımdır? Çəmən doluxsunmuş gözlərini 
rəfiqələrindən gizlətməyə çalışdı. 

– Yaxşı, Asim də gəlməyəcək? Yasəmən soruşdu. 
– ……. 
– Niyə cavab vermirsən? Yoxsa aranızdan qara 

pişik keçib? Vəsilə dedi. 
– Xeyli vaxtdır ki, əlaqəmiz yoxdur. 
Özünü saxlaya bilməyən Çəmən hönkürdü. Yasə-

mən tez stolun üstünə qoyulmuş «Sirab»dan stəkana sü-
züb Çəmənə verdi və dedi: 

– Yaxşı, yaxşı, al iç, toxda. 
Çəmən suyu alıb içdi. Toxtayandan sonra gedib 

əl-üzünü yudu, üst-başını səliqəyə saldı və qızların ya-
nına qayıtdı. 

– Son zamanlar sənin fikirli olduğunu, dinib-da-
nışmadığını görəndə Vəsiləyə dedim ki, Çəmənlə Asi-
min arasında nəsə baş verib. Düzü, soruşmadıq ki, se-
vənlərin arasında tez-tez küsmək, incimək olur. Daha 
ağlımıza gəlməzdi ki, sizin aranızda olan inciklik dərin 
uçuruma çevrilib. Qarnının dərdini adama deyirsən ki? – 
deyən Yasəmən sözünü incikliklə bitirdi. 

– Bilmək olarmı günah kimdədir? 
Vəsilə Çəmənin boynunu qucaqlayıb üzündən öp-

dü:  
– Yoxsa öpüş istəyib verməmisən, Asim də in-

ciyib? – sözlərinə hər üçü güldü. 
Bir az eyni açılan Çəmən «Dərd öpüş dərdi olsay-

dı, nə var idi ki? Məsələ başqa cürdü» dedi. 
– De görək nədi dərdiniz? Axı bir-birinizdən ötəri 

ölürdünüz. Deyirsən, xeyli vaxtdır əlaqəmiz yoxdur, 
adamın inanmağı gəlmir. Yasəmən Çəmənin cavabını 
gözlədi. 

– Bilirsiniz, qızlar, görüşümüz var idi. Vaxta az 
qalmış paltarımı geyinib yola düşdüm. Çatanda gördüm 
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vədə yerində məni gözləyir. Başdan ayağa, ayaqdan 
başa ilk dəfə görürmüş kimi məni süzdü. 

– Deyəsən, məni birinci dəfədir görürsən? – de-
dim. 

– Yox, səni birinci dəfə görmürəm. Bu nə paltardı, 
bu nə formadı geyinmisən? 

– O nə deməkdir? Paltardı də, geyinmişəm. İndi 
modda olan paltardı. Necə bəyəm, yoxsa yaraşmır? Ma-
raqla Asimin üzünə baxdım. 

– Söhbət yaraşıb-yaraşmamaqdan getmir. Bütün 
bədənin çöldədir. Bədənində mənim üçün gizli bir yerin 
qalmayıb. 

– Asim, bu nə sözdü deyirsən? Sənin sözündən 
belə çıxır ki, mən görüşə alt paltarında gəlmişəm. Ətra-
fına baxmırsan? Sən nə qədər köhnə fikirli adamsan. 
Sənin həyata baxışların adamda ikrah hissi oyadır. İs-
təmirsən mən daha da gözəl görünüm? 

– Çəmən, Avropa mədəniyyətinə kor-koranə sita-
yiş gənc ailələrin çoxunun dağılmasına səbəb olur. Ya-
dında saxla ki, Şərq Şərqdir. Şərqli qısqanc olur. Fik-
rimcə, dünyanın ən gözəl qızı olduğun üçün mən səni 
sevmişəm. Məndən ötəri dünyada səndən gözəl qız yox-
dur. Mənim üçün qadının bədəninin elə hissələri var ki, 
onu ancaq öz əri görə bilər. Daha bu geyimdə olan qızın 
öz sevgilisi üçün bədəninin gizli bir yeri qalmayıbdı. 
Get evə, paltarını dəyiş gəl, səni burda gözləyirəm. Bu 
gündən geyimin mənim istədiyim formada olacaq. Bu 
nədi, göbəyin, kürəyinin belinə qədər olan hissəsi, sinə-
nin çoxu, qolların, daha nə deyim... Bədəninin harasında 
neçə xal varsa, kənardan baxanlar hamısını sanaya bi-
lər… Ayıbdı. – deyən Asim əlində tutduğu telefonu mə-
nə tuşlayıb arxadan, öndən, yandan şəklimi çəkdi. Sonra 
isə “Get, get! Tez get, gəl! Səni gözləyirəm!” – dedi. 
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Mən ağlaya-ağlaya: «İndi XIX əsr deyil, XXI əsr-
di. Mən də kölə deyiləm. Ərə getmək budursa, mən belə 
ərə getməyi istəmirəm. İstəyirsən, şəkillərimi də interne-
tə yerləşdir. Sağ ol. Daha məni gözləmə» deyib evə yol-
landım. Sonra nə o zəng etdi, nə də mən. 

– Ölürəm də elə oğlanlar üçün. Kişi elə olar. Düz 
deyir də. Kimin üçün bəzənirsən? Asim üçün! Elədir-
mi!? Nə cür deyirsə, o formada da geyinməlisən. Getmə 
deyir, getmə. Otur deyir, otur. Bəs ərə getmək nə de-
məkdir? Bu Avropa, internet cavanların başını xarab 
edib. Xətrinə dəyməsin, Çəmən, bir bacı kimi deyirəm, 
mən bilirəm, sən nə cür geyinib getmisən. O cütlüyün 
ömür yolu uzun olur ki, arvad kişiyə tabe olur. Avropa 
azadlığı istəyirsənsə, yaxşı olar ki, avropalıya ərə 
gedəsən. 

Yasəmən sözünü bitirib Vəsilənin üzünə baxdı. 
– Çəmən, Yasəmən düz deyir. Onun xoşuna o cür 

gəlirsə, dediyi formada geyinməlisən. Sevməmişdən əv-
vəl azad qız idin. Nə cür istəsən, o formada da geyinə 
bilərdin. Sevmək artıq fərdiləşmək deməkdir. Mən elə 
başa düşürəm ki, Asim səni əvvəl geyindiyin formada 
görüb sevib. O, dediyin formada görsəydi, yəqin ki, sə-
nə yaxın getməzdi. Günah səndədir, bacım. Düzünü de, 
ürəyin onu istəyirmi? Vəsilə soruşdu. 

– İstəyir nədi, görmürsən nə cür sınıxıbdı. Özünü 
sındırmır. Dur, dur, zəng et, üzr istə, qoy Asim gəlsin. 
Yasəmən təkid etdisə də, Çəmən dinmədi, başını aşağı 
saldı. 

Yasəmən ayağa qalxıb stolun üstündən şampanı 
götürüb açdı və qədəhlərə süzüb hərəyə birini verdi. 
«İçək, bunu Çəmənin anadan olduğu günün şərəfinə. 
Ona uzun ömür, Asimlə birgə can sağlığı arzulayaq» de-
yib qədəhləri toqquşdurub başına qaldırdı. 



                                                                    Əzraillə rəqs 

 187 

Gecədən bir az keçmişdi. Rəfiqələrin təkidinə 
baxmayaraq Çəmən Asimə zəng etmirdi. Amma ürəyi 
onun yanında idi. 

– Çəmən, daha biz gedək. Yasəmən ayağa durdu. 
– Nəyə gedirsiniz, qalın. Çəmən təkid etdi. 
– Biz gedirik ki, zəng edib Asimi çağırasan və on-

dan üzr istəyəsən. Yadda saxla ki, hər şey nazikliyindən 
sınır, insan isə qalınlığından. Boş yerə inadkarlıq etmə. 
Ürəyin gedir. Fərasətli qızlardan biri keçirər caynağına, 
sonra qalarsan yana-yana. 

Vəsilə ilə Yasəmən Çəmənlə sağollaşıb qapıdan 
çıxdılar. 

 
* * *  

Tənha qalan Çəmən axır ki, özü ilə bacara bilmə-
yib telefonu əlinə aldı. Nömrəni yığdı. 

Asim əlindəki çay stəkanını stolun üstünə qoyub 
telefonu götürüb nömrəyə baxdı. Nömrə tanış deyildi. 
Telefonu açıb qulağına tutdu. 

– Bəli, eşidirəm. Kimdi? 
– Deyəsən, tanımadınız. Nə tez unutmusunuz? 
– Bağışlayın, bağışlayın! Nömrəni tanımadım. 

Həm də ağlıma gəlməz ki, siz gecənin bu vaxtı zəng 
edəsiniz. Nə yaxşı zəng etmisiniz?  

Asimin səsindəki sevinc duyğuları Çəmənin ayrı-
lıqdan pörşələnən ürəyinə sanki su çiləyirdi. 

– Bilirsən, Asim, imzasız mesaj gəlibdi. Dedim, 
yəqin, sən göndərmisən. Axı, bu gün mənim ad günüm-
dür. Fikirləşdim ki, təbrik mesajı yazmısan. 

– Bilməmişəm, Çəmən, bağışla. Ad gününü təbrik 
edirəm. Üzrlü hesab et. Öpürəm səni. 

– Asim, qadan ürəyimə, məni bağışla. Etiraf edim 
ki, nə qədər özümü şax tutsam da, axır ki, məhəbbət mə-
ni əydi. Heç bilirsən, ürəyim səni necə istəyir. Səndən 
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ayrılandan hələ üzüm güldüyü olmayıb. Yaman sənsiz-
ləşmişəm. 

– Çəmən, aşağı düş və səkidə məni gözlə. Bu də-
qiqə özümü sənə çatdırıram. Sənsiz mənə həyat yoxdur. 
Sənin doğum günün – 29 iyul 2015-ci il, gecə saat 2315 -
də etdiyin zəng mənim həyatımda unudulmaz gün və 
andır. Bizim qovuşduğumuz gündür. Bu dəqiqə gəlirəm. 
Doyunca qara gözlərinə baxmaq istəyirəm… deyən 
Asim cəld ayağa durub paltarını dəyişdi və həyətdən bir 
dəstə qızılgül buketi düzəltdi. Gizli saxladığı qızıl üzüyü 
cibinə qoyub yola çıxdı. Taksi saxladıb əyləşdi və ünva-
nı dedi. 

Evdə gözləməyə səbri çatmayan Çəmən qapını 
bağlayıb aşağıya düşdü. Səkidəki elektrik dirəyinin ya-
nında dayanıb asfalt yolda şütüyən maşınlara tamaşa et-
məyə başladı. Özü də bilmirdi ki, ürəyi niyə köksündən 
çıxmaq istəyir. Sanki ilk görüş həyəcanını yaşayırdı Çə-
mən. Öz aləmində Asimi necə qarşılayacağı barədə dü-
şünürdü Çəmən: «Vəsilə ilə Yasəmən düz deyir. Arvad 
kişiyə tabe olmalıdır. Asim də düz deyir. Mən onu sevi-
rəmsə, demək ona məxsusam. Nə cür deyirsə, o cür də 
oturub-durmalıyam. Bir halda da ki, Asimin ayrılığına 
dözə bilmirəm. İraq candan, dilim-ağzım qurusun, başı-
na bir iş gəlsə, bir gün də yaşaya bilmərəm. Ona gələn 
qada-bala mənim ürəyimə gəlsin». Qəflətən asfalt yolun 
o biri tərəfində dayanan taksi Çəməni fikrindən ayırdı. 
Maşının qapısı açıldı və Asim əlində bir dəstə qızılgül 
taksidən düşüb əlini cibinə saldı. Sürücü pulu alıb ma-
şını tərpətdi.  

Əlində gül dəstəsi olan Asim yolun o biri tərəfin-
də, elektrik dirəyinin dibində dayanıb ona əl edən Çə-
məni gördü. Sevindiyindən yolda sürətlə şütüyən maşın-
lara fikir vermədən yüyürərək yolu keçmək istədi. Bir 
göz qırpımında ona yaxınlaşan qara «Prado» markalı 
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maşının təkərlərinin asfaltda çıxartdığı tükürpədici səs 
Çəmənin bədəninə bir üşütmə saldı. İki əli ilə başını 
tutub yerə baxan Çəmən birdən qarşısında Asimin ilan 
kimi qıvrıldığını gördü. Özünü itirən Çəmən: «Çəmən! 
Ç…ə...m…ə…n!» deyən Asimə tərəf əyildi və tez 
Asimin başını qaldırıb sinəsinə sıxaraq çığırmağa 
başladı. 

– Kömək edin! Amandı, kömək edin!.. 
– Tərpətmə! Onsuz da son nəfəsimdi. 
– Elə demə, Asim! Nə danışırsan? Məni tək qoy-

ma, – deyən Çəmən göz yaşları içərisində Asimi sinəsi-
nə sıxdı. 

– Yavaş, Çəmən, ağrıdır, – deyən Asim əlində qa-
na bulaşmış qızıl gülü «Al, ad gününü təbrik edirəm. Ci-
bimdə üzük var, onu çıxart barmağına tax. Ç ə m ə n !..» 

– Can, Çəmən! Çəmənin bu canı sənə qurban, nə 
deyirsən? Çəmən Asimin gözlərindən öpüb başını yeni-
dən sinəsinə sıxdı. 

– Ç ə m ə n ! 
– Can Çəmən! 
– Axır ki, sənin sinən üstdə can verirəm. Bundan 

da xoşbəxt ölüm ola bilərmi?!. 
– Elə demə, Asim! Çəmənin bu canı sənə qurban. 
Asim isə artıq danışmaq iqtidarında deyildi. O, 

huşunu itirmişdi. 
Təcili yardım maşınından düşən həkim tez xəstəyə 

yaxınlaşdı və xəstəni yoxlayıb dedi: 
– Sağdır. Xərəyi gətirin. 

 
15.09.2015 
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QISQANCLIQ 
 
Həsrətini çox çəkmişdim. Ona görə də görüşünə 

yaman tələsirdim. 
Baxışlarınla həsrətimi yumaq istəyirdim. Bu istək, 

bu arzu məni sənin görüşünə tələsdirirdi. 
Sənin iş yerinə çatdım. Binaları nəzərdən keçirt-

dim. Otaqlarda sənin kiminləsə görüşün gözüm önündə 
canlandı. İlk dəfə içimdə nəsə qırıldı. Geri qayıtmaq 
istədim, amma özümlə bacara bilmədim. 

İş yoldaşlarından səni soruşdum. «Burdayam» 
deyib təbəssüm dolu sifətinlə mənə tərəf gəldin. 

Hər şeyi unutdum. Artıq dünya mənim idi. 
Əl verib görüşdük. Səni qucaqlayıb bağrıma bas-

maqdan özümü güclə saxladım. Sənin iş otağına keçdik. 
Hal-əhvaldan sonra, gəlişimin məqsədini soruşdun. De-
dim, sənin üçün məhəbbət nəğməsi yazmışam, onu sənə 
oxumaq istəyirəm. 

Güldün. “Oxu”, dedin. 
Oxudum. Bir gözüm vərəqdə, bir gözüm isə səndə 

idi. Utanaraq başını aşağı salıb qulaq asırdın. Saçların 
allanmış sifətini məndən gizlədərək, özü öpürdü. Qısqa-
nırdım saçlarını. Arabir kirpiklərini qaldıraraq qara göz-
lərinlə xəlvəti süzürdün məni. Hava isti olduğu üçün 
pəncərəni açıq qoymuşdun. 

Pəncərənin qarşısından keçənlərə qısqandım səni. 
Sənin üçün oxuduğum nəğməni eşitməsinlər deyə pən-
cərəni «ört» dedim. 
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Ayağa durdun, saçlarını əlin ilə geri darayaraq, 
pəncərəni örtdün, dodaqlarında mənalı təbəssüm «İçəri 
isti deyilmi?» dedin. 

– Qısqanıram, – dedim, – sənə oxuduğum nəğmə-
ni başqası eşitməsin, nəfəsinin ətrini başqası udmasın. 

Qarşımda dayandın. Əynindəki qara don sinəni 
necə qucmuşdu. Dondan yaxana elə bil quzey qarı sürü-
şüb düşmüşdü. Qara rənglə bəyaz sinənin ağlagəlməz 
təzadında ilahi bir gözəllik baxışlarımı çaşdırdı. Qıs-
qanclıq bir anlığa içimi doğradı, şüurumu kütləşdirdi. 
Donu  cırıb əynindən çıxartmaq istədim. Elə bil bu qara 
don ağ sinəni, qoşa narı qucmaqla mənə meydan oxu-
yaraq deyirdi: «Həsrəti sən çəkirsən, ləzzəti isə mən 
görürəm». 

Oxudum nəğməmi. Ürəyimdən keçən hisslərdi. 
Bilmirəm tam ifadə edə bilmişəmmi? – dedim. 

– Çox tərifləmisən məni. Belə gözəl olduğumu 
bilmirdim. Gülümsündün. 

– Mənim gözümlə baxanda dünyanın ən gözəli 
sənsən, – dedim. 

Qapı açıldı. «İclasa çağırırlar səni», – dedi kimsə. 
Gözlərim dodaqlarında qaldı. «Səni sevirəm» sözü 
üçün. 

Yenə həmin sözün həsrətində qoydun məni. Aya-
ğa durduq. 

Əl verdin, görüşüb ayrılmaq üçün. «Tez-tez gəlin» 
dedin. 

– Sağ olun, daha mənim bura gəlməyimə ehtiyac 
yoxdu, – dedim və içimi doğrayan bir qısqanclıqla sənin 
iş otağından çıxdım. Yol boyu bir fikirdən yaxa qurtara 
bilmirdim: 

– Mən səni niyə, nə üçün qısqanıram? 
 

18.06.2014 
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ŞAPALAQ 
 

Zəng içəri vuruldu. Qrup nümayəndəsi Validə Fə-
ridi yanına çağırıb qulağına pıçıldadı: 

– Sahilə dedi ki, Fəridə denən tələbə yataqxanası-
na dönən yolda onu gözləyirəm.  

Qulağına inanmayan Fərid «Doğrudan deyirsən?» 
Sual dolu baxışlarını Validənin ağzına tikdi. 

– Papa canı, düz sözümdü. Mənə nə düşüb ki, sə-
nə yalan deyim.  

– Bəs onda «Elmi kommunizm»i neyniyək? 
– Deyərəm, rayondan atası gəlmişdi. Ona görə 

getdi. 
– Sağ ol, Validə. Əsl iş düzəldən adamsan. Fərid 

razılığını bildirərək tələsik auditoriyadan çıxdı. 
 

* * * 
Sahilə başqa qrupda oxuyurdu. Mühazirə zamanı 

Fərid oxuduğu qrupla Sahilə oxuduğu qrup birləşirdi. 
Qızın uca boyu, nazik beli, ağ bənizi kurs oğlanlarından 
çoxunun diqqətini cəlb edirdi. O cümlədən, Fərid də Sa-
hiləyə laqeyd deyildi. Geyindiyi şaftalı çiçəyi rəngində 
krimplin ansambl Sahilənin gözəlliyini daha da artırırdı. 
Fərid Sahilə ilə maraqlanmağa başladı. Sahiləni yaxın-
dan tanıyan oğlan və qızların hamısının fikri üst-üstə 
düşürdü: “Çox oğlanlar maraqlanıb, amma qızın ərkö-
yünlüyünə və şıltaqlığına görə yarı yoldan qayıdıblar”. 

Sahilənin şıltaqlığı Fəridin içərisində bir maraq 
oyatdı. Bir neçə dəfə Sahiləyə sifariş yollasa da, «fikir-
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ləşərəm» sözündən başqa ayrı cavab ala bilmədi. Get-
gedə qrupda, kursda Fəridin Sahiləni sevməsi xəbəri ya-
yılmağa başladı. Fəridin xətrini istəyən oğlanlardan bə-
ziləri: «O qız dəlidi. Ondan həyat yoldaşı olmaz», deyə-
rək fikirlərini bildirmişdilər. Lakin Fərid getdikcə Sahi-
ləyə daha çox bağlanırdı. Qızı görməyə hər gün daha 
çox ehtiyac hiss edirdi. Qızın «fikirləşərəm» cavabı Fə-
ridin hövsələsini tamam daraltmışdı. Bir-neçə dəfə istə-
mişdi qızın qarşısını kəsib fikrini soruşsun, lakin yenə 
səbr etməyə və fikirləşməyin yəqin ki, bir axırı 
olmalıdır fikrinə üstünlük vermişdi. 

 
* * * 

Görüş yerinə tələsən Fəridin sevincdən uçmağa 
qanadları yox idi. Sahilənin dilindən «Səni sevirəm» sö-
zünü eşitmək üçün hər şeyə hazır idi. Gör neçə ay idi ki, 
yuxusunu ərşə çəkən, rahatlığını əlindən alan qız axır ki, 
onun məhəbbəti qarşısında ağ bayraq qaldırmışdı. Fərid 
hətta qızı yaxın dostlarına, otaq yoldaşına da göstərmiş-
di. Hamısı qızın boy-buxununu, gözəlliyini bəyənmişdi-
lər. Fəridin fikri Sahilə ilə evlənmək və ailə həyatı qur-
maq idi. İki aya yaxın vaxt qalmışdı ali məktəbi bitirmə-
lərinə. 

Fərid yaxınlaşıb utana-utana: «Salam Sahilə! Çox-
dan gözləyirsən?» – soruşdu. 

– Yox, beş-on dəqiqə olar. 
– Validə zəng içəriyə vurulanda dedi ki, Sahilə tə-

ləbə yataqxanasına dönən yolda səni gözləyir. Düzü, əv-
vəlcə inanmadım. And içəndən sonra inandım. Gecikdi-
yimə görə bağışla. 

– Səni gözləməyimə nə üçün inanmaq istəmirdin? 
Sahilə gülümsünərək Fəridlə birgə səki ilə addımlamağa 
başladı. 
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– Necə inanım? Bir yerdə oxuya-oxuya gör neçə 
aydır «fikirləşərəm» deyirsən. Nə yaxşı «fikirləşərəm» 
sözünün axırına bu gün nöqtə qoya bildin. 

– Hələ bilmək olmaz, nöqtə qoyulub, ya yox. Sa-
hilə gözlərindəki təbəssümü Fəridin üzünə baxmaqla 
onunla yarı böldü. 

– Yox, sən Allah, elə demə. Daha məndə hövsələ 
yoxdu gözləməyə. Mən səndən «hə» cavabı eşitməyə 
gəlmişəm. 

– Məncə, çox tələsirsən, Fərid. 
– Nəyi çoxdur? Az qalıb ki, bir ildi sənin arxanca 

sürünürəm. Hələ deyirsən tezdir. Qarşıdan dövlət imta-
hanları gəlir. Gərək dövlət imtahanından kəsilib, dip-
lomsuz rayona gedib biabır olaq. 

– Sənə kim deyir ki, dövlət imtahanına hazırlaş-
ma? 

– Kim deyəcək? Sən! 
– Mən nə vaxt dedim ki, oxuma! Sahilə təəccüblə 

Fəridin üzünə baxdı. 
Yanlarından keçən tanış tələbə Fəridə salam verib 

keçmək istədiyi məqamda, salam verən tələbənin 
əlindəki siqareti görən Fərid: 

– Bəlkə, siqaretin ola? 
Tələbə dayanıb döş cibindən çıxartdığı papiros 

qutusunun ağzını açıb Fəridin qarşısına tutdu: 
– Buyurun.  
Fərid bir dənə siqaret götürüb, qutunu sahibinə 

qaytardı. 
– Niyə çox götürmədin? 
– Sağ ol. Çəkən deyiləm. Elə-belə. 
– Yox, götür, lazım olar. Bir dənə ilə nə olar? Tə-

ləbə təkid etdi və qıza baxıb Fəridə xəlvəti göz vurdu. 
– Sağ ol, minnətdaram, çəkən deyiləm. Bunu da 

elə-belə götürdüm. Çox sağ ol. 
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Fərid oğlandan ayrılıb Sahilə ilə söhbət edə-edə 
parka doğru getməyə başladı. Parkda yoldan xeyli kə-
nar, ağacların nisbətən sıx olduğu bir yerdə, cavan bir 
çinar ağacının kölgəsində dayandılar. 

– Deyirsən, sənə nə vaxt dedim ki, oxuma. Fərid 
Sahiləyə baxıb gülümsündü. 

– Hə düz deyirəm də. Mən nə vaxt sənə dedim 
oxuma? 

– Axşamacan kölgə kimi səninlə birgə addımladı-
ğımı görüb, hiss etmirsən? 

– Bunun oxumağa nə dəxli? – Sahilə özünü bilmə-
məzliyə qoyaraq qıyqacı baxışlarında olan təbəssümlə 
Fəridi ayaqdan başa süzdü və baxışları Fəridin gözlərin-
də ilişib qaldı. 

– Necə yəni nə dəxli var, deyirsən? Ancaq səni 
düşünürəm. Dərs başıma girmir. Eşitməmisən bir ürəkdə 
iki məhəbbət olmaz. İndi mənim  ürəyimdə sənin mə-
həbbətin hər tərəfi elə tutub ki, kitablara yer qalmayıb.  

– Yəni məni elə ürəkdən sevirsən? – deyən Sahi-
lənin dodaqlarında güclə sezilən təbəssüm sevincinin; 
yanaqlarında lalə rənginə oxşar qızartının qızlıq həyası-
nın təsdiqi kimi Fəridin diqqətindən yayınmadı. 

– Bəli, səni ürəkdən, candan sevirəm. İstəyirsən 
qışqırım, bilməyənlər də bilsin. Fərid ağzını açıb «Ay 
ca….» demək istəyirdi ki, gözlənilmədən Sahilə əlində-
ki çantanı yerə ataraq Fəridin başını sinəsinə sıxıb, əli 
ilə ağzını tutdu: 

– Yaxşı, yaxşı, sən Allah, qışqırma. İnandım sənin 
məhəbbətinə. Mən də səni sevirəm. Daha nə istəyirsən? 

– Hə, bax bu başqa məsələ. Bunu çoxdan eləmi-
rəm. Hardan bilim ki, qışqırmaqdan sən bu cür qorxur-
muşsan? – sözlərinə hər ikisi güldü.  

Nə vaxtsa deyilmiş, «şıltaq qızdır», «ərköyündür», 
«ondan arvad olmaz» və s. sözlər birdən Fəridin yadına 
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düşdü. Sahilənin «Mən də səni sevirəm» sözlərindən 
sonra içərisində yaranmış sevinclə bərabər «Baxın, gö-
rün, ərköyün, şıltaq olan, heç kimə «bəli» deməyən o 
qız mənə necə «səni sevirəm» deyir», lovğalığı, təkəb-
bürü içərisində baş qaldırdı. 

Fərid əlini atıb köynəyinin döş cibindən yolda ta-
nış tələbədən aldığı siqareti çıxartdı ki, yandırsın və bir-
dən yadına düşdü ki, o ali məktəbə qəbul olandan siqa-
ret çəkmir. Siqareti yandırmaq üçün kibrit axtarmağın 
mənası yoxdur. Tərs kimi elə daldey yerdə də dayanıb-
lar ki, buradan hər hansı bir adamın keçməsi müşkül 
məsələdi. 

Yan-yörəyə boylanan Fərid yaxında adam 
olmadığını görüb bir əlindəki siqaretə baxdı, bir də 
Sahiləyə. 

– Bu nədi çəkirsən? Sahilə baxışları ilə Fəridin 
əlindəki siqaretə işarə etdi və incik kimi qaşlarını dartdı. 

Fərid əlindəki siqareti ağzı bərabəri tutaraq sezil-
məyən bir əda ilə Sahilənin üzünə baxaraq «Sənin dər-
dindən çəkirəm» – dedi. 

– Qələt eləyirsən! – deyən Sahilə nazla gülüm-
sündü. 

Eşitdiyi sözlə birgə elə bil Fəridin başına ağır bir 
zərbə endirdilər. Qulaqları küyüldəməyə, Sahiləni baş-
ayaq görməyə başladı. Rəngi ağappaq ağardı, qılçaları 
titrəməyə başladı. Burun pərləri enləndi, elə bil xirtdə-
yindən kimsə tutub boğurdu, nəfəsi çatmırdı. Birtəhər 
özünü ələ alan Fərid: 

– Nə dedin?! İt qızı, it! – deməyi ilə Sahilənin 
sifətinə dəyən şapalağın zərbəsindən qızın başı yanında 
dayandığı çinar ağacının gövdəsinə dəyib: « Ö l -
d ü m ! . .  A y  a n a ! . . »  çığırması bir anda baş verdi. 

– Sənin başın çatmırmış. Düz deyirlərmiş ki, sən 
dəlisənmiş, – deyən Fərid «Fərid, qələt eləmişəm! Ba-
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ğışla məni» deyən Sahilənin sözlərinə fikir vermədən 
qızı çinarın dibində tənha qoyaraq sürətlə oradan uzaq-
laşmağa başladı. 

 
* * * 

Saata baxdı, gördü ki, «Elmi kommunizm» dərsi-
nin ikinci saatına yeni giriblər. Bir istədi evə getsin, nə 
fikirləşdisə, dərsə getməyə üstünlük verdi. 

Qapını döydü. «Buyurun» sözündən sonra qapını 
açıb içəri girdi: 

– Hardan gəlirsən? – Müəllim soruşdu. 
Fərid fikirləşənə kimi, Validənin: «Müəllim, gö-

rüşdən gəlir, xətrinə dəyməyin» sözlərinə sinif otağında 
tələbə yoldaşlarının və müəllimin qəhqəhəsi dalğalan-
mağa başladı. Eynəyini silib gözünə taxan Azər müəl-
lim: «Yaxşı, dərsi bilirsənmi?» sualına Fərid sevincək 
cavab verdi: 

– Bəli müəllim, bilirəm. 
– Dərsimizin mövzusu nədir? 
– «Kommunizmdə ailə və nikah». 
– Bir halda ki, görüşdən gəlirsən, onda bu mövzu-

nu yaxşı bilməlisən. Görünür ailə və nikahın astanasın-
dasan. Di başla! Azər müəllim gülümsünərək Fəridə qu-
laq asmağa başladı.  

Fərid dərsi danışıb qurtardı. Azər müəllim bir-iki 
sual da verdi. Cavablardan razı qalan müəllim dedi: 

– Halaldı sənə. Görüşə getməyinə dəyərmiş. Artıq 
nikaha hazırsan. Mən elə bilirəm ki, sənin quracağın ailə 
həyatı möhkəm özüllər üstündə qurulacaq. Hər zəif tə-
kandan dağılmayacaq. «Əla» alırsan. Keç əyləş. 

Müəllimin sözlərinə sinif gülüşdü. Müəllim yeni-
dən üzünü sinfə tutdu: 

– Burda gülməli bir iş yoxdu. Bu mövzunun məq-
sədi gəncləri ailə həyatına hazırlamaqdır. İndi Fərid nə-
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zəri baxımdan ailə həyatına hazırdır. Görüşə də gedə bi-
lər, hətta evlənə də bilər. 

– Nə deyirik, müəllim. Xoşbəxt olsun! – deyən 
sinfin şən qəhqəhəsi altında Fərid başını aşağı salaraq 
qızarmışdı. 

 
* * * 

Dövlət imtahanları başlamışdı. Fəridgilin qrupu 
imtahanların üçünü vermişdi, qalmışdı biri. Hələ ki, 
qrupda heç kim kəsilməmişdi. Axırıncı imtahana bütün 
qrupun yaxşı hazırlaşmasına baxmayaraq, hamının içəri-
sində bir qorxu vardı. Axırıncı imtahan taleyin həlli de-
mək idi. Təyinat yerinə diplomsuz getmək biabırçılığını 
heç kim özünə yaxın buraxmaq istəmirdi. Bu biabırçılı-
ğın məsuliyyətini dərk edən hər bir tələbənin qorxu və 
həyəcanını gözlərindən oxumaq bir o qədər də çətin 
deyildi. 

İmtahan Baş binada, gündüz saat 17-18-də başla-
yır və təxminən gecə birə-ikiyə kimi davam edirdi. 

Gecə saat on birə az qalmış olar. İmtahan davam 
edir. İmtahandan çıxan tələbələr iki bir – üç bir toplaşa-
raq suallara necə cavab vermələri barədə söhbətləşirlər. 
Hamı həyəcanla qiymətlərin elan edilməsini gözləyirdi. 
Dövlət imtahanında qayda belə idi ki, qrup imtahan ve-
rib qurtarandan sonra imtahan komissiyasının üzvləri – 
imtahan komissiyasının 8-9 nəfər üzvü olurdu – razılığa 
gələrək, imtahan protokoluna qiymətləri yazandan sonra 
tələbələri içəri yığıb qiymətləri elan edirdilər. 

Solmaz Fəridə yaxınlaşaraq; «Fərid, səni çağırır-
lar» – dedi. 

– Kim çağırır? – Fərid ətrafa döyükdü: 
– Odey, o üç oğlan çağırır. Solmaz xeyli kənarda 

dayanıb onlara baxan oğlanları göstərdi. 
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Fərid Solmazdan aralanıb oğlanlara tərəf gəldi və 
yaxınlaşıb salam verdi. 

– Fərid sizsiniz? – oğlanlardan orta boylu, dolu 
bədənli birisi dilləndi. 

– Bəli mənəm. 
– Olar? Sizinlə bir balaca söhbətimiz var, həmin 

oğlan dilləndi. 
– Niyə olmur. Buyurun. Eşidirəm. Nə sözünüz 

var? Fərid cavab verdi. 
– Məxfi söhbətdi. Yoldaşların eşitməsin. Boş 

otaqlardan birinə gedək, orada danışaq. Ürəyinizə başqa 
şey gəlməsin. Həmin oğlan gülümsünərək Fəridin qolu-
na girib pilləkənə doğru addımladı. İki oğlan da arxala-
rınca. 

– Harada məsləhətdi, orada danışaq. Axı demə-
diniz söhbət nə ilə bağlıdır? – deyən Fərid təlaşlansa da, 
özünü o yerə qoymadı. 

– Narahat olmayın, biləcəksiniz. Üç nəfər yad 
oğlan, bir nəfər də Fərid axırıncı mərtəbədə olan sonun-
cu otağa daxil oldular. Həmin dilli-dilavər oğlan sözə 
başladı. 

– Fərid, görürəm, ciyərli oğlansan. Bizi tanıma-
dan, soruşmadan bizimlə gəldin. Sizin yerinizə başqası 
olsa, tək gəlməzdi. 

– Mən elə bir iş tutmamışam ki, kimlərdənsə qor-
xam, ya da çəkinəm. Fərid gülümsündü. 

– Yox, söhbət qorxmaqdan getmir. Sizin yerinizə 
kim olsa yoldaşlarından bir-ikisini çağırardı. 

– Buyurun, eşidirəm sizi. Fərid intizarla oğlanların 
nə deyəcəyini gözlədi. 

– Biz yerliyik. 
– Hansı rayondansınız? – Fərid maraqla soruşdu. 
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– Füzuli rayonundan. Hər üçümüz həmin rayonda-
nıq. Mənim adım Əlixandı. Bu yoldaşların adı Sadiq və 
Əlidir. 

– Çox yaxşı. Fərid gülümsündü. 
– Hərbi xidmətdən yeni gəlmişəm. Şəhərə gələndə 

yoldaşlardan eşitdim ki, Sahiləni sevirsiniz. Sizi axtarıb 
tapmaqda məqsədim odur ki, sənin və mənim yaşadığım 
rayon çox yaxındır. Həyat elə gətirər ki, bir-birimizin 
evinə yolumuz düşər. Mən razı olmaram ki, siz Sahilə 
kimi bir qızla evlənəsiz. Bunu demək üçün gəlmişəm. 
Bundan sonrası isə sizlikdi. 

– Bir elli kimi mənə qarşı olan hörmət və qayğını-
za görə sizə minnətdaram. Etiraf edim ki, belə fikrim 
olub. Sonra isə fikrimdən daşınmışam. Mənim üçün ma-
raqlıdır ki, siz o qızı haradan tanıyırsınız? Sirr deyilsə, 
mənə də deyin. Fərid diqqətlə Əlixanın üzünə baxdı. 

– Mən Sahilə ilə çox yaxın olmuşam. Hətta bir də-
fə gecə milisə də düşmüşük. Mənim vicdanım götürmə-
di ki, eloğlum elə bir qızla evlənsin. Yenə deyirəm, mən 
gəldim ki, həqiqəti sizə deyəm. Sonrası isə öz işinizdi, – 
deyən Əlixan və yoldaşları Fəridlə görüşüb ayrıldılar. 

Əlixangili yola salandan sonra Fərid imtahan ota-
ğının qapısına qayıtdı. Tələbə yoldaşlarının imtahanla 
bağlı söhbətlərinə qulaq assa da, fikri başqa yerdə idi. 
Sahilə haqda deyilmiş sözlərin böhtan, iftira, yoxsa düz 
olduğu fikri Fəridi elə aparmışdı ki, imtahan tamam ya-
dından çıxmışdı. 

– Fərid, nə yaman fikrə getmisən. Gedək otağa 
qiymətləri oxuyacaqlar, – deyən Solmazın sözlərindən 
özünə gələn Fərid içəri keçdi. 

Sonuncu imtahanın qiymətləri oxundu. Kəsilən ol-
mamışdı. İmtahan komissiyasının sədri, professor Zərifə 
xanım Budaqova hamıya gələcək fəaliyyətində uğurlar 
arzulayaraq imtahan həyəcanına son qoydu. 
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Dövlət imtahanının başa çatmasından iki gün keç-
mişdi. Fərid rayondan şəhərə gələrkən avtomobil qəza-
sına düşərək ağır xəsarət aldı və xəstəxanada yatası ol-
du. 

Fəridin avtomobil qəzasına düşməsi və xəstəxana-
da yatması xəbəri tələbə yoldaşlarında təəssüf hissi 
oyatdı. Elə gün olmurdu ki, tələbə yoldaşlarından kimsə 
Fəridə dəyməmiş olsun. Nəhayət, bu xəbər Sahiləyə də 
çatdırıldı. Sahilə xəstəxananın qapısına gəldi. Qapıda 
var-gəl edərək: “İçəri girim, girməyim?” fikri ilə məşğul 
olduğu məqamda Validənin bir neçə yoldaşı ilə xəstəxa-
naya gəldiyini görərək sevindi. Qızlar Sahiləyə yaxınla-
şıb onunla görüşdülər. Burda nə üçün durduğu ilə ma-
raqlandılar. Sahilə isə başını aşağı dikərək, qızara-qıza-
ra: 

– Fəridə dəyməyə gəlmişəm, – dedi. 
– Bəs onda niyə içəri keçmirsən? Gülər dedi. 
– Nə bilim, utanıram! Sahilə çiyinlərini çəkdi. 
– Yox, görünür aralarından sərin külək əsib. Ta-

mella söz atdı. 
– Validə, bir az bəri dur, – deyən Sahilə Validəni 

qızlardan kənara çəkib: «Fəridə xəlvət deyərsən ki, Sa-
hilə deyir ki, qələt eləmişəm, məni bağışlasın. İcazə ve-
rirsə, içəri gəlim». 

– Yaxşı deyərəm. Nə səhv eləmisən ki, vəziyyəti 
bu yerə çatdırmısan. Axı Fərid elə də pis oğlan deyil? 

– Soruşma Validə. Günah məndə oldu. Fəridi 
mənlə barışdırsan, ömrü boyu özümü sənə borclu hesab 
edərəm. İnanırsan Validə, Fəridin avtomobil qəzasına 
düşməyini eşidəndən bəri gözümün yaşı qurumur. On-
suz taleyimi dumanlı görürəm, – deyən Sahilənin göz 
yaşlarını xəlvət silməyi qızların gözündən qaçmadı. 

– Əlimdən gələni eləməyə çalışacağam. Amma 
bilmirəm aranızda nə olub. Bəlkə, elə səhv etmisən ki, 
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Fərid bağışlamayacaq. Onu deyə bilmərəm. Validə ara-
lanmaq istədikdə Sahilə Validənin qolundan tutub özünə 
yaxınlaşdıraraq qulağına pıçıldadı: 

– Qurban olum sənə, Validə. Denən lap gəlib qar-
şısında diz çöküb üzr istəyərəm. Təki məni bağışlasın. 
Bax, elə də de! Oldumu, Validə? Sahilənin yazıqlaşma-
sına Validənin ürəyi ağrıdı. 

– Arxayın ol, Sahilə. Çalışacağam sizi barışdıram. 
Əlimdən gələni edəcəyəm. Validə qızlarla birgə qapıdan 
içəri keçdi. 

Şam ağacının kölgəsində dayanan Sahilə üçün hər 
dəqiqə bir ilə dönmüşdü. Özünə yer tapa bilməyən Sahi-
lə kölgədə gəzinsə də, gözləri qapıya dikili qalmışdı. 
Nəhayət, qapı açıldı, qızlar çölə çıxdılar. Özünü saxlaya 
bilməyən Sahilə Validəyə yanaşdı və soruşdu: 

– Nə oldu? 
– Razılaşmadı. Qızlar da dedilər. Qəti dedi ki, Sa-

hilə ilə mən birdəfəlik qurtarmışam. Onun elədiyini heç 
cür bağışlamaq mümkün deyil, – deyən Validə üzünü 
Sahiləyə tutdu: 

– Nə cür səhvə yol vermisən ki, bizim minnətimi-
zə, xahişimizə baxmayaraq o, səni bağışlamadı. O nə 
cür səhvdir axı?  

– Demə, Validə. Mənim boynum sınsın. Qanma-
dım. Öz xoşbəxtliyimə özüm arxa çevirdim. Nahaq de-
mirlər ki, özü-özünə eliyəni, el də yığılsa, eliyə bilməz, 
– deyən Sahilə göz yaşları içərisində qızlardan ayrıldı. 

 
* * * 

Aradan iki on illiyə yaxın bir vaxt keçmişdi. Sahi-
lənin iş yoldaşı Qətibənin oğlu əməliyyat olunmuşdu. İş 
yerindən hamı Qətibənin oğlunun yanına getmişdi. Sa-
hilədən başqa. Sahilə kursda olduğundan rəfiqəsinin oğ-
lunun əməliyyat olunmasından bixəbər idi. Kursdan qa-
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yıdıb, işə çıxan günü məsələni eşidən kimi işdən icazə 
alıb bazara gəldi. Yaxşı bir zəmbil düzəldib Qətibəyə 
zəng etdi ki, onunla birlikdə xəstənin yanına getsin. Qə-
tibə nə qədər boyun qaçırtsa da, mümkün olmadı. Na-
əlac qalan Qətibə Sahilə ilə razılaşmalı oldu. Qətibə ilə 
Sahilə palataya daxil oldular. Sahilə əlindəki zəmbili ye-
rə qoyub, xəstənin solğun üzündən öpərək kefini xəbər 
aldı. 

– Xalan sənə qurban, sənə nə oldu birdən-birə? – 
deyən Sahilə xəstənin açılmış sinəsini örtdü. 

– Çox sağ ol xala! (Sahilə ilə Qətibə çox yaxın ol-
duqları üçün Qətibənin uşaqları Sahiləyə «xala» deyə 
müraciət edirdilər). Nə bilim, elə hər şey qəflətən baş 
verdi. 

– İndi yaxşısanmı, xalan qurban? 
– Yaxşıyam xala. 
– Qorxma. Yaxşı olacaqsan. Qətibə bilir, qadan 

alım, kursdan dünən gəlmişəm. Elə bu gün işə çıxmı-
şam. Sənin xəstələnməyini iş yerində yoldaşlardan eşit-
mişəm. Qətibə sağ olmuş heç mənə deməyibdi. Qadan 
ürəyimə gəlsin. İncimə. Ona görə bu gün gəlmişəm. – 
Sahilə yenidən xəstənin üzündən öpüb, başını sığalladı. 

– Yox, xala nə danışırsan. Anam dedi ki, Sahilə 
xalan Bakıya kursa gedib. Xəbəri yoxdur. Burda olsa, 
özünü o saat çatdırmışdı. 

Qonşu çarpayıda uzanmış xəstə üzü divara tərəf 
yatmışdı. Səsə yuxudan ayılsa da, gözünü açmadan içə-
ridə gedən söhbətə istər-istəməz qulaq asmalı oldu. Səs 
tanış gəldi. Amma anlaşdıra bilmədi. Bir xeyli diqqət 
kəsildi. Hardansa içərisində bir göynərti, bir kövrəklik 
yarandı. İçərisini bürüyən bu anlaşılmazlıqda çönüb səs 
gələn tərəfə baxdı. Danışanın üzü xəstəyə tərəf olduğu 
üçün sifətini görməsə də, bədənindən bir gizilti keçdi. 
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– Nə danışırsan, xalan qurban. Sən bilmirsən mən 
səni çox istəyirəm – deyən Sahilə yanında dayanmış Qə-
tibəyə «Zəmbili aç, orda yemək var, gətir uşaq yesin» – 
dedi. 

– Sağ ol, xala, ac deyiləm. 
– Nə danışırsan, xalan sənə qurban, ye ki, tez sa-

ğalasan. Sahilə Qətibəyə fikir vermədən zəmbili yanına 
çəkib boşaltmağa başladı. 

Boşqaba yemək çəkib tumboçkanın üstünə qoydu. 
Sonra bir boşqab da yemək çəkdi. 

– Xala, o boşqabı neynirsən? 
– Qadan canıma. Bunu da otaq yoldaşın üçün çək-

mişəm. 
– Sağ ol, xala. Onun üçün səni çox istəyirəm. Hər 

şeyin yerini bilənsən. Aşağı əyil bir səni öpüm. Sahilə 
aşağı əyildi və üzünü xəstənin dodaqlarına yaxınlaşdıra-
raq «Xalan sənə qurban» deyib gülümsündü. 

Sahilə yemək dolu boşqabı götürdü və qonşu çar-
payıya yaxınlaşaraq: 

– Ay qardaş, sən Allah…. Gözləri xəstənin gözlə-
rinə sataşdı. «S ə n s ə n ! ? » deməyi ilə yemək dolu boş-
qabın əlindən döşəməyə düşməsi eyni vaxtda baş verdi. 
Özünü itirən Sahilənin qolundan tutan Qətibə onu stulda 
əyləşdirdi: 

– Nə oldu sənə? – təəccüblə soruşan Qətibə qra-
findən stəkana su töküb Sahiləyə uzatdı və «İç görüm» 
deyib təkid etdi. Suyu içib toxtayan Sahilə ayağa qalxıb 
qonşu çarpayıya yaxın gəldi. Qətibə də onunla birgə 
qonşu çarpayıya yaxınlaşdı və maraqla Sahiləni seyr et-
məyə başladı. 

– Fərid, bu doğrudanmı sənsən? – deyən Sahilə 
əlini çarpayıda uzanmış xəstəyə uzatdı. 
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– Bəli, mənəm Sahilə. Düz tapmısan. Fərid Sahi-
lənin ona tərəf uzanmış əlini əlinə aldı və bir anlığa xə-
yal hər ikisini çox uzaqlara apardı. 

Handan-hana fikrini toplayan Sahilə «Fərid, nədən 
yatırsan?» deyə soruşdu. 

– Avtomobil qəzasına düşmüşəm. 
– Yadımdadır, dövlət imtahanlarını qurtarandan 

bir günmü, yoxsa iki gün sonra da avtomobil qəzasına 
düşmüşdün. Elədirmi? – Sahilənin səsindəki kövrəkliyin 
zərif notlarını otaqda ancaq Fərid tuta bildi. 

– Düz deyirsən. Görünür mənim də taleyim belə 
yazılıb. Bilmirəm nədənsə ölüm də məndən qaçır. 

– Elə demə, Fərid, sən Allah. Ailən, uşağın yazıq 
deyilmi? – Sahilə etiraz etdi. 

– Sahilə, ailəm, uşağım nə gəzir. Fərid doluxsun-
muş gözlərini, tutulmuş rəngini gizlətmək üçün başını 
yana çevirdi. 

– Görünür, ikimizin də taleyimiz qara yazılıbmış. 
İndi necəsən, həkim nə deyir? – Sahilə soruşdu. 

– Yaxşıyam. Həkim səhərdə, birisi gündə burax-
malıdır. 

– Onda çoxdan yatırsan? 
– Bir aya yaxın olar. 
– Həkimdən icazə alım, gedək bizə. 
– Yox, yox! Nə danışırsan? 
– Fikrinə ayrı şey gəlməsin. Özümün ayrı evim 

var. Mən də sənin kimi taley…….. sözünün arxasını gə-
tirə bilməyən Sahilə doluxsunmuş gözlərini gizlətmək 
üçün palatadan dəhlizə çıxdı. 

Kənardan qulaq asan Qətibəyə hər şey aydın oldu. 
Sahilə vaxtı ilə hər şeyi Qətibəyə danışmışdı. Qətibə qı-
rılmış boşqabın qırıqlarını yığdı. Dəhlizə çıxıb xidmət-
çini tapıb cibinə pul qoydu və otağı təmizləməsini xahiş 
etdi. Bir az keçmiş Sahilə palataya qayıtdı.  
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– Həkimdən icazə aldım. Paltarlarını gətirəcəklər, 
geyin gedək. 

– Yox, Sahilə, nə danışırsan. Elə şey olar? 
– Olar. Hər şey olar, Fərid. İnadkarlığı burax. Hə-

kim dedi ki, vəziyyəti yaxşıdı. Səhər olmasa da, birisi 
gün buraxacağıq. Gedək bizdə qal. Sənə yaxşıca bir qul-
luq edim.  

Sahilənin dodaqlarından sıyrılan təbəssüm, gözlə-
rinin dərinliyindən ürəyinə süzülən məhəbbət qığılcım-
ları qarşısında Fəridin yumşaldığını hiss edən Qətibə 
rəfiqəsinin sözünə dəstək verdi. 

– Burda utanmalı bir şey yoxdur. Mehriban tələbə 
yoldaşı olmusunuz. Gedin bir-iki gün istirahət edin, 
yaxşılaşın. Sahilənin sözünü yerə salmağa haqqınız yox-
dur. Bu inadkarlığınızla hər şeyi məhv etdiyiniz bəs de-
yilmi? 

Fəridə məlum oldu ki, Qətibə hər şeyi bilir. Sahi-
lənin yalvarış dolu baxışları qarşısında «Yaxşı, siz de-
yən olsun» deyib tibb bacısının gətirdiyi paltarlarını ge-
yindi. 

Sahilə baxışları ilə Qətibəyə öz minnətdarlığını 
bildirdi. 

Bir azdan artıq Sahilə qapını açaraq «Xoş gəlmi-
sən» deyib Fəridi içəri dəvət etdi.       

İçəri keçən Fərid ayaqqabılarını soyunub otağa 
keçmək istəyirdi ki, qapını bağlayan Sahilə: «Dayan Fə-
rid!» deyib qollarını Fəridin boynuna dolayıb, onu sinə-
sinə sıxaraq öpüşlərə qərq etdi. 

– Gör neçə illərdi ki, içimdə gəzdirdiyim məhəb-
bət alovunu indi söndürürəm. Nə insafsızsan, Fərid. Dü-
zünü de, görüm, məni unutmuşdun? 

– Yox, Sahilə. Səni unuda bilmədiyim üçün indiyə 
kimi ailə qura bilməmişəm. 



                                                                    Əzraillə rəqs 

 207 

– Allaha canım qurban. Səni Allah mənim üçün 
saxlayıb. Eşitməmisən, deyirlər ki, qara saçlının ahı yer-
də qalmaz. Mənim ahım qoyardımı sən başqasının ola-
san. Sən ancaq mənim olmalı idin. 

– Bir söz soruşum, Sahilə. 
– İkisini soruş, qadan ürəyimə. 
– Tələbə vaxtı Əlixan adlı oğlan tanıyırdın? Füzuli 

rayonundan. 
– Bəli, tanıyırdım, Fərid. Nədi, yoxsa sənə deyib 

ki, Sahilə ilə gəzmişəm. Güldü Sahilə. 
– Nədən bildin ki, elə deyib? 
– Əlixan mənim arxamca çox süründü. Dəfələrlə 

yolumu kəsdi. Hətta dedi ki, sən bircə «hə» de, səhərisi 
elçimi göndərim, toy edim. Bütün variantlardan istifadə 
etdi. Mənim razılaşmadığımı gördükdə dedi ki, nə cür 
olur-olsun, səni qoymayacam heç kimə gedəsən. Sonra 
qulağıma çatdı ki, hansı oğlan mənimlə maraqlanırsa, 
həmin oğlanı tapıb deyirmiş ki, Sahilə ilə mən çox yaxın 
olmuşam. Hətta onunla milisə də düşmüşəm. Yəqin sə-
nə də elə deyib. Düzdümü, qadan ürəyimə? – deyən Sa-
hilə Fəridin qolundan tutub divanda əyləşdirdi və özü də 
yanında əyləşdi. Sanki kimsə Fəridi onun əlindən ala-
caqdı. 

– Sahilə, bəs nə üçün ailə qurmamısan?  
– Fərid, sənin mənə vurduğun şapalaq mənim bü-

tün həyata baxışımı dəyişdi. Həmin şapalaq sanki məni 
yenidən dünyaya gətirdi. Əvvəlcə oğlanlara başqa gözlə 
baxırdım. 

– Necə baxırdın? – Fərid gülümsündü. 
– Zərif, incə, qadının nazı ilə oynayan mülayim 

bir insan kimi. O şapalaqdan sonra hiss elədim ki, qadın 
qadındır, kişi kişidir. Kişidə kişi xarakteri olmalıdır. Ki-
şi bir az kobud, kəsərli olanda qadının daha da çox xo-
şuna gəlir. Səndən ayrılandan bir neçə il sonra anamın 
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təkidi ilə bir oğlana nişanlandım. İmkanlı, boylu-buxun-
lu, gözəl-göyçək bir oğlan idi. Bir gün onunla gəzməyə 
çıxmışdım. Məni öz evinə apardı. Yaxşı evi var idi. 
Otaqda oturduq, o yandan-bu yandan söhbət elədik. Ev-
dən çıxanda utana-utana dedi: 

– Sahilə, icazə verərsən səni öpüm? 
– Xeyr, olmaz! – dedim. 
– Sən Allah, xətrinə dəydisə bağışla, – dedi. 
Gözümün qabağına sən gəldin. Səni onunla müqa-

yisə etdim. Düşündüm ki, Fərid də kişidir, bu da. Avro-
palılar kimi bu centlmen oğlandır, fikri beynimdən keç-
di. Özümün-özümə acığım tutdu. Elə orada barmağım-
dan üzüyü çıxardıb üstünə tulladım və «mənimlə sənin-
ki tutmaz» deyib qapıdan çıxdım. Başa düşmür ki, mən 
onunla yiyəsiz bir evə gəlmişəm, özü də nişanlısıyam, 
məni öpmək üçün icazə istəyir. Bundan Şərq kişisi olar?  

– Demək mənim şapalağım sənin üçün həyat dərsi 
olub, Fərid güldü. 

– Bəli elədir. İnadkarlığın da özgə bir aləmdir. 
Etiraf edim ki, inadkarlığın yollarımızı ayırsa da, mən 
məmnun qaldım. Mənim yalvarışlarıma baxmayaraq 
məni bağışlamamağın, səni gözümdə daha da ucaltdı. 

– Demək istəyirsən ki, mən kişiyəm. 
– Bəli sən əsl kişisən. Kişi olduğun üçündə neçə 

illərdi səni ürəyimdə gəzdirmişəm. Tanrıma çox şükür 
ki, məni öz istəyimə qovuşdurdu, – deyən Sahilə yeni-
dən Fəridin sinəsinə sıxıldı. Bir azdan Sahilə çoxdan 
həsrətində olduğu qüvvətli kişi qolları arasında heç bir 
şeylə əvəz olunmayan xoşbəxt anlarını yaşayırdı. 

 
08.01.2015 
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ETİRAF 
 
Hardansa beynimə bir fikir hakim kəsilmişdi: 

Uzaqlara getmək, sən yaşadığın məkandan kənar olmaq. 
Səndən yaxamı qurtarmaq üçün belə bir fikrə düşmüş-
düm. İş yerimdə kollektiv istirahətə getmək məsələsi 
ortaya çıxanda, bəlkə də, məndən çox sevinən yox idi. 
Bu sevinc təkcə özümə aid idi. Yola düşdük. Bu barədə 
sənə heç bir söz deməmişdim. Hətta özlüyümdə qətiləş-
dirmişdim ki, istirahət məkanına çatan kimi telefonu-
mun nömrəsini də dəyişim. 

Rəfiqəmlə yanaşı oturmuşdum. Hamımız deyib-
gülürdük. Qəflətən telefonum zəng çaldı. Özümdən asılı 
olmayaraq ürəyimdən keçdi ki, Allah eləyə, sənin zən-
gin ola. Götürdüm telefonu. Sən idin zəng edən. Səsini 
eşidən də sevindiyimdən rəfiqəmi qucaqlayıb öpdüm. 
Hərəkətimdən özünü itirən rəfiqəm: 

– Nə yaman sevinirsən. Olmaya sevgilindi zəng 
edən? 

Tez özümü ələ aldım. Və içimdə qızara-qızara rə-
fiqəmə yalan dedim: 

– Sən bilmirsən ki, mənim sevgilim yoxdur? Ya-
xın qohumumuz ali məktəbə qəbul olub. Ona görə 
sevinirəm. 

Fikirləşəndə rəfiqəmə yalan demirdim. Nə vaxt 
mən sənə sevgilim demişdim ki? 

Halımı soruşdun. İstirahətə getdiyimi dedim. Tez: 
«Tək gedirsən?» sualının intonasiyasındakı qəzəb və 
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qısqanclıq bütün bədənimə yayıldı. Bir anlığa özümü 
dünyanın bəxtəvər qadını kimi hiss etdim. «Yox, kollek-
tiv gedirik» cavabımdan sonra: «Yaxşı yol. Amma…» 
Sözünün yarımçıq qalmasında qayğı ilə bərabər, bir tap-
şırıq da hiss etdim. «Amma» sözündə çox şey gizlən-
mişdi. Bunu ürəkdən sevənlər duya bilər. 

Yol boyu hamı deyib-gülürdü. Mənsə bir o qədər 
də qarışmırdım. Yoldaşlarım arabir: «Sənə nə olub, heç 
kefin yoxdur?»  deyirdilər. Mənsə: «Heç bir şey olma-
yıb. Sizə elə gəlir», desəm də, hiss edirdim ki, sözümə 
inanmırlar. Dilli-dilavər yoldaşlarımdan birinin dediyi 
sözlərə – «Buna nə oldusa, o telefon zəngindən sonra ol-
du. Yəqin tapşırıblar ki, ağır otur, batman gəl» – hamı 
güldü. 

Çatdıq istirahət yerinə. Çox gözəl, mənzərəli bir 
yerdi. Gözəllik göz oxşayır, uca dağlar, yamyaşıl meşə-
lər, göz yaşı kimi axan bulaqlar, çaylar, meşənin içəri-
sində tikilmiş evlər və s. adamı nağıllar  aləminə apa-
rırdı. İlk dəfə idi ki, Azərbaycanın belə dilbər guşəsini 
görürdüm. Ürəyimdən «Bura mənim vətənimdir» fikri 
qurur hissi ilə keçdi. Tez-tez rəfiqəmlə meşəyə gedirdik. 
Hər dəfə gedəndə çiçəklərdən dəstə düzəldirdim. Fik-
rimdə həmin çiçəkləri sənə təqdim edirdim. Otağımda 
hər gün çiçəkləri dəyişirdim. Gecələr konsert olurdu. 
Rəqs edən, oxuyan və s. bir-birinə qarışırdı. Yoldaşla-
rımdan bəziləri özləri üçün tanış da tapmışdılar. Etiraf 
edim ki, bir-iki dəfə mənə də qarmaq atdılar. Bir şey 
çıxmadığını görəndə «Görəsən, bu gözəlin ürəyini hansı 
bəxtəvər oğlan fəth edib» atmacaları, düzü, mənə ləzzət 
verirdi. Axı o bəxtəvər sən idin. 

Hara gedirdimsə, səni yanımda hiss edirdim. Ba-
xışların məni izləyirdi. Mənimlə birgə addımlayırdın. 
Hətta, bir an da olsun özümü  tənha hiss etmirdim. Nə  
gizlədim, gecələr yatanda da səni yatağımda təsəvvür 



                                                                    Əzraillə rəqs 

 211 

edərək başımı qolunun üstünə qoyub sinənə  sığınırdım. 
Saçlarım üzünə dağılırdı. «Saçlarının nə gözəl ətri var» 
deyərək boyun-boğazımı nəfəsinlə isidirdin. Beləcə bir 
neçə günü arxada qoydum. Gördüm sənsizlik məni lap 
dəli eləyir. Mən səndən qaçmaq istəyirdim. Nədənsə, 
getdikcə daha da sənə yaxınlaşırdım. Özüm-özümdən 
baş aça bilmirdim. Sonu görünməyən bir labirintə düş-
müşdüm. Çıxış yolu tapa bilmirdim. 

Üç ilə yaxındır ki, hisslərimi içimdə boğuram. Da-
ha özümlə bacara bilmədiyimi indi başa düşdüm. Nahaq 
deməyiblər ki,  ayrılıq yarımçıq məhəbbəti məhv edir, 
həqiqi məhəbbəti isə daha da alovlandırır. Səndən qaç-
maqla səni unutmaq istəyirdim. Heç də belə deyilmiş. 
Səndən qaçmaqla sənsiz yaşaya bilmədiyimi dərk etdim. 

Deyirlər, etirafı hər adam bacarmır. Etiraf etmək 
üçün böyük ürək sahibi olmalısan. 

İndi mən də etiraf edirəm. Artıq bu gözəl istirahət 
məkanında qala bilmirəm. Sənsizlik məni yaman sıxır. 
Səhər tezdən yola düşəcəyəm. Yola düşən kimi sənə 
zəng edəcəyəm ki, məni qarşıla. İlk baxışda, bəlkə də, 
inanmadın. Bunu mənim növbəti şıltaqlığım kimi qəbul 
edəcəksən. Amma inan! İnan ki, həqiqət budur. Qarşıla 
məni. Düşən kimi sənin boynuna sarılıb dodaqlarımın 
təşnəsini söndürəcəyəm. Qoy ətrafdakılar hamısı gör-
sün. 

Etiraf edəcəyəm, neçə il ürəyimdə boğduğum duy-
ğularımı və sevinclə hayqıracağam: 

M..ə..n   s..ə..n..i   s..e..v..i..r..ə..m!.. 
 

10.08.2014. 
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ƏLİNİ MƏNƏ VER 
 
Skamyada əyləşdi. Diqqəti çinara ilişdi. Təzə gö-

rürmüş kimi çinarın gövdəsinin yoğunluğunu, boyunun 
ucalığını nəzərdən keçirtdi. «Əsrlərin şahidi olan bu 
çinar nələr görməyibdi. Dili ola danışa» fikri beynindən 
keçdi. Köşkdən aldığı təzə qəzeti açıb nəzərdən keçir-
məyə başladı. Çap olunmuş yazısını görəndə yaman se-
vindi. Belə bir sevinci vaxtı ilə ilk yazısı çap olunanda 
yaşamışdı. 

Tez zəng çaldı Zümrüdə. Telefon çağırsa da, ca-
vab verən olmadı. Ayağa qalxdı. Həyəcanlı idi. “Nə 
üçün cavab vermədi? Yəqin hələ istirahətdən gəlməyib. 
Bəlkə, orada başqası ilə günü daha xoş keçir” kimi fi-
kirlər içini didib parçalayırdı. Gözlənilmədən dostları ilə 
qarşılaşdı. Görüşdülər. Yenicə bir-birlərindən hal-əhval 
tutmaq istəyirdilər ki, telefon səsləndi. 

– Salam, Rasim! Bağışla, telefon  üstümdə deyil-
di. 

– Salam, istirahətdən qayıtmısan? 
– İki-üç gündü gəlmişik. 
– Bəs onda nə üçün zəng etməmisən? 
– Xəstələndiyim üçün zəng vura bilmədim. 
– İndi iş yerindəsən? 
– Bəli, işdəyəm. 
– Görüşünə gəlmək olarmı? 
– Gözləyirəm. Güldü. 
Neçə gün zəng vurmadığı üçün Rasim incisə də, 

Zümrüd gülüşü ilə incikliyi unutdura bildi. Zümrüdün 
gülüşündə olan sehrin gücü ancaq Rasimə bəlli idi.  
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– Bağışlayın, mən gedəsi oldum. Rasim dostların-
dan üzrxahlıq etdi. 

– O bəxtəvər kim idi ki, onun zəngi səni bizdən 
alası oldu. Dostlardan biri dedi.  

– Bu zəng sevən bir ürəyin zənginə oxşadı. Rasi-
min sifətindəki sevinci görmürsünüz? Bunu da başqa bir 
dostu dedi və güldü. 

İş yerinə gəldi. Otağın qapısı bağlı idi. Qapının 
üstündə adı və soyadı yazılmışdı. Yenidən çölə çıxdı. 
Ətrafa göz gəzdirdi. Ürəyinin döyüntüsünün səsi qulaq-
larına gəlirdi. Elə bil uzun illərdi görüşmədikləri. İçində 
acığı tutdu. Mənim gəlişimi bilə-bilə hara gedib görə-
sən? Qara fikirlər hər tərəfdən üstünə hücum çəkməyə 
başladığı məqamda yenidən zəng çaldı: 

– Hardasan? Burada gözləyirəm. 
– Gəlirəm! Zümrüdün səsinin sehri yenidən öz 

aləminə aldı Rasimi. 
Xeyli aralıdakı binanın baş tərəfindən göründü. 

Üzündəki təbəssümlə salamladı Rasimi. Yüyürüb bağrı-
na basmaq istədi. Yanındakı kişidən utanaraq özünü 
güclə saxladı. Otağa keçdilər. 

– Xoş gəlmisən, – dedi  Rasim. 
– Sağ ol. 
– Yaxşı keçdimi istirahətin? 
– Yaxşı oldu. 
– Yanındakı kişi kim idi? 
– Buranın rəhbəridir. Yoxsa qısqandın? – güldü. 
Rasim dinmədi. Fikri Zümrüddə idi. Bu beş-on 

gündə daha da gözəlləşməyi, can alan olması diqqətin-
dən yayınmadı. 

Sənə aid yazdığım yazı çap olunub, – deyən Ra-
sim əlindəki qəzeti açdı ki, oxusun. 

– Yox, ver özüm oxuyum! Sevinclə əlini uzatdı. 
Oxuduqca, sifətinin rəngdən-rəngə düşməsi, arabir na-
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zik dodaqlarında yaranan təbəssümün girdə sifətinə ya-
yılması, hərdən bir uzun kirpiklərini qaldırıb baxması 
Rasimin ruhunu çoxdan özü ilə gözəgörünməz sehrli bir 
aləmə aparmışdı, qalan ancaq cismi idi. 

– Düzü, heç belə gözəl olduğumu bilmirdim. Tə-
bəssüm dolu baxışlarını Rasimin üzünə dikdi. 

– Mənim gözümlə baxanda, dünyanın ən gözəli 
sənsən. İndiyə kimi o gözəlliyi görüb qiymətləndirən ol-
madığına görə sənə elə gəlir. 

– Bəlkə də, düz deyirsən, dedi və köksünü ötürdü. 
– Mənim hisslərimə qarşı fikrini bilmək istəyirəm. 

Yəqin ki, əzabımı başa düşürsən. 
– Normal hal kimi qəbul edirəm. Hamı sevə bilər. 

Məhəbbət elə hisdir ki, ona qadağa qoymaq olmaz.  
Ayağa qalxdı Rasim. İçində soyuq küləklər əsmə-

yə başladı. Zümrüdün soyuqqanlı cavabı gözlədiyi ümi-
dini alt-üst etsə də, amma qızın gözlərindəki parıltı, do-
daqlarındakı təbəssüm çaşqınlıq yaradırdı. Rasim qızın 
bu sirli-sehrli oyunundan baş aça bilmirdi. Çaş-baş qal-
mışdı. Bilmirdi, qızın gözlərinə inansın, yoxsa dilinə. 
Deyilənə görə göz ürəyin aynasıdır. 

– Yaxşı, sağ ol. Mən gedim... 
İş stolunun arxasından qalxan Zümrüd gəlib Ra-

simin yanında dayandı, onu yola salmaq üçün. 
– Əlini mənə ver... Sonuncu dəfə vidalaşıb ayrıl-

maq üçün. 
Əllərini uzatdı Zümrüd. 
– Yumru, balaca əlləri əlinə aldı Rasim. Zümrü-

dün əlləri Rasimin ovcunda titrəyirdi. Elə bil körpə uşaq 
ürəyi döyünürdü. 

– Bu nədi, nişanlanmısan? Deyən Rasimin rəngi 
ağappaq ağardı, yıxılmamaq üçün müvazinətini güclə 
tarazladı. 
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– Bəli, nişanlanmışam! Bəs niyə məni təbrik et-
mirsən?  Deyən Zümrüd təbəssüm dolu baxışlarını Rasi-
min gözlərinə dikdi. 

– Sən məni axırda dəli eləyəcəksən. Rasim Züm-
rüdün barmağından üzüyü çıxartmağa başladı. 

– Az qalıb! – deyən Zümrüdün gülüşü Rasimi 
olan-qalan hövsələdən də çıxartdı. 

Qızın barmağından üzüyü çıxardan Rasim əlində 
zümrüd qaşlı üzüyü nəzərdən keçirməyə başladı. Birdən 
baxışları üzüyün içərisinə sataşdı. «Rasim+Zümrüd» 
sözlərini oxuyanda qollarını açıb Zümrüdü necə qucaq-
ladığını bilmədi. 

– Yavaş, nəfəsim kəsildi, – deyən Zümrüd daha da 
Rasimə sığındı. Xoşbəxtlik yelləncəyində yellənən 
Zümrüdün qulaqlarına hardansa, uzaqdan, lap uzaqlar-
dan bir səs gəlirdi: «Sən mənim həyat üzüyümün züm-
rüd qaşısan, Zümrüdüm!» 

Bu səs Rasimin səsi idi. 
 

27.07.2014. 
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GÖRÜŞ 
 
Yanvar ayıdır. Sazaq adamın iliyinə işləyir. Direk-

tor tapşırmışdır ki, hamı bölmə iclasında iştirak etsin. 
Fikirləşirdi ki: “İclasa gedim, yoxsa getməyim. Yox, 
getmək lazımdı, bəlkə tədrislə bağlı yeni bir şey dedilər. 
Gedərəm birdən onunla rastlaşaram. Yox, getməməyim 
daha məsləhətdi”.  

Beləcə «gedim», «getməyim» fikrinin məngənə-
sində çıxış yolu axtara-axtara yerinə girdi. 

Nə qədər çalışsa da, yuxuya gedə bilmədi. Özün-
dən asılı olmayaraq xəyal onu çox uzaqlara sürüklədi. 
Orta məktəbi bir yerdə oxumuşdular. Elə həmin illərdən 
də bir-birlərini istəmişdilər. Hətta, tale elə gətirmişdi ki, 
eyni ali məktəbin eyni fakültəsinin eyni qrupuna düş-
müşdülər. Bu da taleyin bəxş etdiyi xoşbəxtlik idi. Qrup 
yoldaşları həsəd aparırdı onlara, onların belə xoşbəxt 
sevgisinə. 

Kursdan kursa keçdilər. Bir-birinin qayğısına qal-
dılar. Günlərin, ayların, illərin necə keçdiyindən xəbər-
ləri olmadı. Başları sevgi xoşbəxtliyinə qarışmışdı. De-
yir: Sən saydığını say, gör fələk nə sayır. Ali məktəbi 
bitirməyə bir neçə ay qalmış can deyib, can eşidən sev-
gililər sanki gözə gəldilər. «Günah məndə oldu. İncit-
dim onu». Qərənfil səhvini başa düşsə də, Ülvini «geri» 
qaytara bilmədi. 

İş elə gətirdi ki, təyinatla eyni məktəbə düşdülər, 
eyni məktəbdə işlədilər. Qərənfil imkan düşən kimi, hər 
an baxışları, hərəkətləri ilə Ülvini sevdiyini bildirirdi. 
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Hamı maraqlanırdı ki, illərlə davam edən bu sevginin 
sonu necə tamamlanacaq? 

Ata-anasının təzyiqi ilə qızı uzaq qohumlarından 
birinə nişanladılar. Bir-iki ay keçmiş qəti fikrini bildirdi. 
«Mən getmirəm! Nişan qaytarılmalıdır. Yoxsa özümə 
qəsd edəcəyəm» – dedi. Nişan qaytarıldı. Yenidən ümi-
di çiçəklənməyə başladı Qərənfilin. Lakin nə qədər cəhd 
etsə də, yenə Ülvinin sınmış, çiliklənmiş məhəbbət dün-
yasında bərpa işi apara bilmədi. 

Naəlac qalıb razılıq verdi. Üç ay olar ki, gəlin kö-
çüb. Bu üç ayda ər evinə uyğunlaşmağa çalışsa da, hiss 
edir ki, heç bir şey ürəyincə deyil. Ərinin işi elədir ki, 
evə həmişə gec gəlir. Hər axşam ev işlərini qurtarıb tez 
otağına çəkilər və gizli göz yaşları ilə keçmişini yada 
salaraq yatağına girər. 

İndi də qorxurdu ki, səhər ona rast gələ bilər. Ye-
nicə bərpa etməyə çalışdığı dünyası yenidən alt-üst olar.  

Səhərə yaxın yuxuya getdi. Tez qalxıb çay-çörək 
hazırladı. Stolun üstünü sahmanladı. Ərini işə yola saldı. 
Hazırlaşıb evdən çıxdı və avtobusa minib rayon mərkə-
zinə gəldi. İclas keçirilən orta məktəbə yaxınlaşdıqca 
ürək döyüntüləri də  artmağa başladı. Ayaqlarını sürüyə-
sürüyə yeriyirdi. Sanki vaxtı uzatmaq istəyirdi ki, iclas 
qurtarsın. Bir də onda hiss etdi ki, pilləkənlərlə ikinci 
mərtəbəyə qalxır. Qəflətən qarşısında Ülvini gördü. Yı-
xılmamaq üçün məhəccərə söykəndi. Tez özünü çat-
dıran Ülvi hər iki qolundan tutdu ki, yıxılmasın. 

– Nə oldu sənə, nə oldu?… Ülvi özünü itirmiş hal-
da soruşdu. 

Bu qayğılı səsin sehrindən bədəninə yayılan anla-
şılmaz duyğunun təsiri ilə «heç bir şey» deyərək başını 
Ülvinin köksünə söykədi. Özünə gələndə hiss etdi ki, 
Ülvinin nəfəsinin alovunda dodaqları qaysaqlanır. 

– Düzünü de, Ülvi, xoşbəxtsən? 
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Ülvi başını aşağı dikdi. 
– Heç vaxt xoşbəxt ola bilməzsən. Çünki mənim 

qəlbimi sən «oğurladığın» kimi, sənin də qəlbini mən 
özümlə aparmışam. Mən ömrüm boyu xoşbəxtlik axtar-
dığım kimi, sən də həmişə xoşbəxtlik sorağında olacaq-
san, – deyən Qərənfil, öz sualına özü cavab verdi və göz 
yaşlarını silərək pilləkənlərlə yuxarı qalxmağa başladı. 

 
09.08.2014. 
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MƏHƏBBƏTİN DƏRDDİ MƏNƏ 
 
Yadında varsa, hər şey pillələrdə qarşılaşdığımız 

andan başladı. Mən tələsik ikinci mərtəbəyə qalxırdım. 
Gözlənilmədən qarşılaşdıq. Özümü itirdim. Yıxılmamaq 
üçün qolumdan tutub özünə tərəf çəkdin. Müvazinətimi 
itirməmək üçün təsadüfən səni qucaqladım və köksünə 
sığındım. Bu zaman «bağışlayın» demək üçün başımı 
yuxarı qaldırdım. Sən məndən bir pillə yuxarıda dayan-
mışdın. Gözlərim baxışlarında ilişib qaldı. Ürəyinin dö-
yüntüsünü eşidirdim. Baxışlarımı baxışlarının cələsin-
dən azad edərək «Bağışlayın, siz olmasaydınız, yıxıl-
mışdım», – deyib yuxarı qalxdım. 

Bu vaxt sənin «Çalışın, həyatda yıxılmayasınız», 
sözünə çönüb yenidən sənə tərəf baxdım. Təkrar baxış-
larımız səadətini tapanlar kimi görüşdü. İçimi anlaşıl-
maz duyğular bürüdü. Axşama kimi özümdə olmadım. 
Nə etdiyimi, nə elədiyimi bilmədim. Tənhalıq axtarır-
dım. İmkan olmurdu.  

Axşam yeməyindən sonra tələsik süfrəni yığışdı-
rıb «Başım ağrıyır, özümü yaxşı hiss etmirəm», – deyib 
yataq otağına getdim. Bütün gecəni çalpaşıq hisslərin 
təsiri ilə yataqda o üz, bu üzə çevrildim. Özümü qına-
mağa başladım: «Bu nə deməkdir? Deyəsən, xəyanətə 
doğru yuvarlanıram. Mən ailəliyəm, övladım var. Ada-
ma nə deyərlər? Neçə ildi bir yerdə işləyirik. O da ailə-
lidir. Hələ indiyə kimi onun haqqında bir nəfər də olsun 
xoşagəlməz bir söz deməyibdir. Xata olmadı, ayağım 
büdrədi, yıxıldığım yerdə qolumdan tutdu, kömək etdi. 
Günah məndə oldu. Pillələri tələsik çıxdım. Ayaqqabı-
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larımın dabanları hündür olmasaydı, bəlkə də, büdrə-
məzdim. Minnətdarlıq etmək üçün üzünə baxanda ba-
xışlarım toqquşdu. Məgər o, mənə dedi ki, mənim gözü-
mün içinə bax? Səhvimi başa düşmək istəmirəm. Başqa-
sını günahlandırmağa çalışıram. O deyir ki, yatağında 
məni fikirləş? Eh, bu nə axmaq fikirlərdir, əl çəkmir 
məndən. Xata olmadı ki, baxışlarım onun baxışları ilə 
rastlaşdı. Elə bil on dörd yaşında qızam, təzədən eşqə 
düşürəm. Əlimi yelləyib: «Rədd olsun, bu nə hisslərdir, 
məndən əl çəkmir?» – desəm də, yuxuya gedənə kimi 
anlaşılmaz duyğulardan yaxamı qurtara bilmədim. 

Səhər qalxan kimi ev-eşiyi tələsik səliqəyə saldım. 
Etiraf edim ki, işlədiyim müddətdə ilk dəfə idi ki, iş 
yerinə tələsirdim. Nə idi məni iş yerinə çəkən? Bilmir-
dim. Onu bilirəm ki, yaman tələsirdim. Yola düşdüm. 
Utanmasaydım, iş yerinə qaça-qaça gedərdim. İş yerinə 
yaxınlaşdıqca ürəyim az qalırdı ki, köksündən çıxsın. 
Qapıdan içəri keçəndə ayaqlarımın əsdiyini, yanaqları-
mın od tutub yandığını hiss edirdim. Deyirlər, adam ilk 
görüşə gedəndə bu hissləri keçirir. Ona görə deyirlər 
deyirəm ki, mən ilk görüş nədi bilməmişəm. «İlk görüş» 
ifadəsi mənim üçün yaddır. İş otağının qapısına çatdım. 
Əlim titrəyə-titrəyə dəstəkdən tutub qapını itələdim. Sə-
ni üzü pəncərəyə tərəf qoyulmuş iş stolunun arxasında 
oturmuş görəndə, həyəcanım sakitləşdi, içimi bir sevinc 
dalğası bürüdü. «Sabahınız xeyir!» dedim. Səsimdəki 
sevinci, ancaq özüm duydum. 

Sənsə mikroskopdan gözünü çəkməyərək «Aqibə-
tiniz xeyir» dedin. Əlində vacib iş olduğunu bilirdim. 
Amma sənin laqeydcəsinə verdiyin cavabı eşidəndə istə-
dim arxadan iki əlli səni tutub boğam və deyəm, «Buna 
bax! Gecəni dirigözlü açmışam. Özümü iş yerinə təng-
nəfəs çatdırmışam. Nə var, nə var bunu görüm. Bu isə 
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heç olmasa çönüb gözünün ucu ilə də olsun mənə tərəf 
baxmır». 

Hiss etdim ki, özümü ələ ala bilmirəm. Dodaqla-
rım səyriyir, gözlərim dolub. Hönkürmək üçün bir himə 
bəndəm. Bu anda yaxşı ki, çönüb mənə baxmadın. Özü-
mü ələ ala bilməzdim. Hisslərim, duyğularım gözlərin 
önündə bir-bir səhifələnərdi. 

Cəld çantamdan güzgünü çıxardıb üz-gözümü sə-
liqəyə salıb iş stoluma yaxınlaşdım. İkimizin də iş sto-
lumuz pəncərənin qarşısında yanaşı idi ki, mikroskopa 
işıq düşsün. Mikroskopa yaxınlaşıb dünəndən yarımçıq 
qalan işimi davam etdirməyə başladım. Özümə söz 
verdim ki, sən tərəfə baxmayacağam. «Axı mən ona 
nəyə görə baxmalıyam? O kim olub? Ailəli qadınam. 
Mənə yaraşmaz. Bu gizli xəyanətdi. Hökm deyil ki, 
onunla bir yataqda yatam. Onu qəlbimdən keçirirəmsə, 
demək xəyanətkarlıq edirəm. Xəyanətin buynuzu olur?» 
Gözlənilmədən sənin «Nə üçün ağlayırdın?» deməyin 
məni çaşdırsa da, özümü cəmləyib tez cavab versəm də, 
səsimdə bir titrəyiş hiss olundu. 

– Yox, yox, ağlamırdım. Mən niyə ağlayıram ki? 
– dedim. 

– Mən görürdüm, siz ağlayırdınız. 
– Siz necə görürdünüz? Siz ki, gözünüzü mik-

roskopdan ayırmamışdınız? 
– Düz deyirsiniz. Siz tərəfə çönüb baxmadım. 

İşimdən də ayrılmadım. Amma bunu bilməyə nə var ki, 
– dediniz. 

– O necə olur? – Sevincək soruşdum. 
– Onu ancaq ürəyində axtaranlar bilir, – dediniz 

və gözünüzü mikroskopdan ayırıb mənə tərəf baxdınız. 
Özümə söz versəm də, məndən asılı olmayaraq baxış-
larım yenə baxışlarının cələsinə düşdü. Yaxşı ki, otaqda 
başqa adam yox idi. Bəxtim onda gətirmişdi ki, bizim iş 
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otağına – laboratoriyaya başqa işçilər çox az hallarda 
gələrdilər. Baxışlarımı gözlərindən çəkmək istəsəm də, 
bacarmırdım. Dünəndən içimdə doğan anlaşılmaz duy-
ğular məni xoş bir rayihə kimi öz qoynuna almışdı. 

– İndi nə üçün ağlayırsınız? Nə olub? Sirr deyilsə, 
deyin bəlkə, bir köməyim dəydi, – dediniz. 

– Mən niyə ağlamalıyam? – dedim. 
– Bəs onda yanağınla axan nədi? – deyib ayağa 

qalxdın və üzümə tökülən saçlarımı əlinlə geri darayıb, 
çənəmdən yuxarı qaldırıb gözümün içinə baxdın. Ci-
bindən yaylığını çıxardıb «Al, gözlərinin yaşını sil, – 
dedin. İlk dəfə idi ki, yad adamın əli saçıma və çənəmə 
toxunurdu. Sanki bu əl hamıdan gizlətdiyim yarama bir 
məlhəm çəkirdi. Bilmirəm nədənsə öz yaylığım ola-ola, 
sənin yaylığınla gözlərimi quruladım. 

– Asta yerişin, yavaş danışığın, tez-tez əllərin 
qoynunda pəncərə önündə dayanıb içinə çəkilməyin çox 
şey deyir. Deməsən də, hər şey mənə aydındı. 

Tez: «Hardan bilirsən?» – dedim. 
Dodaqlarından bir təbəssüm keçdi. Dərindən kök-

sünü ötürərək: «Heç hardan. Hamısını gözlərin deyir. 
Gözlərində bir kədər var. O kədər buludu hər an yağ-
mağa hazırdı. O bulud tez-tez dolub boşalır. Amma ya-
ğan yağışın damlaları görünmür. Çünki çölə yağmır. Öz 
içinə, hamıdan gizlətdiyin içinə yağır. Neçə illərdi 
belədir. Bilmirəm hardasa eşitmişəm: «Ürəyində axtar 
məni, gözlərində qaytar məni». Bir də eşitməmisən, de-
yirlər dərdli dərdlini tez başa düşər. Mən də sənin kimi 
neçə illərdi ürəyimdə axtarırdım, bu gün gözlərində qay-
tardın, axtardığımı. O, sən idin» – dedin. 

Həmin gün heç bir iş görə bilmədim. İşin tərsli-
yindən günortadan sonra «Bitki mühafizəsi» institutu-
nun şöbə müdiri gəldi. Apardığımız analiz və təcrübə ilə 
maraqlandı. Razılığını bildirdi və dedi: «Bilirsiniz ki, 
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kənd təsərrüfatı məhsullarının çoxu xaricdən gətirilir. 
Geni dəyişdirilmiş bostan-tərəvəz məhsulları və meyvə-
lər insan orqanizmi üçün nə qədər ziyan olmaqla bəra-
bər, həm də bir çox xəstəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb 
olur. Hazırda dövlətin qarşıya qoyduğu əsas vəzifələr-
dən biri fermerlərə qayğı göstərməklə bərabər, kənd 
təsərrüfat məhsulları idxalını dayandırmaq, ölkədə kənd 
təsərrüfatını inkişaf etdirməklə bir növ neftdən asılılığı 
da azaltmaqdır. Ona görə də sizin bu gün laboratoriyada 
apardığınız analiz və təcrübələr ölkə iqtisadiyyatına öz 
töhfəsini verməlidir. Şöbə müdiri otaqda olan dibçəkləri 
nəzərdən keçirib: «Nə gözəl gülləriniz var. Əsl bitki 
mühafizəsi laboratoriyasıdır». Bu lalə otağa daha da 
gözəllik verir. Şöbə müdiri dibçəyə yaxınlaşıb laləni 
diqqətlə nəzərdən keçirtdi: – Bunu kim əkibdir? – dedi. 

– Nəimi əkib, – dedim. 
– Çox yaxşı. Əsl çöl laləsidir. Bəs toxumunu necə 

əldə etmisiniz? Şöbə müdiri soruşdu. 
– Nəimi, keçən yay çəmənlikdən toplayıb.  
Yaxşı iş görüb. Mən də laləni çox sevirəm. Bi-

lirsiniz, lalə həm çox zərif, həm də kövrəkdi. Qara xalda 
yəqin ki, ya xətrinə dəyiblər, ya da çəkdiyi həsrətin ək-
sidir, – deyən şöbə müdiri bizimlə xudahafizləşib getdi. 

Axşam, ev işlərini qurtarandan sonra bir az tele-
vizora baxıb yataq otağıma getdim. 

Yatağa girəndən sonra gündüz olub-keçənləri bir-
bir göz önünə gətirərək saf-çürük etməyə başladım. 

«Demək, dibçəkdəki lalə mənim üçün əkilibmiş. 
Nəimi laləni Lalə üçün əkməklə nə demək istəyirmiş?.. 
Çox şey mənə indi çatır. İş yoldaşı kimi fikir vermədi-
yim bu adam məni çoxdan izləyirmiş. «Ürəyimdə axta-
rıram səni, gözündə qaytardın məni» deməyi ilə çoxdan 
mənim oduma yanırmış. Demək, gözlərim içimi, qəlbi-
mi çoxdan ona göstəribmiş». 
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Nəimini saçlarıma və çənəmə toxunmağı ilə zifaf 
gecəsini yadıma saldı. Zifaf gecəsi bədənimdə gəzən 
əlin, boyun-boğazıma toxunan nəfəsin soyuqluğu həmin 
gecə səhərə kimi bədənimi üşütdü, baş qaldırmaq istə-
yən hisslərini öldürdü. Səhər qalxıb paltarımı geyinib 
aynanın qarşısında dayanıb bədənimin qaralmış yerlə-
rinə baxanda gəlin olmağımla fəxr etmək əvəzinə, öz-
özlüyündə xəcalət çəkdim. Hiss etdim ki, içimdən soyuq 
küləklər əsir, lakin artıq gec idi, hər şey arxada qal-
mışdı.  

Zəmanədən və rəfiqələrimin dünyagörüşündən nə 
qədər geri qaldığımı indi anladım. Ərə getməyi sevmək 
kimi başa düşməyim kimi səhvi anlayaraq əllərim ilə 
üzümü qapadım və çarpayıya uzanıb ürəyimi boşaltma-
ğa başladım. 

Ali məktəbdə oxuyanda Gülşən müəllimənin məni 
yanına çağırıb dediyi sözləri xatırladım. 

– Gözəl-göyçək qızsan. Xurmayı saçların da sənə 
xüsusi bir gözəllik verir. Nədəndir, həmişə gözlərində 
bir kədər oxunur? Qızım, bəlkə, bir dərdin var? Utanma, 
de, gücüm çatan köməyi eləyərəm. 

–  Müəllim, Allaha şükür atam sağ, anam sağ, 
ailəmizdə də elə bir problem yoxdur, – deyərək cavab 
verdim. 

– Qızım, gözlərində, baxışlarında həmişə bir kədər 
görürəm. Baxışlarından qəm-kədər süzülür. Təki həyat-
da kədər görməyəsən, – deyən Gülşən müəllimin sifətini 
təbəssüm işıqlandırdı. 

 
* * * 

Taleyi ilə barışmalı olan mən – Lalə ana oldum. 
İçimdə olan boşluğu övlad məhəbbəti ilə doldurmağa 
çalışdım. Beləcə üzdə gülüb, içimdə sıxıntı çəkə-çəkə 
günləri bir-bir arxada qoydum. 
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* * * 

...Bədənimdə gəzən əlin təmasından bədənim od 
tutub yanır. Dodaqlarıma, boyun-boğazıma toxunan nə-
fəs bütün bədənimi ehtizaza gətirib. Bu nəfəsdən, əlin 
təmasından içimdə sevinc aşıb-daşır, bənövşə kövrəkliyi 
ilə Nəiminin qoynuna sığınıram. 

– Bəs indiyə kimi hardaydın? – deyərək baxış-
larımı Nəiminin üzünə tikirəm. 

– Yol gəlirdim, mənim əzizim. Nəimi qoynuna 
sığınmış Lalənin – mənim gözlərimin içinə baxdı: «La-
lə, gözlərin sevincdən gülür» – dedi. 

– Nəimi, özümü axtarırdım. Bu neçə illərdə 
içimdə olan boşluq indi dolub. İçimi çulğayan sevincim-
di, gözlərimdə əks olunur, – deyərək xoşbəxt anlarımı 
yaşadığım anda «Ana, ay ana, qalx! Axı mən dərsə 
gecikirəm» sözlərinə gözümü açdım. «Ömrümdə ilk 
dəfə səadətimi tapmışdın, onu da sən yarımçıq qoydun, 
ay bala» fikrini qəlbimdən keçirərək narazı-narazı 
qalxıb paltarımı geyindim. 

 
* * * 

Getdikcə sənə daha çox bağlanırdım. Bu, mənim 
vaxtsız gələn sevgim idi. Öz-özümlə çarpışmada, idim. 
Hisslərimi nə qədər gizlətməyə çalışsam da, yenə bacar-
mırdım. İş stolumun arxasında əyləşən kimi özümdən 
asılı olmayaraq, gözümün altı ilə sənə baxırdım. Hər 
dəfə də sənə baxanda baxışlarımız toqquşurdu. Arabir 
baxışlarım pəncərədən çölə tikiləndə də, elə bil səni 
görürdüm. Çönüb sənin mənə baxdığını görəndə içim-
dən bir fərəh hissi keçirdi. Qəlbimdən: «Sevilən qadın-
lar nə qədər xoşbəxt imişlər» fikri keçirdi. Artıq bu 
xoşbəxtliyi, bu səadəti mən də yaşamağa başlamışdım. 
Bunu mənə sənin məhəbbətin vermişdi. Təkcə uçmağa 
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qanadlarım yox idi. Sevincimdən içimdə aşıb-daşırdım. 
Artıq iş yeri mənim xoşbəxtlik hücrəmə çevrilmişdi. 
Bunu bircə özüm bilirdim.  

Gecələr özümü xəyanətkarlıqda suçlayırdım. «Ol-
maz belə. Sən ərli qadınsan. Düzdü, ərindən ürəyin yu-
xarı olmasa da, axı ailəlisən. Onsuz da ailələrin çoxu sə-
nin kimi sevib-sevilmədən birgə ömürlərini başa vu-
rurlar. Sən də onlardan biri. Bu sənə haqq vermir ki, 
ailənə xəyanət edəsən. Ağlını başına yığ. Sənin eşqə 
düşən vaxtın arxada qalıb…» fikirlərinin burulğanında 
boğularaq necə yuxuya getdiyimi bilmirdim. 

Səhər iş yerində səni görəndə isə sevincimdən səni 
qucaqlayıb bağrıma basmaqdan özümü güclə saxlayır-
dım. Artıq sənin məni sevməyin, mənə olan məhəbbətin 
mənim üçün bir dərdə çevrilmişdi. İş stollarımız ara-
sındakı məsafə heç yarım metr olmazdı. Bu qədər yaxın 
olduğumuz halda, bəs nə üçün sən bu qədər əlçatmaz və 
uzaq olmuşdun? Bax, bu uzaqlığın səddini aşa bilmir-
dim. Aramızdakı məsafənin yaxınlığı içərisində olan 
uzaqlıq, məni getdikcə içimdən çürüdürdü. Daha gecə-
gündüzüm yox idi və beləcə günləri bir-bir yola verir-
dim. Amma bir gün... Yaddan çıxmayan həmin gün öm-
rümün ən səadətli bir günü kimi taleyimə yazıldı. 

 
* * * 

Baharın gözəl çağı idi. Təbiət də insanlar kimi se-
vincdən gülürdü. Günortaya yaxın idi. Stolun arxasın-
dan qalxdım və pəncərənin qarşısında dayanıb yaşıllığı 
ilə baharı salamlayan şam ağaclarına tamaşa etməyə 
başladım. Göyə ucalan şam ağaclarının yaxınlığından 
elektrik xətləri keçirdi. Havada dövrə vuran iki ağ gö-
yərçindən biri elektrik xəttinə qondu. Digəri isə havada 
bir neçə dövrə vurandan sonra elektrik xəttinə qonmuş 
göyərçinin yanına qondu. Başladılar dimdikləri ilə bir-
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birinin boyun-boğazını oxşamağa. İçimdə göyərçinlərin 
bu mehribançılığına qarşı bir həsəd hissi baş qaldırdı. 
«Kaş mənim də belə sevib oxşayanım olaydı» fikri 
qəlbimdən keçdi. Çönüb sənin iş stoluna baxmaq istə-
yirdim ki, bu zaman qarşımda dayanıb mənə baxdığını 
və bu an nəfəsini dodaqlarımda hiss etdim. Sənin nəfə-
sin neçə illər içimi üşüdən soyuqluğu yavaş-yavaş isit-
məyə başlayırdı. Artıq mənim üçün yaxınlıqda olan 
uzaqlıq, əriyib yoxa çıxmışdı. Sənin mənə verdiyin mə-
həbbətin dərd sərhəddini xəyanətimlə aşa bilmişdim. 
Bilmirdim, bağışlanmağa yer qalmışdı, yoxsa yox? Am-
ma bir qaranlıq məsələ mənə aydın idi. Özümü tap-
mışdım. 

 
14.02.2016 
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CAVABSIZ  SUAL 
 
Fuad maşından düşüb qapıya yaxınlaşdı. Növbətçi 

polis: 
– Hara gedirsiniz? 
– Birinci müavin Bəşirlinin qəbuluna. 
– Qalxın ikinci mərtəbəyə, 18-ci otağa. Qəbul 

səhər-səhər olur. İş vaxtının qurtarmasına saat yarım 
qalıb. Görünür, bura adamı deyilsiniz? 

– Düz buyurursunuz. Bura adamı deyiləm. Uzaq-
dan gəlmişəm. Vacib sənəd var, onun üçün gəlmişəm. 
Yəqin ki, qəbul edər. 

– Uzaqdan olduğunuz üçün qəbul edər. Yaxşı 
adamdır. Tez çıxın yuxarı. İş vaxtının qurtarmasına az 
qalıb. Katibəyə uzaqdan gəldiyinizi deyin. Polis canıya-
nanlıqla Fuadı tələsdirdi. 

Fuad tələsik ikinci mərtəbəyə qalxdı və otaqların 
nömrələrinə baxa-baxa getməyə başladı. 18-ci otağı gö-
rən kimi ayaq saxladı və bir anlığa duruxub qapını döy-
dü. İçəridən «buyurun» dedilər. Qapını açıb içəri girən 
Fuad stolun arxasında əyləşmiş katibəni görəndə ilk 
əvvəl özünü itirdi, sonra gözlərini ovxalayıb: «Yox, ola 
bilməz» deyib çaş-baş qaldı. 

Qapının açılışına çönüb baxan katibə Günel də ye-
rində donub qalmışdı. Gözlərinə inana bilmirdi. “Doğru-
danmı Fuaddır?” fikrinin çaşqınlığı içərisində vurnux-
duğu məqamda «Günel, sənsən?» deyən Fuadın ona tə-
rəf gəldiyini görüncə, onu qara basmadığına əmin olan 
Günel stuldan qalxıb Fuadın boynunu qucaqladı və 
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“Doğrudan, sənsən, Fuad?” – dedi. Birdən harada oldu-
ğu yadına düşən Günel tez Fuadın boynunu buraxıb, 
gözlərini sildi və keçib yerində əyləşdi. Yadına düşdü 
ki, iş vaxtının qurtarmağına az qalıb. 

– Xeyir ola, nə yaxşı gəlmisən? 
– Bəşirli ilə işim var. Qəbul edərmi? Fuad soruş-

du. 
– Günel tez ayağa qalxdı və kabinetə keçdi. Bir 

azdan kabinetdən çıxan Günel Fuada: 
– Buyurun, keçin. – dedi. 
Fuad Bəşirlinin otağına keçdi. Günel stolun arxa-

sında əyləşib Fuadın qəbuldan çıxmasını gözlədi. Günel 
hələ də özlüyündə inana bilmirdi ki, görüşdüyü Fuaddır. 
Sanki dünyanı Günelə bağışlamışdılar. Uçmağa təkcə 
qanadları yox idi. Sevinc göz yaşları əl dəsmalını islat-
mışdı. Qapının səsinə özünə qayıdan Günel Fuadın qə-
buldan çıxdığını gördü və boş stullardan birini göstərib 
dedi: 

– Əyləş. İş vaxtının qurtarmasına yarım saat var. 
İcazə alım, gedək. 

Fuad istədi desin ki, əziyyət çəkmə, gedirəm, bax-
dı ki, Günel artıq kabinetə keçib. Fuad yenicə əyləşmiş-
di ki, kabinetdən çıxan Günel çantasını götürərək sevinc 
içərisində «gedək» deyib Fuada otaqdan çıxmaq üçün 
baxışları ilə qapını göstərdi. Binadan çıxıb xeyli aralan-
dılar. Səkidə bir ağacın dibində dayanan Fuad: 

– Günel, axşama az qalıb, mən gedim. 
– Nə  danışırsan Fuad? Qəti ola bilməz. 
– Bilirsən Günel, ...vallah, belə pis çıxmasın, deyə 

də bilmirəm. 
– Başa düşürəm səni Fuad. Demək istəyirsən ki, 

səni hansı adla aparacağam evə. Evdəkilərə səni necə 
təqdim edəcəyəm? Eləmi düşünürsən? Gülümsündü Gü-
nel. 
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Günelin onun köməyinə çatdığından razı qalan 
Fuad tələsik: 

– Düzünü bilmək istəsən, mən də sən dediyini 
düşünürəm, – dedi. 

– Gedək Fuad, narahat olma. Evdə heç kim yoxdu. 
Tək özüməm. 

Fuad daha bir söz demədən Günelin yanınca ad-
dımlamağa başladı. Yaraşıqlı bir darvazanın qarşısında 
dayandılar. Günel çantasından açarı çıxardaraq qapını 
açıb içəri keçdi və Fuada «xoş gəlmisən» deyib içəri də-
vət etdi. Darvazadan içəriyə keçən Fuadın gördüyü ya-
raşıqlı ev və həyət-bacanın səliqə-sahmanı xoşuna gəldi. 

Otağın qapısını açıb içəri keçən Günel  yenidən 
«xoş gəlmisən» dedi Fuada.  

Günel  tez o biri otağa keçdi və paltarını dəyişib 
geri qayıtdı. Fuadın boynunu qucaqlayaraq başını sinə-
sinə qoyub ağlamağa başladı. 

– Yaxşı, sənə nə olub? Niyə ağlayırsan? – deyən 
Fuad, gah Günelin sinəsinə söykənmiş başını sığallayır, 
gah da saçlarından öpürdü. 

– Bilmirsən nə olduğunu? Neçə illərdi yolunu 
gözləyirəm. Qoy ürəyimi boşaldım. Günel uşaq kimi 
hönkürməyə başladı. 

Fuad Güneli divanda otuzdurdu və başladı Güne-
lin gözlərindən sinəsinə axan yaşlarını silməyə. 

– Silmə! Dəymə! Qoy sinən islansın. Ürəyin bilsin 
ki, onun sevgisinə layiq olmadım. Özümü indi də bağış-
laya bilmirəm. 

Fuad daha bir söz demədi. Günel doyunca ağladı 
və başı Fuadın sinəsində xəyal onu çox uzaqlara, gənc-
lik illərinə apardı. 
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*** 

Mən orta məktəbin onuncu sinfində oxuyanda 
Fuad sinfimizə gəldi. Ucaboy, qonur gözlü, zahiri gör-
kəmcə yaraşıqlı olan bu oğlan səmimiyyəti, çalışqanlığı 
ilə az bir vaxtda sinfin hörmətini qazandı. Fuad başqa 
rayondan idi. Qohumlarının evində qalırdı. Sinifdəki 
qızların hamısı Fuadın diqqətini cəlb etmək üçün çox 
canfəşanlıq edirdilər. Düzü, mən də Fuada qarşı laqeyd 
deyildim. Fuad isə elə bil qızları  görmürdü. Ancaq fikri 
kitablarda, bir də müəllimlərdə idi. Sinifdə heç kim dər-
sə hazır olmayanda müəllim Fuadı lövhəyə çağırırdı. Bir 
dəfə də olsun dərsə hazırlıqsız gəldiyi olmazdı. Uşaqlar 
«az oxu» deyib ona sataşanda, «hökmən ali məktəbə 
girməliyəm» cavabını verərdi. Hiss edirdim ki, dərs za-
manı gözünün altı ilə məni süzür. Mən də baxışlarımla 
onun mənə baxmasından razı qaldığımı bildirirdim. 
Getdikcə Fuadın gözlərindəki parıltı gecələr mənim yu-
xumu ərşə çəkməyə başladı. Bir gün sinif yazısı zamanı 
geri qalmışdım. Müəllim dəftərləri yığmaq istəyəndə 
gördüm Fuad tək oturub, fürsəti əldən qaçırmamaq məq-
sədi ilə müəllimə dedim; 

– Müəllim, bir az geri qalmışam. İcazə verin Fua-
dın yanına keçim, ondan soruşum. (Atam məktəbdə mü-
əllim işlədiyi üçün müəllimlər mənə hörmətlə yanaşır-
dılar). 

– Günel, soruşum yox, denən icazə ver Fuaddan 
köçürüm. Müəllim dedi və güldü. 

– Yaxşı müəllim, siz deyən kimi olsun. İcazə ve-
rin. Zəngin vurulmağına az qalıb. 

– Yaxşı, keç Fuadın yanına, – dedi müəllim. 
Sevincək tez çantamı və yazı dəftərimi götürüb 

Fuadın yanına keçdim. Bunu görən sinif yoldaşım Xali-
də mənə tərs-tərs baxaraq üzünü müəllimə tutdu: 
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– Müəllim, Günel həmişəlik Fuadın yanında otur-
mayacaq, eləmi? 

– Sənin nə işinə qalıb mən harada oturdum, otur-
madım. Acıqlı-acıqlı Xalidəyə cavab verdim və başla-
dım yazımı yazmağa.  

Xalidə  ortaboylu, dolu bədənli, qara saçlı, qara 
gözlü bir qız idi. İnsafən gözəl idi. Deyib-gülməyi, zara-
fatı çox xoşlayırdı. Atası kəndin imkanlı adamlarından 
idi. Tez-tez geyindiyi təzə paltarları ilə lovğalanardı. Si-
nifdə oğlanların çoxu bu qıza qarmaq atırdılar, amma 
Xalidə heç kimin tilovuna düşmürdü. Kəndin başqa ca-
vanları da elçi göndərmişdilər, lakin Xalidə heç kimə 
«hə» demirdi. Bir biologiya müəllimimiz var idi. Təyi-
natla gəlmişdi. İkinci il idi ki, məktəbdə işləyirdi. Gə-
ləndən Xalidəyə aşiq olmuşdu. Bir neçə dəfə hörmətli 
adamları elçi salmışdı. Xalidənin atası demişdi ki, qız 
özü razı olsa, mən bir söz demirəm, lakin Xalidə müəlli-
mə də razılıq verməmişdi. Fuadı isə bütün qızlara qısqa-
nırdı Xalidə. Fuadın laqeydliyi qızı yandırıb-yaxırdı. 
Necə deyərlər, qız az qalırdı dil açıb dillənsin ki, hamı 
məndən ötəri ölür, mənsə səndən ötəri. Bu qədər də la-
qeydlik olarmı heç? 

Bilirdim ki, Xalidə məni də qısqanır. Onun üçün 
xəbərdarlıq edirdi. Mən Fuadın yanına başqa variantla 
da keçə bilərdim. Özüm bu yolla keçdim ki, uşaqlar çox 
da şübhələnməsinlər. Xalidənin mənə ilişməyi  ürəyim-
cə oldu. Ona görə ki, daha burdan duran deyiləm. Zəng 
vurulan kimi müəllim dəftərləri yığdı və müəllimlər ota-
ğına getdi. Hamı çölə çıxdı. Xalidə tez yanıma gəldi və 
dedi: 

– Günel, öz yerində oturarsan. 
– Sən kimsən ki, mənə əmr verirsən?  Üzümü bo-

zartdım. 
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– Bir sözdü dedim. Xalidə acıqlı-acıqlı məndən 
aralandı. 

Bundan sonra mən Fuadın yanında oturdum. 
Aramızda daxili bir bağlılıq yaranmaqla bərabər, həm 
də bir-birimizə daha da isnişmişdik. Sözsüz ki, bunlar 
Xalidənin gözündən yayınmırdı. Demək olar ki, Xalidə 
dərs müddətində ancaq bizə nəzarət edirdi. Zəng vuru-
lan kimi gəlib kəsirdi Fuadın yanını. Müxtəlif bəhanə-
lərlə gah Fuadın yanında oturur, gah arxadan Fuadın 
kürəyinə sinəsini söykəyib söhbət edir, doğrusu nə iş 
gördüyünü heç özü də bilmirdi. Bunların hamısını da 
mənim yanımda eləyirdi. Bu cür hərəkətləri ilə məni 
qısqandırmağa çalışsa da, mən özümü o yerə qoymur-
dum. Amma içimdə nə çəkdiyim bir özümə bəlli idi. 
Düzünü deyim ki, getdikcə Fuada daha çox bağlanır-
dım. Xalidənin hərəkətləri də mənim Fuada qarşı olan 
istəyimi birə-beş artırırdı. Qorxurdum ki, Xalidə Fuadı 
əlimdən alsın. Fuadın mənə bir söz deməməsi məni da-
ha da yandırırdı. Birdən özümün özümə acığım tuturdu 
ki, bu nə cür oğlandır, bu qədər ona yaxınlaşıram, elə bil 
heç nə başa düşmür. 

Gözlərinin dərinliyində mənə qarşı olan istəyi ya-
dıma düşən kimi acığım soyuyurdu. Axırda belə qərara 
gəldim ki, bir məktub yazım, qoyum kitabın arasına, 
verim Fuada və deyim ki, evə gedəndə kitabın içinə bax, 
lazımlı şey var. Bu fikirlə də axşam bir məktub yazdım:  

«Əzizim Fuad! Adətən oğlan qıza «səni 
sevirəm» deyər. Mən isə nə qədər gözlədimsə, 
səndən bir hərəkət görmədim. Sən məni pis qız 
kimi başa düşmə. Mənim də ürəyim var. 
Ürəyimlə bacara bilmədiyimə görə məcbur ol-
dum. Mən səni bütün varlığımla sevirəm. De 
görüm, sən də məni sevirsənmi? 

İmza: Səni sevən Günel. 
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Xahiş edirəm, məktubu oxuyandan sonra 
yandır. Başqasının əlinə düşməsin.”  
Məktubu hazırlayıb kitabın içinə qoydum. Səhərin 

açılmağını intizarla gözləməyə başladım. Səhər tezdən 
yerimdən qalxıb əl-üzümü yuyub tələsik bir stəkan çay 
içdim və çantamı götürüb yola düşmək istəyəndə anam 
dedi: 

– A bala, çörəkdə yemədin. Belə tez xeyir ola? 
– Ana, iştaham yoxdur. Bir stəkan çay içdim 

bəsdi. Tapşırıq var, həll edə bilmədim. Tez gedirəm ki, 
uşaqlardan soruşum. 

– Yaxşı eləyirsən, qızım. Oxumaq yaxşı şeydi, – 
deyib anam məni yola saldı. 

Qapıdan çıxanda yalan danışdığıma görə qızar-
maqla bərabər, ürəyimdə öz-özümə dedim: “Yazıq ana, 
hardan biləsən ki, qızın eşqə düşüb, ona görə məktəbə 
tez gedir. Sən də elə bilirsən oxumaq üçün əsir-yesir 
olub”. 

Sinfə girəndə gördüm heç kim yoxdu. Çantamı 
qoyub əyləşdim. Bir az keçmiş Fuad içəri girdi. – 
Sabahın xeyir, – deyib yanımda əyləşdi. Uşaqlar gəlmə-
miş tez özümü cəmləyib çantadan kitabı çıxartdım. Bü-
tün bədənimi tər basmışdı. Bilmirdim, yerin altındayam, 
ya üstündə. Hiss edirdim ki, sifətimdən alov qalxır. 
Əlim uçuna-uçuna «Fuad, al bu kitabı, evdə içinə ba-
xarsan» dedim və kitabı ona tərəf uzatdım. Fuad kitabı 
alan kimi otaqdan çölə çıxdım. Özümə gələndən sonra 
sinfə qayıtdım və gəlib sakitcə Fuadın yanında, yerimdə 
əyləşdim. Tez kitabı çıxardıb dərsi açdım. Amma hərf-
lər bir-birinə qarışırdı. Oxuya bilmirdim. 

– Sabahınız xeyir! Cüt dovşanlar kimi elə ikinizsi-
niz? Nə yaxşı ikiniz də birlikdə tez gəlmisiniz? Yoxsa 
Günelin planıdır, Fuad? – deyən Xalidə gülə-gülə çanta-
sını yerinə qoyub gəldi bizim partanın yanına. 
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– Bir az o tərəfə əyləş, – deyib Fuadın yanında 
oturdu. 

– Qoy dərsə baxaq. İndi müəllim gələcək. Fuad 
qarşısındakı kitabı vərəqlədi. 

– Sən Allah, qoy görək. Bilirəm, axırda alim ola-
caqsan. Hələ bir qulaq as bu gecə bir yaxşı yuxu görmü-
şəm, – deyən Xalidə partanın üstündəki kitabı örtdü. 

– Yaxşı danış görək, nə görmüsən? – deyən Fuad 
bildi ki, bu ərköyün qıza etiraz etməyin mənası yoxdur. 

– Hə bax, beləcə ağıllı ol, mənim də xoşum gəlsin. 
– Dəli olub nə iş görmüşəm ki? 
– Nə iş görəcəksən. Elə kitab-dəftər, nə bilim nə... 

Onlar qaçmır ha. Bir ətrafına bax, gör nə var, nə yox! 
Xalidə güldü. 

– Yaxşı, yuxunu danış görək: – Fuad dilləndi. 
– Hə Fuad, ancaq sənə danışıram ha, Günelə yox. 

Yaxşı qulaq as. 
– Mənim üçün sənin yuxun bir o qədər də maraqlı 

deyil, – cavab verdim. 
– İndi görərsən maraqlıdır, ya yox. Hə Fuad, gör-

düm çayın kənarında yaşıl çəmənlikdir, gül-çiçəkdən 
dəstə tuturam. Qəflətən ayağım sürüşdü, çaya düşdüm. 
Su başladı məni aparmağa. «Boğuldum, kömək eləyin, 
kömək!…» deyə çığırıram. Bu zaman bir nəfər məni 
çaydan kənara çıxartdı. Məni çaydan çıxardan kim olsa 
yaxşıdır? Fuadla mən ikimiz də birdən maraqla soruş-
duq: 

– Kim idi? 
– Kim olacaq, bax bu Fuad! – deyən Xalidə güldü 

və davam etdi. 
– Minnətdarlıq əvəzinə səni öpürəm və sağ ol, mə-

ni ölümdən qurtardın deyirəm. 
Özümü saxlaya bilməyib: – bu hiss qısqanclıqdan 

irəli gəlirdi – yuxuda Fuadı necə öpürdün? –  dedim. 
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Gözlənilmədən Xalidə Fuadın başını özünə tərəf 
çöndərib dodaqlarından dalbadal iki dəfə öpdü və mənə 
baxıb gülə-gülə dedi: 

– Bax belə öpürdüm. İndi gördün? Həm də deyir-
lər ki, yuxuda su görməyin axırı aydınlıq deməkdir. 

– Daha mənim sənə sözüm yoxdur, deyib çantamı 
Fuadın yanından götürdüm və köhnə yerimə keçdim. 
Dərs qurtarınca özümdə olmadım. Xalidənin sırtıqlığına 
lap məəttəl qalmışdım. Bundan sonra il başa çatana kimi 
Fuadın yanında oturmadım. Başa düşdüm ki, Xalidə ilə 
mən bacara bilməyəcəyəm. O gündən çətin də olsa, Fua-
da qarşı olan hisslərimi cilovlamağa başladım. Fuad da 
mənə nə cavab yazdı, nə də bir söz dedi. Mən də heç 
maraqlanmamağa çalışdım. Etiraf edim ki, mənim üçün 
çox çətin idi. Ancaq mənimki bir quru baxışa qalmışdı. 
Xalidə qələbəsi ilə nə qədər lovğalansa da,  hiss edirdim 
ki, yenə Fuad mənə laqeyd deyil. Beləcə də orta mək-
təbi başa vurduq. Fuadın nə vaxt gəlib attestatını aldı-
ğını bilmədim. Qəbula hazırlaşmağa başladım. Fuadı isə 
unuda bilmirdim. 

 
*** 

Günel ali məktəbə qəbul olmuşdu. İki aya yaxın 
idi ki, dərslər başlamışdı. Kənd həyatında böyümüş bu 
qızı ilk vaxtdan şəhərin hay-küyü, adamların sıxlığı, bi-
naların hündürlüyü sıxmağa başladı. Xüsusən də yanın-
dan keçən adamların laqeydliyi ona lap təəccüblü gə-
lirdi. İlk vaxtlar şəhər həyatı ilə heç barışa bilmirdi. Bir 
neçə dəfə ayın-oyununu hazırlamışdı ki, kəndə qayıtsın. 
Lakin otaq yoldaşı öyüd-nəsihəti ilə Güneli fikrindən 
daşındıra bilmişdi. Bir gün dərsdən çıxıb evə gələndə 
Fuadı küçədə gedən gördü. İlk baxışda gözlərinə inan-
madı. Addımlarını yeyinlədib arxadan Fuada çatdı: 

– Fuad, nə xoş təsadüf!  
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Qarşısında dayanan qızın Günel olduğuna ilk 
görünüşdə inanmayan Fuad: 

– Günel, sən hara, bura hara? Sevincindən qızı 
küçədə necə qucaqladığının fərqinə varmadı. 

– Ali məktəbə qəbul oldum. Oxuyuram. Günel se-
vinclə dilləndi. Bəs sən burda neynirsən? 

– Mən də ali məktəbdə oxuyuram. Fuad cavab 
verdi. 

– Gedək evə. Mən qaldığım ev lap yaxındadır. 
Günel bir az duruxdu. Könülsüz-könülsüz «sağ 

ol» desə də, ürəyində Allaha yalvardı ki, Fuad onunla 
getməsinə bir az təkid edə. Axı bir kəlmə sözlə qızın oğ-
lanın yanına düşüb getməsinə nə deyərlər. Ona görə də 
qızın bir az özünü dartması, naz etməsi daha yaxşıdır. 

– Günel bura kənd deyil, qohum-əqrəban yanında 
ola. Bura şəhərdi. Heç kim heç kimi tanımır. Birdən  
adam elə qəribsəyir, elə darıxır, utanmasa çıxıb kəndə 
gedər. Heç bilirsən səni görəndə nə qədər sevindim. Elə 
bil dünyanı mənə verdilər. Gedək evə, bir yaxşı söhbət 
edək. 

– Heç məni demirsən Fuad. Elə bilirdim ki, darı-
xan təkcə mənəm. Demə, rayondan gələn uşaqların ha-
mısı darıxırmış. Səni arxadan görəndə əvvəlcə gözləri-
mə inanmadım. Bilməzsən, nə cür sevindiyimi. 

Fuad cibindən açarı çıxardıb qapını açdı və Güne-
lə «xoş gəlmisən, keç içəri» dedi. 

Fuad tez çay qoydu. Stolun üstünü səliqəyə sal-
maq istədi, lakin Günel qoymadı. Fuada dedi: “Sən əy-
ləş, mən bu dəqiqə hər şeyi hazırlayacağam.” Qabları 
yığdı, çayı dəmlədi, yeməyi hazırladı. Fuad isə göy-gö-
yərti, konfet və s. lazım olan şeyləri alıb gətirdi. Gələn-
də stolun üstündə hər şeyi hazır görən Fuad, 

– Pəh, pəh! Hayıf deyil qadın səliqəsi. Baxanda 
adamın ürəyi açılır– dedi. 
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– Lazım olanda gəlib evinizi təmizləyərəm. 
– Yox, sağ ol, Günel. Yemək çək görək, xeyli 

vaxtdır dadlı yeməyə həsrətəm. Fuad stulu çəkib əy-
ləşdi. 

– Nə tamlı bişmişdi. Ağzımız dada gəldi. Adam 
nə qədər kolbasa, sosiska, kartof  yeyər. 

Günel təbəssümlə Fuada baxdı. 
– Yaxşı, az təriflə, dadı qaçar. Yeməkdən sonra 

Günel çay süzdü. 
– Bu lap XIX əsr bəylərinin istirahətinə oxşadı. 
– Bəylər səndən artıq oğlan olublar? 
Günel boşalmış stəkanları və qabları yuyub səliqə 

ilə yerinə yığdı. 
– Günel, sənə bir söz demək istəyirəm. Amma bil-

mirəm deyim, yoxsa yox. 
– Desən, yaxşı olar. Deyir ürəyində qalınca, qoy 

yanında qalsın. Günel hiss etdi ki, Fuad məktub məsələ-
sinə toxunacaq. 

– Bilirsən, yazda sənin yazdığın məktuba mən ca-
vab verməmişəm. Gör aradan neçə ay keçibdi. Yəqin 
yadından çıxmayıb Xalidənin hərəkəti (Fuad qızardı). 
Ondan sonra sən aralı gəzməyə başladın. Fikrimcə, sən-
də mənim Xalidəni sevməyimə şübhə yaranmışdı. Ona 
görə də məndən kənarlaşdın. Onu bil ki, mənim Xalidə-
yə qarşı heç bir hissim olmayıb. İndi mən sənin məktu-
bunda yazdığın suala cavab verirəm: «Mən səni sevi-
rəm, Günel!» 

Günel qızardı, üzünə tökülmüş saçlarını əli ilə geri 
darayaraq: 

– Fuad, mən fikrimi neçə ay əvvəl məktubda 
yazmışam. Daha nə istəyirsən? 

– Onu, bilirəm. Dilindən eşitmək istəyirəm. De 
görüm. Fuad israr etdi. 
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– Mən də. . . Günel üzünü yana döndərdi və qızar-
dı. 

– Yox, əməlli de görüm. Fuad Günelin hər iki əli 
ilə başını tutub özünə tərəf çöndərdi. – Hə, de görüm, 
dilin söz tutmur? Fuad Günelin gözlərinin içinə baxdı.  

– Mən də səni sevirəm. Razı qaldınmı? Günel ba-
şını aşağı salmaq istəsə də, Fuad qoymadı və qızın qızılı 
saçlarını sinəsinə sıxıb, dodaqlarından öpdü. 

– Hə, indi inandım. 
– İcazə verirsən gedim. Günel Fuada sual dolu 

baxışlarını zillədi. 
– Gedək, səni ötürüm. Bu gündən sonra məndən 

icazəsiz bir addım da atmazsan. Hara getsən, mən bil-
məliyəm. Oldu? 

– Hə, oldu. Sən nə desən mənim üçün qanundu, – 
Günel təbəssümlə Fuadı başdan ayağa süzdü. 

– Getdik, – deyən Fuad Günelin qoluna girib qapı-
dan çıxdı. 

Günlər, aylar ötdükcə Fuadla Günel arasında ya-
ranmış məhəbbət telləri daha da sıxlaşır və möhkəmlə-
nirdi. Artıq tələbəlik illərinin arxada qalmasına on beş-
iyirmi gün qalmışdı. Fuad Günellə tez-tez  gələcək ailə 
həyatlarının xoşbəxt anlarını təsəvvüründə canlandıra-
raq saatlarla söhbət edərdi. 

Hər iki gənc ali məktəbi bitirdi. Sevincləri yerə-
göyə sığmırdı. Fəvvarənin yanında görüşdülər. Gəzinə-
gəzinə mərkəzi univermağın yanına gəldilər. 

– Günel, tələbəlik illəri arxada qaldı. İndi qaldı 
bizim evlənmək məsələmiz. Fikrin nədir? Fuad soruşdu. 

– Fikrim nə olacaq. Elçilərini göndər gəlsinlər. 
Əgər evdən razı olmasalar, mən sənlə hara desən getmə-
yə hazıram. 

– Elə iş ondadır ki, bizimkilər elçi gəlməyə ra-
zılaşmırlar. 
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– Onda yəqin ata-ananın özlərinin namizədləri 
var. 

– Yox, yox! Nə danışırsan. Elə şey yoxdur. Deyir-
lər ki, biz tanımadığımız qıza elçi gedə bilmərik. Nə qə-
dər deyirəm ki, biz neçə ildi bir-birimizi istəyirik, yenə 
razılaşmırlar. Ona görə də mənim fikrim ancaq səni 
qaçırtmaqdır. Sonra razılaşacaqlar. 

– Yox, Fuad. Atan-anan razı olmadığı halda mən 
sənin yanına düşüm gedim ki, nə var-nə var, bəs mən bu 
evə gəlin gəlmişəm. Adama deməzlərmi: «Sənə kim elçi 
getmişdi». Mən heç vaxt elə ərə gedə bilmərəm. Elə ərə 
getməkdənsə, ölüm yaxşıdı. Günel qəti fikrini bildirdi. 

– Günel, bir-birimizi sevəndən sonra, hər şey 
yaxşı olacaqdır. Bizim millətin min illik adətidir qızın 
qoşulub qaçması. Bir bizim başımızda görünməyib ki. 
Gəl razılaş, gedək. Fuad Günelin əllərini hərarətlə sıxdı. 

– Yox, qadan ürəyimə, Fuad. Özün fikirləş, mə-
nim valideynlərim, qohum-əqrəbam nə düşünər. De-
məzlərmi əziyyət çək qız böyüt, oxut, sonra da öz başı-
na qoşulub  ərə getsin. Heç olmasa, səni sayıb qapına bir 
dəfə də olsun elçi adı ilə gələn olmasın. Valideynlərimə 
hörmətim budurmu? 

– Mən sənlə razı. Valideynlərimizə görə öz xoş-
bəxtliyimizi əlimizdən verəkmi? Gəl daşı ətəyindən tök, 
səni aparım. Vaxt vardı deyirdin sənin üçün canımdan 
da keçərəm. Fuad gülümsündü. 

– O vaxt dediyim kimi, indi də səni sevirəm, ölün-
cə də sevəcəyəm. Lazım gəlsə, sənin üçün “uf” demə-
dən canımdan da keçməyə hazıram. Amma valideynləri-
mə də xüsusi hörmətim var. Onlar neçə illərdi ki, mə-
nim əziyyətimi çəkirlər. Əziyyətlərinin əvəzində mən-
dən nə istəyirlər? Heç bir şey. Ancaq onların hörmətini 
saxlamaq, əziyyətlərini qiymətləndirmək. Heç olmasa, 
bir dəfə qapılarını elçi adı ilə döysünlər. Onların da ürə-
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yi yuxarı olsun. Hamının dostu-düşməni var. Fuad, mən 
heç vaxt valideynlərimi başıaşağı etmərəm. Elçin gəl-
məsə, öz yanımdan sənin yanına düşüb ərə getmərəm. 
Bu mümkün olan iş deyil. O ki, qaldı mənim səni sev-
məyimə. Mənim ürəyim ancaq sənin üçün döyünür, – 
deyib Fuadı bağrına basdı, iki-üç dəfə öpdü. Daha sözün 
yoxdu ki? Fuadın üzünə baxdı. 

– Daha sözüm yoxdu.  
Fuad Güneli evə ötürdü. 
– Gecə bir yaxşı-yaxşı fikirləş. Sabah günorta 

rayona gedirik. Fuad Güneldən ayrıldı. 
Səhər Fuad hazırlaşıb görüş yerinə gəldi. Skam-

yada yenicə əyləşmişdi ki, Günel gəldi. İllər həsrətlisi 
kimi görüşdülər. Yanaşı əyləşdilər. Hər kəs öz aləmində 
idi. Handan-hana Fuad üzünü Günelə çöndərdi: 

– Nə deyirsən, mənim əzizim? Mənlə gedəsi ol-
dun? 

– Yox, əzizim. Hələlik tək get, elçin gələndən son-
ra istəsən, lap dünyanın o biri başına gedərik. 

– Yaxşı, qalx gedək.  
Fuad ayağa qalxdı və qarşısında dayanmış Güne-

lin əlindən tutdu və gözünün içinə baxdı, yanlarında 
səmaya doğru boy atmış sərv ağacını göstərərək dedi: 

– Günel, bax bu sərv ağacı şahiddir ki, mən səni 
aparmaq istədim, lakin sən fikrindən daşınmadın. Ya-
dında saxla ki, gələcək ailə xoşbəxtliyimizin üstündən 
sən öz əlinlə qara bir xətt çəkdin. Sonra peşman olacaq-
san.  

Fuad Günelin titrəyən dodaqlarından öpdü və 
“Ürəyimə damıb ki, bu bizim son görüşümüzdü”, – de-
di. 

– Niyə son görüşümüz olur? Hərəmiz bir qitədə 
yaşamırıq ki. Eyni ölkədə yaşayırıq. Günel Fuadın sinə-
sinə sığındı. 
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– Nə isə, bir sözdü dedim. Yaxşı gedək. Avtobu-
sun vaxtına az qalır.  

Fuadla Günel evə tələsdilər. 
 

*** 
Aradan üç ilə yaxın bir vaxt keçdi. Bir gün gözlə-

nilmədən Fuadın Günelgilin kəndində evində qalıb oxu-
duğu qohumları onlara qonaq gəldi. Oturdular. Çay-
çörək yeyəndən sonra ordan-burdan söhbətə başladılar. 
Əhməd üzünü Oruc kişiyə tutaraq soruşdu. 

– Oruc, Fuadı evləndirmisən? 
– Hə, Əhməd. Fuadın dörd aylıq bir oğlu da var. 
Əhməd başını yellədi və təəssüflə dedi: 
– Oruc, bilirsən bizim kənddə bir qız var. Fuadla 

orta məktəbi bir qurtarıblar. Ali məktəbdə oxuyanda 
deyəsən bir-birlərini istəyiblər. Çox yaxşı ailədi, qız da 
mərifətli qızdır. Çox yerdən elçilər gəlir, lakin qız get-
mir. Axırda öyrənirlər ki, qız sənin oğlun Fuada söz ve-
rib, onu gözləyir. Onun üçün məni göndərdilər ki, bir 
məlumat bilim. Mən də ona görə gəlmişdim. 

– Elə bir şey olub. Mənə dedilər. Düzü mən dedim 
ki, ata-anasını, nəslini, kökünü tanımadığım adamın qı-
zına elçi gedə bilmərəm. Bilsəydim ki, sən olduğun 
kənddə yaşayır gəlib  səndən soruşardım. Gördüyün ki-
mi artıq hər şey gecdir. 

Əhmədin gətirdiyi xəbər Günelin son ümidini alt-
üst etdi. Daha özünü taleyin axarına tapşırdı. 

Bir neçə aydan sonra ata-anasının razılığı ilə Gü-
nel gəlin köçdü. 

 
*** 

...Çönüb altdan yuxarı Fuadın gözlərinin içinə 
baxdı. 
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– Kaş ömrüm boyu başım sinənin üstündə yatay-
dım. Əlinin sığalı məni keçmişə – səninlə keçirtdiyim 
günlərə qaytardı. Necə gözəl günlər idi. Qədrini bilmə-
dik. 

– Bilmədik yox, bilmədin, – deyən  Fuad Günelin 
nəmli gözlərindən öpdü. 

– Düz deyirsən. Dərindən köksünü ötürüb ayağa 
durdu. Əl-üzünü yuyub geri qayıtdı. 

– Keç hamama, yuyun. Fikirləşmirəm ki, uzun yol 
gəlmisən, ac-susuzsan. Deyir molla aşı gördü, Quranı 
yaddan çıxartdı. 

– Günel, əziyyət çəkmə, mən getmək istəyirəm. 
Həm də yaxşı deyil, mənim burada qalmağım. 

– Nə danışırsan, Fuad! Getmək sözünü dilinə gə-
tirmə. Bu gecə burda qalacaqsan. Öz evindir. Ürəyin is-
tədiyi kimi istirahət et. Artıq söhbət lazım deyil. Sən yu-
yunmağında ol, mən  yemək hazırlayım. Günel mətbəxə 
keçdi. 

Fuad yuyunub, qurulanandan sonra divanda 
əyləşib televizora baxmağa başladı. Günel çay gətirdi. 

– Sən çay iç, vaxtı yola ver, mən isə stolu hazırla-
yım. 

– Günel stolun üstünü səliqəyə saldı. Süfrə xüsusi 
zövqlə bəzədilmişdi. Fuad Günelin səliqəsinə və əl qabi-
liyyətinə yaxşı bələd idi. 

– Hə, indi dur stulda əyləş. Günel özü də stul çə-
kib Fuadla üzbəüz əyləşdi. Başladılar çörək yeməyə; 

Fuad əlini silib qədəhlərə şərab süzdü və qədəhi 
götürüb: «İçək keçən günlərin sağlığına. O günlərin ki, 
ikimiz birgə və xoşbəxt idik». Fuad boşalmış, Günel isə 
yarımçıq qədəhi stolun üstünə qoydu. 

Yemək yeyiləndən sonra Günel süfrəni yığışdırdı 
və  təzə dəmlədiyi çaydan iki stəkan gətirib stolun üstü-
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nə qoydu, özü isə divanda əyləşmiş Fuadın yanında 
oturdu.  

– Fuad, yəqin fikirləşirsən ki, mənim ailəm, uşa-
ğım yoxdu, tək yaşayıram. Səndən sonrakı taleyim haq-
qında danışım, qulaq as. 

Səndən ayrılandan sonra elə ki, kəndə gəldim elçi-
nin biri getdi, biri gəldi. Bəzilərinə valideynlərim razılıq 
vermək istəsələr də, mən razılaşmadım. Mən səni gözlə-
yirdim. İki ilə yaxın bir vaxt keçdi. Neçə dəfə istədim 
sənə məktub yazam, amma qüruruma sığışdırmadım. 
Evdəkilər məni çox divara dirəyəndən sonra dedim ki, 
bəs Fuada söz vermişəm, onu gözləyirəm. Məsələni bi-
ləndən sonra qohumunuz Əhmədi göndərdilər ki, məsə-
lənin nə yerdə olduğunu öyrənsin. Əhməd gəlib dedi ki, 
Fuad evlənib, bir uşağı da var. Bu xəbəri eşidəndə bütün 
dünya gözümdə zülmət qaranlığa çevrildi. Bir neçə gün 
nə çörək yedim, nə də su içdim. Otağıma çəkilib ancaq 
ağladım. Özümü öldürmək istədim. Fikrimi bilən xalam 
qızı dedi ki, sənin özünü öldürməyin nəslimizə bir ləkə-
dir. Hamı deyəcək ki, gör nə qələt eləyibsə özünü öldür-
dü. Gördüm, xalam qızı düz deyir. Ondan sonra intihar 
fikrindən daşındım. Xəstələndim. Bir-iki ay müalicə 
olundum. Özümü günahkar bilirdim. Öz xoşbəxtliyimi 
özüm əlimdən vermişdim. Elçi gəldi. Razılıq verdim. 
Yaxşı toy oldu. Gəlin köçdüm. Oğlan pis oğlan deyildi. 
Maşını, bax bu gördüyün evi. Dolanışığımız da ki, lap 
ürək istəyən. Evləndiyimizdən beş-altı ay sonra başa 
düşdüm ki, ərim narkotik alverçisidir. Bir gün qorxa-
qorxa dedim ki, bu işin axırı yoxdu. Hamiləyəm. Uşağı-
mıza və mənə yazığın gəlsin. Nə qədər ki, ilişməmisən, 
bu yoldan qayıt. O isə: – Qorxma, heç bir şey olmaz. Bir 
də ki, arvadsan öz işinə qarış, – dedi. Söhbətimizdən on-
on beş gün keçməmiş polislər onu qovan zaman avto-
mobillə qəza törədib dünyasını dəyişdi. Sonra bir qızım 
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oldu. Çoxları evlənmək təklif etdi, lakin mən razılaşma-
dım. Mənimki əvvəldən gətirməmişdi. Öz əlimlə öz 
xoşbəxtliyimin üstündən qara bir xətt çəkmişdim. Qızım 
böyüdü, ali məktəbi bitirdi. Tələbə yoldaşı ilə evləndi. 
İndi Almaniyada yaşayırlar. Güzəranları da yaxşıdı. 
Özüm də gördüyün kimi tək, tək yox, sənin xəyalınla 
birgə yaşayıram. Bəs yaxşı niyə məni heç itirib-axtar-
madın? 

– Mən sənə dedim, gəl səni aparım. Razılaşmadın. 
Atam dedi ki, mən tanımadığım qıza elçi gedə bilmə-
rəm. Axırda evləndirdilər. Uşaqlar böyüyüb. Evlənib, 
ayrılıblar. Düzünü deyim ki, həmişə səni xatırlayıram. 
Gəlib səni tapmaq o qədər də çətin iş deyildi. Fikirlə-
şirdim ki, ailəlidir. Nə isə!… 

Fuadla Günel keçən günlərin xatirə dumanında 
necə azmışdılarsa, başlarını qaldırıb saata baxanda gör-
dülər ki, gecə yarıdan çoxdan keçibdir. Günel tez ayağa 
durdu: 

– Başıma xeyir, çənəm necə qızışıbsa, saatdan 
xəbərim olmayıb. Durum yerini salım. 

– Eybi yoxdu. İllərin həsrətinə son qoyduq bu ge-
cə. Güldü Fuad. 

Günel yataq otağına keçdi və ağ mələfə gətirib qo-
şa çarpayıda yer açdı. 

– Dur get yat, yerin hazırdı. Günel mətbəxə keçdi 
və kirli qabları yumağa başladı. 

Fuad yataq otağına keçdi. Divarda Günellə özü-
nün böyüdülmüş şəklini görəndə əvvəlcə çaşdı. Bu tələ-
bəlikdə, sərv ağacının yanında çəkdirdikləri şəkil idi. 
Şəklin çərçivəsi çiçəklərlə bəzədilmişdi. Fuad bir xeyli 
şəklə baxdı. Günelin istəyinə, sevgisinə paxıllığı tutdu. 
Fikirləşdi ki, bu oyunda uduzan təkcə Günel deyil. Fua-
dın özü də uduzub. Hiss etdi ki, ailəsində hər şey var. 
Tək bir şey çatışmır. O da ürəkdən gələn məhəbbət. Hə-
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min məhəbbət bax budur. Divardan ona boylanır. Stol-
üstü lampanın zəif işığında paltarını soyundu və yerinə 
yaxınlaşdı, gördü ki, qoşa balınc qoyulub. İstədi balın-
cın birini götürüb kənara qoysun. İçindən bir səs gəldi 
ki, onsuz da onun taleyini alt-üçt etmisən. Yenidən sın-
mış bir qəlbi çilikləməyə dəyməz. Qoy hər şey onun 
ürəyincə olsun. Yerinə girdi Fuad. Olub keçənləri yeni-
dən göz önünə gətirdi. Günahkarı axtarmağa başladı. 
Hara hərlədisə, gördü günahkar özüdü. Atasının bir sözü 
ilə hər şeyin üstündən xətt çəkməyə dəyməz imiş. Gü-
neli yola gətirə bilərdi!.. 

– Niyə yatmırsan? İçəri girən Günelin səsinə fikri 
qırılmış təsbeh muncuğu kimi dağıldı. 

– Şəklə baxırdım. Məni sevən ürəyinin böyüklü-
yünə heyrət etdim. Fuad divarda böyüdülmüş şəkli gös-
tərdi. 

– Mən hər gecə həmin şəklə baxaraq yuxuya ge-
dirəm. Sənlə yatıb, sənlə dururam, – deyən Günel stol-
üstü lampanı söndürdü və paltarını soyunub, qaranlıqda 
yorğanın bir tərəfini qaldıraraq titrəyə-titrəyə yavaşca 
Fuadın yanına girdi və ona qısıldı. 

Fuad Güneli sinəsinə sıxdı. Qolları arasında 
Günelin uçunduğunu hiss etdi. 

– Niyə titrəyirsən? Üşüyürsən? Güneli nəfəsi ilə 
isindirməyə çalışdı, Fuad. 

– Yox üşümürəm. Həyəcannandı. Hələ də inana 
bilmirəm ki, yanımdasan. Ay insafsız, gör neçə illərdi 
ki, həsrətinlə alışıb yanıram. Hələ soruşursan ki, nə 
üçün titrəyirəm. Elə bil təzə gəlin köçürəm. Toyumda 
alınmış gəlinlik paltarını geyinmişəm. Günel stolüstü 
lampanı yandırdı. Fuadın qolları arasından çıxıb ayağa 
durdu və «Bir bax», dedi.  Fuad baxdı ki, həqiqətən də, 
Günelin əynində gəlinlik paltarıdı. 
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– Onda, icazə ver bu gəlinlik paltarını mən soyun-
durum: – Fuad dedi və ayağa qalxdı. 

– Çoxdan icazə vermişəm. Bilmirsən, mən səni-
nəm? Günel süzgün baxışlarla Fuada baxdı. 

Fuad Günelin əynindən gəlinlik paltarını soyundu-
randan sonra qucağına alıb yatağa uzandırdı və özü də 
ona sarıldı. Uzun illər kişi əllərinin həsrəti ilə alışıb 
yanan bədənində Fuadın əli gəzindikcə sanki susuzluq-
dan yanan ürəyə su çiləyirdilər. Anlaşılmaz duyğular 
Günelin şüurunu kütləşdirib ixtiyarını öz əlinə almışdı. 
Heç bir şey dərk etmirdi Günel. Boyun-boğazında Fua-
dın isti nəfəsini, bədənində isə əlinin hərarətini hiss 
edirdi. Ehtirasla alovlanan bədəni getdikcə Fuada daha 
çox qısılırdı. 

Bir azdan Fuadın boynunu qucaqlayıb: «Kaş, ha-
mı mənim kimi arzusuna çata!» – deyən Günel xoşbəxt-
lik  dalğalarında necə yuxuya getdiyini bilmədi. 

Səhər qalxdılar. Günel tələsik səhər yeməyi hazır-
ladı. Yemək yedilər. Fuad ayağa durdu. Günel də ayağa 
qalxdı, Fuadı qucaqlayıb öpdü və ağlaya-ağlaya: 

– Fuad gedirsən? Məni tək qoyub gedirsən? Öm-
rümdə bir bu gecə xoşbəxt yaşadım. Mən razıyam, ev-
lənməsək də, qeyri-qanuni yaşayaq. Belələri azdırmı?… 
deyən Günelin dodaqlarından öpən Fuad onu göz yaşları 
içərisində otaqda tək qoyub qapıdan çıxdı. 

 
16.03.2015 
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İNANMIRAM 
 
Telefonun zənginə tənbəl-tənbəl göz qapaqlarını 

açdı. Yarımçıq oyadıldığına görə narazı halda əlini uza-
dıb dolabın üstündən telefonu götürüb nömrəyə baxdı. 

“Bilmirəm, necə oldu ki, bu mənim yolumun üstü-
nə çıxdı. Pis adama da oxşamır. Hər vəchlə mənə olan 
məhəbbətini sübut etməyə çalışır. Hiss edirəm ki, mə-
nim üçün həyatından keçməyə hazırdır. Mənimlə nəfəs 
alır. Mənsə ona adi zəng də etmirəm. Qoy belə olsun, 
belə lazımdı bu kişilərə. Bunlara nə qədər əzab versən, 
bir o qədər yaxşıdır. Andlarına inanıb tez «hə» deyəndə 
qədrini bilmirlər. Sadəlövhlüyümdən tez inandığım 
üçün yarı yolda qaldım. O da həmişə məni dünyalar qə-
dər sevdiyini deyərdi. Həyatın isti-soyuğunu görməmiş-
dim. Hətta, mən hər gün can atırdım onunla görüşməyə. 
Dodaqlarımın qönçə gülünü ilk dəfə dərəndə neçə gün 
özümə yer tapa bilmədim. Sevincimdən qışqırıb haray 
salmaq istəyirdim ki, eşidin, bilin, sevgilimlə ilk dəfə 
öpüşmüşəm. Hələ də o ilk öpüşün xoşbəxt anlarını indi 
də canımda hiss edirəm. Axırı necə oldu? Aldadıldım. 
Yarı yolda qaldım. Nifrətim məhəbbətimi yavaş-yavaş 
sıxışdırıb köksümdən çıxartdı. Dost-tanış, qohum-əq-
rəba yanında uzun dilimi gödək etdi. O vaxtdan nəinki 
kişilərə, heç bir şeyə inanmıram. Hər andın arxasında 
bir yalanın dayandığını hiss edirəm. İndi hər şeydən, hər 
kəsdən heyif almaq  istəyirəm. Nağıllarda qutuya salın-
mış ilanı xilas edənə ilan pislik etmək istədiyi kimi, mən 
də məni sevənə laqeyd olmağa, lap dərdindən gecə sə-
hərə kimi ahu-nalə etsəm belə, ancaq əzab verməklə 



                                                                    Əzraillə rəqs 

 249 

təskinlik tapacağam, yanan qəlbimə su səpəcəyəm. Sənə 
də inanmıram, üzünü telefonda görünən nömrəyə tutdu.  

İnanmıram! – Günəşin doğmasına, Ayın batma-
sına, çayların dənizlərə tökülməsinə!  

İnanmıram! – Təbiətin baharda yaşıl don geyin-
məsinə, qışda ağ örpəyə bürünməsinə! 

İnanmıram! – Güllərin açılmasına, ağacların çi-
çəkləməsinə, dağların ucalığına, bulaqların şırıltısına, 
bülbüllərin cəh-cəhinə! 

İnanmıram! – Yerin Günəşin başına dolanmasına, 
pərvanənin şamın oduna özünü yandırmasına, ölümün 
insanları əbədiyyətə qovuşdurmasına! 

İnanmıram! – «Səni sevirəm» sözünə. Hamısı ya-
landır. Məndə bu inam öldürülüb, qönçələndiyim mə-
qamda qoxulanıb atılmışam. 

Tanrıya çox şükürlər olsun ki, məni yaradanda bu 
boy-buxunu, bu gözəlliyi mənə bəxş edib. Gözəlliyimə 
görə çoxları indiyə kimi dərdimdən ölüb, hələ indən 
sonra da ölənlər çox olacaq.  

Nə vaxtsa eşitdiyi «Gedər gözəlim, bu gözəllik sə-
nə də qalmaz» misrası yadına düşdü. Dodaqlarında bir 
təbəssüm dalğalandı. 

– Hələ ki, gözəlliyim var, nə qədər varsa, bir o qə-
dər də vurğunlarımın sayı günbəgün çoxalacaq. Onlar 
bilmirlər ki, çəkdikləri əzablar, mənim aldadılmış qəlbi-
min yarasına məlhəmdir. 

İçindən gələn bir səs çağıran telefona cavab ver-
məyə tələsdirirdi. İstəmirdi telefonu aça. Telefon əlində 
iki hissin arasında qalmışdı. 

Biri «Yox, istəmirəm səni! Sevmirəm!..» deyirdi.  
Telefonu dolabın üstünə qoymaq istəyirdi.. 

Digəri isə: «Aç telefonu! Aç!.. Bu qədər daş ürəkli 
olma! Bir dəfə aldadılmısan deyə, bütün insanlara qarşı 
inamı itirmək olmaz. Bilmirsən, inamsız yaşamaq müm-
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kün deyil? İnsanı yaşadan inamdı. İnan ona! O telefon 
zəngi bütün varlığıyla səni sevən bir ürəyin harayıdır. 
Tez cavab ver. Xoşbəxtliyinə arxa çevirmə. Onun mə-
həbbəti sənin itirilmiş inamını qaytaracaq » deyirdi. Bu 
hissin təsiri ilə telefonun düyməsini özündən asılı olma-
yaraq basdı. Xəttin o başından gələn «Salam, necəsən?» 
sözləri özü ilə bərabər ona bir xoşbəxtlik gətirdi. Yana-
ğında doğma bir nəfəsi, saçlarında doğma bir əlin sı-
ğalını hiss etdi. Bu sığal, bu nəfəs üçün darıxdığını başa 
düşdü. Yanaqlarından balınca axan göz yaşlarından hiss 
etdi ki, özü ilə bacara bilmir, onun üçün darıxır, ona 
inanır.  

 
29.09.2014 

 



                                                                    Əzraillə rəqs 

 251 

 
 
 
 

ƏZRAİLLƏ  RƏQS 
 
Sapsağlam idi. Gözlənilmədən yorğan-döşəyə 

düşdü. Oğul-uşaq, yaxında-uzaqda olan qohum-əqrəba, 
eşidən-bilən xəstənin yanına gəlir, vəziyyəti ilə maraq-
lanır və hamını bir məsələ düşündürürdü:  

Bu kişiyə nə oldu? Sağlam adam idi. Hələ bir dəfə 
də olsun sağlamlığından şikayət eləməyibdi. Allahın işi-
di, nə demək olar. Özü bilən məsləhətdi. 

Oğlanları xəstənin balıncının dibini kəsdiriblər. 
Xəstənin halbahal olduğunu müşahidə etdikcə əlacsız 
olduqlarını gördükcə bilmirdilər nə etsinlər. 

Xəstə xırıldamağa, əl-qol atmağa başladı. Gözləri 
az qaldı yerindən çıxa. Əllərini döşəməyə dayaq eləyib 
başını dikəltdi. Tez oğlu atasının söykəyinə girib yerin-
də otuzdurdu. 

– Nə oldu, ata? Niyə elə eləyirsən? Özünü taraz-
layan xəstə, xırıltılı səslə: 

– Görmürsən? Məni aldadıb aparmaq istəyir. 
Onun mənə gücü çatar? – dedi. 

Oğlu mütəkkənin üstünə balıncı qoyaraq atasının 
kürəyinə söykədi. Çiyninə əlavə yorğan salıb soruşdu: 

– Ata, nə yeyirsən?  
Xəstə dedi: 
– Heç bir şey, su gətir. 
Oğlan çölə su gətirməyə çıxdı. Oruc kişi də oğla-

nın arxasınca çıxdı. 
– Ay oğul, görmürsən Əzrailə can vermir. Hayıf 

Nəsibdən. Qorxmaz, ürəkli adam idi. Ciyərli olduğuna 
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görə Əzraildən qorxmur də. – deyən Oruc kişi yaylığını 
çıxardıb gözlərini sildi. 

– İndi nə olacaq Oruc dayı? Rüstəm soruşdu. 
– Heç bir şey, ay oğul. Bir yolla aldadıb aparacaq. 

İndiyə qədər kim Əzrailin əlindən yaxa qurtarıb ki, atan 
da qurtara. Yaxşı olar ki, molla gətirin, diriykən başının 
üstündə «Quran» oxusun. Qoy qulağı «Quran» səsi 
eşitsin. 

– Yaxşı, Oruc dayı. İndi adam göndərərəm molla 
Salmanı gətirər. 

– Ay Rüstəm, oğul, hər bir hazırlığınızı görün ki, 
sonra təntiməyəsiniz. 

– Nə lazımdırsa, deyinən, hazırlayaq. Mən bilmi-
rəm axı, Oruc dayı. 

– Rüstəm, sən molla Salmanı gətizdir, mən də bir 
siyahı tutum verim. Olarmı, oğul? 

– Hə, Oruc dayı, düz deyirsən. Nə lazımdısa, kağı-
za yaz, göndərim alsınlar, – dedi Rüstəm. 

 
* * * 

Molla Salmanın oturması üçün xəstənin yanına bir 
stul gətirib qoydular. Molla içəridə əyləşənlərlə görüşüb 
yerini rahatladı və başladı «Quran» oxumağa. Molla 
«Quran» oxuduqca gözünün altı ilə ağ mələfəli yorğan-
döşəkdə uzanıb gözlərini tavana zilləmiş xəstəyə baxır-
dı. 

Gözlənilmədən xəstənin əl-qol atması, yerində 
çalxalanmasını görən molla tez ayağa qalxdı və xəstəyə 
yaxınlaşdı, onun başını qaldırıb söykəyini düzəltdi. Son-
ra dodağının altında nəsə oxuyub xəstənin üzünə üfür-
məyə başladı. 

Xəstənin hərəkətindən təşvişə düşən adamlar sa-
kitləşəndən sonra molla Salman üzünü əyləşənlərə tuta-
raq dedi: 
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– Allahı tanımayana lənət. Görmürsünüz? Can 
vermir. Əzraillə əlbəyaxa olur. Aldada bilmir. Demək 
xəstənin huşu başındadır. Belə xəstələr çətin can verir. 

– Molla, axırı necə olacaq? Oruc kişi soruşdu. 
– Heç bir şey, Oruc. Nə olmalıdır? Hansı yolla 

olursa-olsun, bir yolla aparacaq. İndiyə kimi Əzrailin 
əlindən kim qurtarıbdır ki? 

Hamı sakitləşib, yenə xəstəni müşahidə etməyə 
başladı. Rüstəm atasını yerinə uzatdı. 

 
* * * 

– Can vermir. Əzrail dedi. 
Səda gəldi: 
– Necə can vermir? Elə şey ola bilməz. Bir yol 

tapa bilmirsən? Milyonlarla insan yola salmısan. Zəngin 
təcrübən var. Fikirləş, optimal bir variant tap. 

– Çox variantlardan istifadə etdim. Çoxlarını qır-
mızı alma verməklə aldadıram. Bu almaya yaxın durma-
dı. Atasının qiyafəsində gözünə göründüm. Çağırdım ki, 
yanıma gəlsin, gəlmədi. Sonra anasının, yaxın qohum-
əqrəbasının qiyafəsində göründüm, yenə bir xeyri olma-
dı. İnanmamağı bir yana, mənlə əlbəyaxa olmağa can 
atır. Mənə deyir ki, çox adamların canını almısan. Sənin 
də canını mən alacağam. İnsanlar meydana gələndən bə-
ri Tanrı bu vəzifəni mənə həvalə edib. Hələ mənə mey-
dan oxuyan bir insana rast gəlməmişəm. Bu adam heç 
bir şeydən qorxmur, heç bir şeyə aldanmır. Bəs nə 
edim? Əzrail müticəsinə cavab gözlədi. 

Qeybdən səda gəldi. 
– Qoy bir onun tale kitabını vərəqləyim. Görək ki-

mi çox istəyir. Kimin görkəmi ilə onu tələyə sala bilə-
rik. Bir az gözlə. 

Əzrail çəkilib bir kənarda oturmuşdu. Xəstənin ət-
rafına yığılanlara baxırdı. 
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Xəstəyə baxdıqca Əzrailin əsəbləri tarıma çəkilir-
di. Buna bax! Bir gör kim mənə meydan oxuyur! Öm-
ründə dizi yerə gəlməyən Rüstəm Zalı, balıqlardan xə-
rac alan İsgəndəri, insan kəlləsindən minarə qurduran 
Əmir Teymuru, taxtü-səltənət üçün oğlunun gözünü çı-
xartdıran Nadir şahı bir dəfə gözlərinə görünməklə o bi-
ri dünyaya yola salmışam. 

Qeybdən gələn səda: 
– Onun cavanlıqda sevdiyi bir qız olub. Adı Gül-

şəndir. Bəlkə, «Gülşən» onu yola gətirə. Bu variantı 
yoxla görək nə göstərir. Bu da alınmasa, bir şey fikirlə-
şərik. Elə bilirəm ki, «Gülşən» variantı özünü doğrulda-
caqdır. Çünki o Gülşəni bütün varlığı ilə sevirdi. Hələ 
də onun ürəyində Gülşən yarası sağalmayıbdır. Bir 
yoxla görək! 

 
* * * 

Xəstənin tavana dikilmiş baxışlarında bir canlan-
ma, sifətində isə sevinc cizgiləri görünməsi ona baxan-
ların da əhval-ruhiyyəsinə təsir etdi. Hamının gözləri 
alacalanmağa başladı. Xəstə normal nəfəs almağa başla-
mışdı. Hətta arabir xəstənin dodaqlarında görünən tə-
bəssüm də ətrafdakıların nəzərindən qaçmırdı. Molla 
Salman lal-dinməz əllərini dizinin üstünə qoyub xəs-
tənin əhvalında olan dəyişikliyə maraqla baxırdı. 

 
* * * 

Uzaqdan Gülşənin görünməsi Nəsibi çox əvvəllə-
rə, lap gənclik illərinə apardı. 

Onda cavan idi Nəsib. Jurnal əlində ilk dəfə sinfə 
girəndə qabaq partada əyləşmiş incə, qarabuğdayı, kəsik 
qara saçları çiyninə tökülmüş qız diqqətini cəlb etdi. 
Yaxşı oxuyan şagird kimi Gülşənin həmişə müəllimin 
diqqətində olmağa can atması Nəsibin nəzərindən qaç-
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mırdı. İlk vaxtlar Nəsib qızın hərəkətlərinə əhəmiyyət 
verməməyə çalışsa da, hiss edirdi ki, içində qıza qarşı 
anlaşılmaz duyğular baş qaldırır. Gülşən Elnarə ilə bir 
otururdu. Bu iki qız dost olmaqdan əlavə həm də qohum 
idilər. Gülşən müəllimin ona qarşı laqeyd olduğunu hiss 
etsə də, özü ilə bacara bilmədiyini başa düşürdü. Çalışır-
dı ki, sinif yoldaşları bilməsinlər. Bircə sirrini Elnarəyə 
deyirdi. Yenə dərsdən çıxıb evə gedəndə Elnarə soruş-
du: 

– Gülşən, nə olub, bu gün heç qaş-qabağın açıl-
madı? 

– Eh, nə bilim, Elnarə. Özümlə bacara bilmirəm. 
Gecə-gündüz ancaq beynimdə Nəsib müəllimin fikri fır-
lanır. Heç elə bil hiss etmir mənim ona olan istəyimi. 
Deyəsən, mən dəli olacağam. 

– Sən niyə başa düşmək istəmirsən. Axı o müəl-
limdir, sən də şagird. Gəlsin sənə desin ki, Gülşən, səni 
sevirəm? Vallah, gülməli söz danışırsan. 

– Elnarə, sevmək adamın özündən asılı olan şey 
deyil. Bir də ki, sevmək müəllim-şagird olmağa baxır? 
Nəsib müəllimin laqeydliyi mənə pis təsir edir. Başa 
düşmürəm, o boyda ali məktəb bitirib, amma mənim 
ona qarşı olan istəyimi başa düşmür. Bəs o nətəri müəl-
limdir? 

– Gülşən, bir şeyi başa düş ki, o müəllimdir. Mən 
inanmıram ki, o sənə bir söz desin. 

– Bəs yaxşı, onda mən neyləyim? Yox, mən onsuz 
bir gün də yaşaya bilmərəm. Əlac ona qalıb ki, özüm 
deyim. 

– Nə cür deyəcəksən, ay qız? Elnarə maraqla so-
ruşdu. 

– Mən elə bilirdim ki, sən mənə bir yol göstərə-
cəksən. Amma səndən mənə bir hay olmadı. – Gülşən 
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acıqlı-acıqlı Elnarənin üzünə baxdı. – Özüm bilirəm nə 
cür deyəcəyəm.  

Bir söz deməyən Elnarə yol ayrıcına çatanda 
«Yaxşı, sağ ol!» deyib Gülşəndən ayrıldı və evlərinə 
gedən yola düzəldi. 

 
* * * 

Sinfə girən Nəsib müəllim sinfi salamlayıb stul 
çəkib əyləşdi və başladı jurnalı yazmağa. Proqramı 
yazandan sonra yeni mövzunun səhifəsini qeyd etmək 
üçün «Bir kitab verin» dedi. Müəllim stolunun qarşısın-
dakı partada əyləşən Gülşən tez qarşısındakı kitabı 
götürərək «Buyurun, müəllim» dedi. Əlini uzadıb kitabı 
alan Nəsib müəllim Gülşənin ona zillənmiş baxışlarında 
bir ümid sezdi. Kitabı alıb stolun üstünə qoydu. İstədi 
kitabı açıb mövzunu axtarsın, kitabın içərisindəki zərf 
diqqətini cəlb etdi. Nəsib müəllim istədi zərfi götürüb 
sahibinə qaytarsın, lakin zərfin üstündə «Çatacaq, Nəsib 
müəllimə» yazılmış sözləri oxuyanda bədənindən gözlə-
nilməz bir hiss keçdi. Gülşənə baxdı. Gülşən başını aşa-
ğı salıb çantasını qurdalasa da, pörtdüyü hiss olunurdu. 
Nəsib müəllim zərfi uşaqlar hiss etməsin deyə, yavaşca 
kitabın arasından sürüşdürərək proqramın arasına qoy-
du. 45 dəqiqənin necə keçməsini hiss etmədi müəllim. 
Dərs boyu isə Gülşən başını yuxarı qaldırmadı. Zəngin 
vurulmağı sanki Nəsib müəllimə bir müjdə xəbəri bəxş 
etdi. 

Nəsib müəllim jurnalı müəllimlər otağına qoyub 
çölə çıxdı. Ürək döyüntüsü ilə zərfi çıxardıb açdı. Şa-
gird dəftər vərəqi iki qatlanıb zərfə qoyulmuşdu. Nəsib 
kağızı çıxardıb açdı və oxudu: 

– Nəsib müəllim! Siz məni bir şagird 
kimi tanıyırsınız və şagird kimi görürsünüz. 
Mən isə sizi başqa cür görürəm. Bəlkə də, 



                                                                    Əzraillə rəqs 

 257 

düşünəcəksiniz bu, nə yaman üzdü qızdı. 
Xeyr! Xahiş edirəm, mənim barəmdə o cür 
düşünməyin. Yadınızda varsa, ilk dəfə bizim 
sinfə girəndə baxışlarınız mənim baxışlarım-
la toqquşdu. Həmin baxışlarınızdan ürəyimə 
düşən qığılcım getdikcə alovlanmağa başla-
dı. Sonra başa düşdüm ki, sizə vurulmuşam. 
Sizin laqeydliyiniz məni məcbur elədi ki, bu 
məktubu sizə yazım. Bilirəm, siz müəllimsi-
niz. Bəlkə də, sənətinizlə bağlı olaraq və ya 
məni uşaq gözü ilə gördüyünüzə görə hisslə-
rimə laqeydlik göstərirsiniz. Amma elə deyil. 
Sizin uşaq bildiyiniz ürəyim təmiz bir mə-
həbbətlə sizi sevir. Ümidvaram ki, mənim 
yeni qönçələnmiş məhəbbətimin vaxtsız sol-
masına imkan verməyəcəksiniz. 

Bütün varlığıyla sizi sevən Gülşən. 

Axşam yatağına girəndə Nəsib məktubu yenidən 
bir də oxudu. Hiss etdi ki, özü də qızı sevir. Amma mü-
əllimlik adına yaraşan iş olmadığı üçün hisslərini boğ-
mağı planlaşdırdı. Qızı bu yoldan çəkindirmək üçün 
Gülşənlə təklikdə söhbət etməyi qərarlaşdırdı. Bu fikirlə 
də yuxuya getdi. 

Səhər dərs vaxtı cədvələ baxdı, gördü ki, arada 
“pəncərə”si var (dərsi yoxdur). Dərsinin olmadığından 
istifadə edərək uşaq göndərib Gülşəni çağırtdırdı. Qızın 
gəldiyini görüb qarşısında dayandığı sinif otağının boş 
olduğuna işarə edərək «Gülşən, bura gəl» deyib, otağa 
girdi. Stulda əyləşdi. İçəri girən Gülşən qapını örtüb 
ayaq üstdə dayandı və baxışlarını yerə dikdi. 

– Keç əyləş, Gülşən. 
– Sağ olun, oturmuram. 
– Oturmursan oturma. Onda qulaq as! Özünü 

cəmləşdirən Nəsib dedi: 
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– Gülşən, məktubunu oxudum. Məsləhət görürəm 
yaxşı oxuyasan, ali məktəbə daxil olasan. Bu, uşaqlıq 
hissidir. Sənin üçün əsl sevgi, məhəbbət irəlidədir. Başa 
düşdünmü? 

– Mən başa düşdüm. İcazə verərsiniz bir söz də 
mən deyim? 

– Buyur de! Nəsib qızın üzünü gizlətmiş qara 
saçlarına baxdı. 

Gülşən yavaş-yavaş Nəsibin gəlib yanında dayan-
dı. Gözlənilmədən iki əli ilə Nəsibin sifətindən tutaraq 
özünə tərəf çəkib dodaqlarından öpdü və dedi: 

– Mən başa düşürəm, müəllim! Bəs siz niyə başa 
düşmək istəmirsiniz? – deyib qapıdan çıxmağı bir anda 
baş verdi. 

Bu gözlənilməz hərəkətdən özünü itirən Nəsib qı-
zın ətir qoxuyan nəfəsindən sanki bihuş olub xeyli vaxt 
key-key baxışları qapıdan çıxan qızın arxasınca örtülən 
qapıya dikili qaldı. 

İki gün dərsə gəlmədi Gülşən. Üçüncü gün dərsə 
gəldi. Nəsib müəllimin dərsində heç müəllimə tərəf bax-
madı da. Müəllim də Gülşənə fikir vermədi. Dərsdən 
çıxanda Nəsib sevindi ki, deyəsən, Gülşən fikrini dəyi-
şibdi. Birinci növbənin dərsləri qurtarmışdı. Nəsib mü-
əllim evə getməyə hazırlaşırdı. Müəllimlər otağından çı-
xıb dəhlizlə getdiyi yerdə qəflətən «Müəllim, olar?» sö-
zünə çönüb baxanda Gülşəni qarşısında gördü. İlk ba-
xışda özünü itirən Nəsib titrək bir səslə «Buyur» dedi. 

– Müəllim, bu, sizə çatacaq! – deyən Gülşən qıza-
ra-qızara əlindəki bükülü kağızı Nəsibə uzatdı. Nəsib 
bükülünü alan kimi qız uzaqlaşdı. 

Nəsib bükülünü cibinə qoydu. Evə gəldi. Günorta 
yeməyini yeyib, otağına çıxdı. Bükülünü açdı. Bükülü-
dən balaca bir gəmi suveniri çıxdı. «Gəminin burnunda 
dayanmış saqqallı kapitanın ağzında olan qəlyan suveni-
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rə xüsusi bir gözəllik verirdi. Bükülüdə məktub da var 
idi. Nəsib məktubu açdı və oxudu. 

“Əzizim, Nəsib! Sənə göndərdiyim «Gə-
mi» mənim həyatım, taleyimdir. Kapitan da 
sənsən. Mən həyatımın, taleyimin ixtiyarını bu 
gəmi kimi sənə tapşırıram. Gəminin hərəkət 
istiqaməti və ixtiyarı kapitanın əlində olduğu 
kimi, sən də bu gündən mənim həyatımın sahi-
bisən və onu istədiyin kimi idarə edə bilərsən. 
Mən səninəm, sənin də olacağam. Axşam bi-
zim həyətin aşağısındakı kolluqda səni gözlə-
yəcəyəm. Saat birdə. Hökmən gələrsən. İnan, 
gəlməsən, özümü öldürərəm”.  
Məktubu oxuyub qurtaran Nəsibi fikir götürdü: 
Bu nə iş idi mən düşdüm? Bu qız lap dəlidi deyə-

sən. Bir-iki ay qalıb məktəbi qurtarmağına. Qurtarıb 
rədd olsaydı!.. İndi mən neynim. Gecə durum bunun gö-
rüşünə gedim. Görüb eləyən olar. Deməzlərmi, müəllim, 
gecə saat birdə başqasının çəpərinin ayağında nə gəzir-
sən. Mənim kənddə nə hörmətim olar? Getmiyəcəyəm. 
Birdən özünə bir xətər toxundurar. Bir kağız da yazar 
qoyar. Ondan sonra cavan ömrünü həbsxanaların kün-
cündə çürüt. Bəs nə etməli? Atalar belə yerdə deyib ki, 
cəhənnəmdə bir daş var, götürən də peşimandı, götür-
məyən də. 

İkinci növbə dərsi var idi. Düşüncələr qoynunda 
durub məktəbə yollandı. Bir təhər dərslərini yola verdi. 
Gələndə bir az da kənd camaatının yığışdığı yerdə da-
yandı ki, başı qarışsın. Şər qarışandan bir az sonra evə 
gəldi. Yeməyini yeyib səhərki dərslərə baxdı, gündəliyi-
ni yazdı. Sonra televizordakı verilişləri izləsə də, amma 
fikri başqa yerdə idi. Vaxta az qaldıqca elə bil Nəsibin 
havası çatmırdı. «Gəlməsən, özümü öldürərəm» yazma-
sının törədəcəyi fəsadın qorxusundan ayağa durub qapı-
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dan xəlvət çıxdı və yola düzəldi. Daldey yerlərlə getmə-
yə başladı. Kolluğa çatanda qolundakı fosforlu saata 
baxdı. İkiyə on dəqiqə işləmişdi. Yavaşca kolluğa ya-
xınlaşdı. Qaranlıqda «Burdayam. Bura gəl. Bəs niyə gec 
gəldin?» eşidilən səsə tərəf səssiz yaxınlaşmağa başladı. 
Kolluqdan qəflətən peyda olan kölgə Nəsibin boynuna 
sarıldı. 

– Bir imkan ver. Yavaş danış, eşidən olar, – deyən 
Nəsib qızın qollarını boynundan açdı. 

– Gəl. Bura gəl! Qız əlindən tutaraq kolluğun 
altında, çinar ağacının dibində düzəltdiyi yerə gətirdi 
Nəsibi. 

– Qorxma, bura elə yerdi ki, heç gündüz də buranı 
görmək mümkün deyil. İstəyirsən gündüz də burda qa-
laq? Deyən Gülşən qaranlıqda Nəsibə sığındı. 

– Gülşən, məni nahaq görüşə çağırmısan. Bu mə-
nə yaraşan iş deyil. Mən müəlliməm. Məni bura gətirən 
sənin yazdığın «Gəlməsən, özümü öldürərəm» sözün 
oldu. Belə şeylər lazım deyil. 

– Həqiqəti deyirəm, gəlməsən, özümü öldürərdim. 
Mən səni bura görüşə çağırmışam. Çağırmamışam, bur-
da mənə tərbiyə dərsi keçəsən. Müəllimin sevməyə haq-
qı yoxdur? Mən sənsiz yaşaya bilmirəm. Başa düşdün, 
müəllim? Niyə mənə bir söz demirsən? Yoxsa, istədiyin 
var, məni bəyənmirsən? Düzünü de. Kişi kimi danış, 
müəllim kimi yox! 

– Yox, istədiyim yoxdur. Sən də çox gözəl, qə-
şəng qızsan. Sevilməyə layiq qızsan. 

– Əgər elədirsə, bəs onda niyə məni qucaqlayıb 
öpmürsən? Niyə məni bağrına basmırsan? Demək 
dediklərin hamısı yalandır, müəllim. 

– Yox, yalan deyil, düz deyirəm. – deyən Nəsib 
nəfəs-nəfəsə dayandığı Gülşənin incə belini qolları ara-
sına alaraq yerə uzandırdı. Dodaqlarından, ətir qoxuyan 



                                                                    Əzraillə rəqs 

 261 

boyun-boğazından başlayan «gəzinti» yavaş-yavaş qızın 
özü tərəfindən yaxası açılmış dondan qaranlıqda bəyaz 
güllər kimi ətir qoxuyan bir cüt yeni qönçələnmiş yumru 
döşlərə tərəf gedirdi. Ehtirasın ağlagəlməz burulğanında 
özünü itirən Nəsib «Sən hamıdan gözəlsən. Mən səni 
sevirəm, Gülşən!» sözlərini qolları arasına sığınmış qı-
zın qulağına pıçıldadı. 

– Bax, mən bu sözləri gözləyirdim səndən. İndi 
bildim ki, sən məni sevirdin, amma dilinə gətirmirdin. 
İndi dünyanın ən xoşbəxt qızı mənəm. Sevdiyimin qol-
ları arasındayam. Gülşən daha da Nəsibə qısıldı və zərif 
qolları ilə Nəsibi daha da özünə sıxdı: «Nəsib, mən 
səninəm. Artıq dözə bilmirəm. Ürəyindən nə keçirsə...» 
pıçıldayan Gülşən Nəsibin qolları arasında təslim olma-
ğa can atsa da, Nəsib razılaşmadı. 

– İşıqlaşmağa az qalıb. Gedək. Bu axırıncı dəfə 
olsun. Görərlər, biabır olarıq. Lazım olanda mən xəbər 
göndərərəm, görüşərik. Eşitdinmi? – Nəsib Gülşənə tap-
şırdı. 

– Yaxşı, eşitdim. Bir dəfə də səni öpüm, sonra get. 
Gülşən Nəsibin boynuna sarıldı və pıçıldadı: «Mən sən-
siz yaşaya bilmirəm. Niyə başa düşmürsən?» 

– Yaxşı, sağ ol. Nəsib boynuna sarılmış zərif 
qolları boynundan açaraq Gülşəndən ayrıldı. 

 
*** 

Gülşən orta məktəbi bitirmişdi. Qızın təkidi və 
xahişi ilə bir neçə dəfə Nəsib görüşə getmişdi. Nəsib 
Gülşənə elçi göndərmək fikrində idi. Amma Nəsibin 
valideynləri, xüsusən, anası razı deyildi. 

Yayın son ayı idi. Nəsib bir təhər anasını razı sal-
mışdı ki, elçi getsin. Nəsibin adamları hazırlaşırdılar ki, 
səhər elçi getsinlər, axşam kəndə xəbər yayıldı ki, Gül-
şən suya gedəndə Qubad və onun dostları zorla Gülşəni 
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qaçırdıblar. Danışılana görə qız heç cür razı olmayıb. 
Qubad qızdan yaşda iki dəfə böyük idi. Sonra məlum ol-
du ki, qızın ata-anası razılıq veriblər ki, Qubad qızı qa-
çırsın. 

Aradan beş-altı aya yaxın bir vaxt keçmişdi. Nəsib 
dərsdən evə gedirdi. Qarşıdan gələn Tamara arvad: 

– Ay Nəsib, oğul, bir dayan. – dedi. 
Dayanan Nəsib Tamara arvadın ona çatmasını 

gözlədi. Gəlib çatan Tamara arvad: 
– Nətərisən, ay oğul? 
– Sağ ol, Tamara xala! Hələlik yaxşıyam. 
– Yaxşı ol, ay oğul. Mən sənin xətrini çox 

istəyirəm. 
– Xətriniz xoş olsun, Tamara xala! 
– Eşitmişəm, oğul, Gülşən qaçırılandan sonra, çox 

pis olmusan. 
– ..... 
– Oğul, bilirdim Gülşən səni, sən də Gülşəni çox 

sevirdin. Bilirəm, Qubad Gülşənin dədəsi yaşdadı. Bilə-
bilə Gülşəni mən bədbəxt etdim. 

– Niyə, Tamara xala. Təəccüblə dilləndi Nəsib. 
– Görünür, sənin xəbərin yoxdu. Anan mənə xəbər 

göndərmişdi ki, mən onun qapısına elçi gedən deyiləm. 
Qızını kimə istəyir versin. 

– Nə danışırsan, Tamara xala. Bizimkilər hazırla-
şırdı ki, səhəri sizə elçi getsinlər, axşamı Gülşəni qaçırt-
dılar. 

– Bil və agah ol, oğul! Beş-on gün hadisədən qa-
baq anan xəbər göndərmişdi. Mən də ajıxnan qızı bilə-
bilə uçuruma yuvarladım. Bilirəm, səhv etdiyimi. Sənlə 
Gülşənin qarğışı məni tutacaq. Deyirlər sevən ürəklərin 
alqışı-qarğışı müstəcəb olur. İstəyirəm həqiqəti biləsən. 
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– Sağ ol, Tamara xala. Düzünü dediyiniz üçün. 
Nəsib Tamara arvaddan ayrılıb fikirli-fikirli evə doğru 
getdi. Artıq hər şey gec idi. 

Gülşənin ərə getdiyindən bir ilə yaxın vaxt keç-
mişdi. Dərsdən çıxıb evə gedən Nəsib «Müəllim, olar 
sizinlə bir dəqiqə» sözlərinə çönəndə Elnarəni gördü. 

– Salam, Elnarə necəsən? 
– Sağ ol, müəllim, yaxşıyam. 
– Eşidirəm, Elnarə. 
– Nəsib müəllim.... Sözünün arxasını deyə bilmə-

yən Elnarə doluxsunmuş gözlərini silərək qızarıb başını 
aşağı dikdi. 

– Ay qız, utanma. Niyə doluxsunursan? Sözünü 
de, nə üçün utanırsan? Nəsib qıza ürək-dirək verdi. 

– Bilirsən, müəllim, Gülşən dedi ki, onda bir “gə-
mi” var. Xahiş edirəm onu qaytarsın. O mənim tale gə-
mimin kapitanı ola bilmədi. O mənim məhəbbətimi qiy-
mətləndirməyi bacarmasa da, mən onu həmişə sevəcə-
yəm. O mənim ilk və son məhəbbətimdir. 

– Elnarə, Gülşən düz deyir. Mən onun məhəbbə-
tini vaxtında qiymətləndirə bilmədim. O isə mənim ürə-
yimdə sağalmayan bir yara qoydu getdi! Səhər suveniri 
gətirərəm. Bu vaxtı burda ol, verərəm, apararsan. Ol-
dumu? 

– Yaxşı müəllim. Səhər bu vaxtı burda gözlə-
yərəm. – deyən Elnarə Nəsib müəllimdən ayrıldı. 

 
*** 

– Gəl, Nəsib! Yaxın gəl! Bax o vaxtı sənə verdi-
yim «gəmi»dir. Sən mənim tale yolumun kapitanı ola 
bilmədin. Amma mən sənin tale yolunun kapitanı ola-
cağam. Axı sən məni sevirsən. İstəyirəm bu görüşümüz-
lə səninlə özümün həsrətinə son qoyum. Necə bilirsən, 
Nəsib? 
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Bütün gücünü toplayan xəstə gözlənilmədən aya-
ğa durdu və “gəlirəm” dedi. 

Xəstənin gözlənilmədən ayağa durmasından içəri-
də duranların çoxu qışqırıb qorxusundan çölə qaçdı. 
Molla Salmanla Oruc kişi «Bismillah! Bismillah!..» de-
yərək özlərini toxdadıb ayağa qalxdılar və hərəsi xəstə-
nin bir qolundan tutub otuzdurmaq istədilər. Lakin xəs-
tənin acıqlı-acıqlı «Buraxın məni!» deməsi Molla Sal-
manla Oruc kişinin kənara çəkilməsinə səbəb oldu. 

Xəstə qollarını qaldırıb oynamağa başladı. Xəs-
tənin arabir «Sən düz deyirsən. Günahkar mənəm! Bəs 
indiyə kimi harada idin?» deməsi və rəqs etməsi hamını 
çaş-baş salmışdı. Arada molla Salman dodağının altında 
nə isə oxuyub üfürürdü. “Kərəminə şükür, İlahi! Bunu 
oynadan Əzraildi, ay Oruc. Neçə gündü can vermir. Gö-
rünür istədiyi adamı tapıbdır deyə oynayır. Qorxmayın”. 
– deyən mollanın sözündən sonra çöldəkilər də ürək-
lənib otağa qayıtdılar və xəstənin əməlli-başlı rəqsinə 
tamaşa etməyə başladılar. 

– Yaxın gəl! Yaxın!.. deyən xəstə sağ əli ilə evin 
küncünə işarə edirdi. 

“ – Gəlirəm, əzizim. Sənsiz yaşadığım bəsdi. Bili-
rəm, sən də mənsiz yaşaya bilmirsən. Qadan ürəyimə 
gəlsin. Gəlirəm!” – deyən «Gülşən» özünü xəstəyə çat-
dırdı və başladılar “rəqs etməyə”. 

Molla Rüstəmlə Oruca dedi ki, diqqətli olun. Qəf-
lətən yıxılacaq. Elə eləyin ki, yıxılanda tuta bilin. Yerə 
yıxılmasın. 

Molla Salman, Rüstəm və Oruc xəstənin hər bir 
hərəkətini izləməklə bərabər, ovunun üzərinə şığımaq 
üçün pusquda durmuş yırtıcı kimi dayanmışdılar. 

Xəstə qollarını geniş açaraq sanki kiminləsə qol-
boyun oynayırdı və birdən nəyisə qucaqlayırmış kimi 
«Of!..  Arzuma çatdım!..» deyib qollarını bir-birinə 
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yaxınlaşdırmaq istəyəndə xırıldayıb səntirləməyə baş-
ladı. Molla Salman, Rüstəm və Oruc kişi xəstənin söy-
kəyinə girib yavaşca yerinə uzatdılar. Yerinə uzadılmış 
xəstənin sinəsi qalxıb endi, ağzından çıxan son nəfəsi – 
ruhunun uçmağı ilə qollarının yanına düşməyi bir oldu. 

Molla Salman mərhumun gözlərini sığadı və mə-
ləfəni üstünə çəkib yerini rahatlayıb «Quran» oxumağa 
başladı. 

Kənarda durub onları seyr edən Əzrail gülə-gülə 
dedi: 

– Can vermirdin. Mənimlə əlbəyaxa olurdun. 
Düzdü, bir az əziyyət verdin. Etiraf edim ki, əsrlərlə bu 
vəzifədə işləsəm də, hələ bilmirdim ki, məhəbbət insanı 
diz çökdürən ən ali hissdir. 

 

20.12.2015 
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MƏN SƏNİ GÖRÜRƏM 
 

Qadın, hətta hər şeyi görən Allahı da aldada bilər. 
DOSTOYEVSKI. 

 
İş otağında, telefonla  bir neçə dəfə söhbətimiz ol-

sa da, hər şey üstüörtülü idi. Eyhamlı oyundan bezikdi-
yimi hiss edən kimi deyərdi: 

– Hara baxıram səni görürəm. Günəşin doğmasın-
da, çiçəklərin ətrində, bulaqların sərinliyində, dağların 
vüqarında, işə gedəndə yanımda, otaqda işləyəndə otaq-
da, evə qayıdanda evdə, hətta yatağa girəndə də səni 
yatağımda görürəm. 

Söhbət zamanı baxışlarım dodaqlarından asıla 
qalardı «Səni sevirəm» sözünü eşitmək üçün. Bilmirəm 
nədənsə heç vaxt «Səni sevirəm» sözünü deməzdi. Bu 
cür sözlərlə hisslərimi ehtizaza gətirərək məni yenidən 
eyhamlı oyununa cəlb edər və oyundan kənara çıxmağa 
qoymazdı. Artıq varlığıma hakim kəsilmişdi. Rahatlı-
ğım pozulmuş, dincliyimi əldən vermişdim. Ancaq onu 
düşünürdüm. İstəmədiyim halda, hissələrimin əsirinə 
çevrilərək zəng vurdum. 

– Nə yaxşı zəng etmisən? Sözlərinin işığında gö-
züm önündə tez-tez yanağına tökülən xurmayı saçlarını 
əli ilə geri daraması, nüfuzedici baxışları, dodaqlarında 
ürəkoxşayan təbəssümün yaranması canlandı. 

– Vaxtın varsa, səninlə görüşmək istəyirəm. 
– İş yerimə gəl. 
– Orada  sıxılıram. Sənin üçün də yaxşı deyil. 
– Mənim üçün narahat olma. Gəl bura.  
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– Yox, gələ bilməyəcəyəm. Səni ilk görüşə dəvət 
edirəm. Gəlmək imkanın var, ya yox? 

– Açığın niyə tutur. Gəl deyirsən, gələrəm. İlk gö-
rüş yadda qalan olur. Güldü. Nahar fasiləsində məni 
gözlə. Amma tez qayıdacağam. İşim çoxdur. 

Ünvanı söylədim və başladım dəqiqələri saymağa. 
Vaxt azaldıqca həyəcandan özümə yer tapa bilmirdim. 
Tez-tez ətrafı nəzərdən keçirirdim. Bir dostum yaxınlaş-
dı. Görüşüb, əhvallaşdıq. 

– Soruşmaq ayıb olmasın. Yaman həyəcanlı görü-
nürsən. Gedək, çay içək. 

– Sevdiyimi ilk görüşə çağırmışam. Onu gözləyi-
rəm. O da gəlmir ki, gəlmir. 

– Gözlətmək, görüşə gecikmək onların xoşuna gə-
lir. Mən də deyirəm ətrafı nə üçün tez-tez nəzərdən ke-
çirir. Dostum güldü. 

Bu məqamda telefonum zəng çaldı. Tez düyməni 
basıb dostumdan bir-iki addım kənara çəkildim. 

– Hardasan? 
– İnzibati binanın qarşısında, şam ağacının altında 

dayanmışam. 
– Hə, mən səni görürəm – dedi. 
Arxaya çevrildim. Qarşımda dayanmışdı. Gözün-

də qara eynək, sifətində təbəssüm. 
– Tanış ol, iş yoldaşımdı – dedi. 
Yanında dayanmış qarayanız, nazik qızın mənə 

doğru uzanmış əlini sıxdım. 
– Başqa idarədə sənəd var. O sənədi götürməliyik, 

ona görə birlikdə gəldik. 
Tutulduğumu hiss etmişdi. Adəti üzrə tez-tez sifə-

tinə tökülən xurmayı saçlarını əli ilə geri darayaraq, si-
fətində təbəssüm, gözündə qara eynək gülə-gülə danışır-
dı. Hiss edirdi ki, gözüm ona baxsa da, fikrim başqa 
yerdədi. Tanış olduğumuz müddətdə gözündə eynək 
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görməmişdim. Acığımdan içimdən qəlpə-qəlpə sökülür-
düm. «Sən bilmirsən ki, görüşə tək gedirlər?» sualı dili-
min ucunu yandırırdı. Sualıma cavab almaq üçün gözlə-
rinə baxmaq istədim. Baxışlarım gözündəki qara eynəyə 
ilişəndə «Göz ürəyin aynasıdır» fikri içimdən keçdi. 
«Salam, sağ ol» söhbətindən sonra getdiklərini görən 
dostum üzünü mənə tutaraq: 

– Rolunu çox məharətlə oynayır. Bu cür qadınlar 
çoxdur. Vaxtını öldürür. O bilmir ki, görüşə tək gedir-
lər? – dedi. 

Ürəyimdə dostuma acığım tutdu. Çünki o, hissimi, 
düşüncəmi özü ilə aparmışdı. Yaddaşımı silib, orada an-
caq öz əksini saxlamışdı. Aradan neçə gün keçdi, bil-
mirəm. Pozulmuş yaddaşımı bərpa etməyə çalışaraq 
üstüörtülü və eyhamlı oyunun sonu görünməyən yalançı 
vədlərindən uzaqlaşmaq istədiyim məqamda yenidən 
zəng vurdu. Yenə «Mən səni görürəm» nəğməsini oxu-
mağa başladı. «Nəğmə»nin ritmi, avazı ürək oxşayan 
«Haraya baxıram, mən səni görürəm.» sözləri ilə bitmə-
si yenidən məni öz oyununa cəzb etdi. Bu cəzbetmədə 
göz oxşayan gözəllik, ədalı nəvaziş, xurmayı saçlar, gü-
ləş sifət, qaynar gözlər, ürəkdə ümid işığı yandıran 
«Mən səni görürəm» sözləri pıçıldayan nazik dodaqlar 
məni ancaq onu görməyə, onu düşünməyə məcbur edir-
di. 

 
* * * 

Sonuncu telefon söhbətindən xeyli vaxt keçmişdi. 
Küləkli bir gün. Göylər dərdli adamlar kimi qaş-qabağı-
nı sallayıbdı. Onun haqqında düşündüyüm bir diləyim 
çiçək açmışdı. Mənə çatan sevincli xəbərdən şəhərə sı-
ğışmırdım, aşıb-daşırdım. Sevincimi bölüşmək üçün 
zəng çaldım. 

– Hardasan? Görüşə bilərik? 
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– Tədbirdəyəm. İmkan yoxdur. 
– Uzaqdan da olsa, öpürəm səni. 
– Xeyirdimi, belə sevinməkdə? 
– Bu bizim qələbəmizdir. Açıqlama verdim. 
– Gəlirəm, uzağı on dəqiqəyə ordayam. Sevinc 

dolu sözləri mənə elə gəldi ki, əsən küləyi dayandırdı, 
qara buludların arxasından Günəş doğdu. 

Bir azdan olan görüşün şirin xəyalının qanadların-
da uçmağa başladım. «Sinəmə dağılmış xurmayı saçları 
sığallayır, doluxsunmuş gözlərin yanaqlar aşağı süzülən 
sevinc yaşlarını silərək: «Mən səni görürəm» deyən do-
daqları isti nəfəsimlə gəzdiyim an…» qəfil çalınan tele-
fon zəngi məni özümə qaytarır. 

Telefonun ekranına baxıram. Ekranda nömrə  
yazılmayıb. Təəccüb içərisində düyməni basıram: 

– Bəli, eşidirəm. 
– Hardasan? Səs onun səsidi.  
– Cümə məscidinin yanından keçən yolun kəna-

rında dayanmışam. 
– Hə, mən səni görürəm – deyib güldü. 
Ətrafıma boylandım. Xeyli aralıda dayanmış ağ 

rəngli «Jiquli»dən düşüb mənə tərəf gəldi. Yanında uca-
boylu bir oğlan. Yaxınlaşıb əlini uzatdı. Görüşdük. Əlini 
əlimdən çəkmək istəmədiyi hiss olunurdu. Üzündə tə-
bəssüm, baxışları gözlərimin tilovuna düşmüşdü, yayın-
dıra bilmirdi. Əllərindəki soyuqluq tədricən bədənimə 
yayılırdı və təfəkkürümə çataraq pozulmuş yaddaşımı 
bərpa edirdi. Bərpa zamanı onun gözlərinin dərinliyində 
bir boşluq, bir dumanlıq gördüm. Həmin boşluqla öz ək-
simi tapa bilmədim. 

“Mən sizin haqqınızda eşitmişəm” – sözlərini de-
yən oğlana baxdım və nömrəsiz telefon zəngi yadıma 
düşdü. Yenidən qarşımda dayanaraq əlini əlimdən çək-
məyən, gözəlliyi, təbəssümü, ədası ilə tamaşaçını özünə 
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cəlb etməyə çalışan mahir aktyor peşəkarlığını mənə xa-
tırlatdığı məqamda qulağıma uzaqdan, çox uzaqdan bir 
səs gəldi: 

– Mən səni görürəm. 
Deyəsən, səs artıq öz cazibə qüvvəsini itirdiyi 

üçün yaddaşım bərpa olunmuşdu. O, məni görə bilməsə 
də, mən onu və onun yanındakı oğlanı görürdüm.   

 
20.11.2014 
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KİRPİKLƏRİN  PIÇILTISI 
 
Aradan üç aya yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq 

bir an da olsa, Xumarı unutmamışdı. Xumarın şəklinə 
baxmaqla özünü ovundururdu. Xumarın zəng etməməsi 
ürəyinə səpilmiş şübhə toxumlarının getdikcə pöhrələn-
məsinə səbəb olurdu. Bəzən hissləri ağlını üstələyəndə, 
qısqanclıq alovunda pörşələnəndə dəli bir fikir rahatlıq 
vermirdi: «Bu necə eşq, məhəbbətdir ki, üç ayda bir 
dəfə də olsun zəng etmir. Görünür, başqası ilə öz kefin-
dədi. Yox, ola bilməz. Sevənlər çox qısqanc olurlar. 
Otello da qısqanclıqdan yaxa qurtara bilmədiyi üçün 
canından artıq sevdiyi Dezdemonanı boğub öldürdü. 
Yoxsa, sən də Otello yolu getmək istəyirsən?..” fikirlə-
rinin zülmət dünyasında işartı axtarsa da çıxış yolu tapa 
bilmirdi. Ürək əvəzinə içərisindən daş asaraq dözürdü. 
Gözləyirdi ki, görsün bu ayrılığın sonu varmı? 

Hara baxırdı hər tərəfdə Xumarı görürdü. Son za-
manlar əhvalında baş verən dəyişiklik evdəkilərə maraq-
lı görünsə də, üstünü vurmurdular. Öz-özlüyündə çox 
götür-qoy edirdi. Ayrılıqdan başqa ayrı çıxış yolu gör-
mürdü. Bəzən Xumarı qınayırdı ki, haradan onun yolu 
üstünə çıxdı. Tez də fikrini dəyişirdi və öz-özünə sual 
verirdi. «Nə vaxt Xumar sənə «Səni sevirəm», «Səni-
nəm» və s. sözlərini deyib ki, indi də onu suçlayırsan?» 

 
* * * 

Gecəyarı yuxudan ayıldı. Bütün bədəni tər için-
dəydi. Stolüstü lampanı yandırıb gördüyü yuxu barədə 
düşünməyə başladı: «Bir nəfər Xumarı qovur. Xumar 
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isə var gücü ilə qaçır. Xumar bir sıldırım qayanın başına 
çıxıb dibi görünməyən uçuruma boylanır. Qovanın uçu-
rumun qarşısında dayanmış Xumara «Xumar, atma 
özünü uçuruma! Mən səni sevirəm, sənin üçün “uf” de-
mədən həyatımdan keçməyə hazıram». Xumar isə geri 
çönərək diz üstə çökmüş «aşiqinə» deyir: 

– Neçə dəfə sizə demişəm, əl çəkin, məndən! Mən 
başqasınınam. 

– Heç kimin ola bilməzsən. Səni Allah mənim 
üçün yaradıbdı. Ya mənim olmalısan, ya da qara torpa-
ğın”.  

Diz üstə çökən aşiq gözlənilmədən yerindən sü-
rətlə qalxaraq Xumara tərəf yüyürdü ki, onu ölümün 
caynağından xilas etsin. Oğlan ona çatdığı məqamda 
Xumar qollarını açaraq «S...ə...n...a...n!!! Mən səninəm. 
Qurtar məni!…» sözlərini deyib özünü uçuruma tulladı. 

Xumarın çığırtısına yuxudan oyanan Sənan: 
«Yox, Xumarın başında nəsə var», – fikri ilə səhəri diri-
gözlü açdı. 

İstədi zəng etsin. Amma nə fikirləşdisə, qəflətən 
getməyə üstünlük verdi. Fikirləşdi ki, xəbərsiz getməyin 
iki üstünlüyü var. Görüm iş yerindədirmi, kimlə oturub-
durur, həm də qəfil gəlişimi sürpriz kimi qarşılayacaq-
mı? İçində üç aylıq ayrılıq hicranının göynərtisinə son 
qoymaq arzusu ilə, bir də onda özünə gəldi ki, Xumarın 
iş otağının qapısında dayanıb. Bir anlıq tərəddüddən 
sonra qapını döymədən yavaşca aralayıb içəri keçdi. 
Kompyuterin arxasında əyləşmiş Xumar başıaşağı əlin-
də nəsə yazırdı. Qapının açılmasından isə xəbəri olmadı. 
Sənan Xumarı görəndə hisslərini zorla cilovlayaraq qış-
qırmaqdan özünü güclə saxladı. 

Birdən başını qaldıran Xumar qapının ağzında 
heykələ dönmüş Sənanı görəndə ilk öncə özünü itirdi, 
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gözlərini silib yenidən «Yox, ola bilməz!» deyib ayağa 
qalxmaq istəsə də, ayağa dura bilmədi. 

Gözlərinin üstünə tökülmüş qara saçlarını əli ilə 
arxaya daraqladı. Uzun, qara kirpikləri yuxarı qalxdı, 
qara gözlərindən səssiz axan yaş, lalə yanaqlarında iz 
buraxaraq yumru çənəsindən sinəsinə damcılayırdı. Ba-
şını aşağı tikən Xumar kirpiklərini qaldırdıqca uzun qa-
ra kirpikləri sanki Sənanın sinəsindən keçirdi. Sənan 
yaxınlaşıb Xumarın əlindən tutub kompüterin arxa-
sından ayağa qaldırdı və sinəsinə sıxdı. Xumar başını 
Sənanın sinəsinə söykəyib onun ürək döyüntülərinə diq-
qət kəsildi. Bir azdan başını yuxarı qaldıran Xumar: 

– Sənan, ürəyin az qalır köksündən çıxsın. 
– Sevincdəndir. 
Sənan Xumarın sinəsinə söykənmiş qara saçlarını 

sığallayıb, sağ əli ilə çənəsini yuxarı qaldırdı və yaş içə-
risində boğulmuş qara giləyə bənzər gözlərində öz ək-
sini axtarmağa başladı. 

– Mənsiz darıxırdınmı? Sənan soruşdu. 
Xumarın qara uzun kirpikləri enib qalxdı. 
– Məni sevirsənmi? Sənan yenidən Xumarın göz-

lərinə baxdı. 
Xumarın uzun kirpikləri yenidən yanaqlarına köl-

gə salaraq yuxarı qalxdı. 
– Ay qız, deyəsən, ürəyindən keçənləri kirpiklərin 

pıçıldayır? Sənan gülümsündü. 
Razılığını bildirən qara kirpiklər yenidən aşağı 

enib qalxdı. Sənan Xumarı sinəsinə sıxaraq əvvəlcə 
onun lalə yanaqlarını isladan sevinc yaşlarını əli ilə sil-
di, sonra «Sevirəm» sözünü pıçıldayan uzun kirpiklərin-
dən və qara gözlərindən   öpdü. 

 

22.11.2014 
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SONUNCU NƏĞMƏ 
 
Xeyli vaxt idi ki, afişalar vurulmuşdu. Konsertin 

başlanacağı günü səbirsizliklə gözləyirdi. Lap qabaq 
cərgəyə bilet də almışdı. 

Gecələr yatağa girəndə saatlarla onunla «söhbət» 
edirdi. Onu sevdiyini, evlənmək istədiyini dəfələrlə elan 
etsə də, müsbət bir cavab ala bilməmişdi. İki ildən artıq 
idi ki, gecə-gündüzünü əlindən almışdı. Qarabaqara köl-
gə kimi arxasınca sürünürdü. Öz-özlüyündə özünü nə 
qədər danlayırdı ki, əl çəksin, yenə ürəyi, hissi onun ar-
xasınca sürükləyirdi. Qəti bir cavab vermirdi. Müəmma-
lı cavabları, isti baxışları ilə «gəl-gəl» deyirdi. Hiss edir-
di ki, sevir, amma nə üçün etiraf etmir, nəyə görə dilinə 
gətirmir onu başa düşə bilmirdi. İki ildə bu müəmmanı 
hələ də aydınlaşdıra bilməmişdi. 

 
* * *  

Açıq havada bayram konserti verilirdi. Məsud da 
getmişdi konsertə. Lap qabaqda əyləşmişdi. Müğənnilər 
bir-birini əvəz edirdi. Gözəl yay gecəsində oxunan mah-
nılar toplaşanlara gözəl bir ovqat bəxş edirdi. Aparıcı 
qızın: «Çıxış edir gənc və istedadlı müğənni Mətanət 
Vüqarlı» deməsi Məsudda bir maraq yaratdı. Ha fikir-
ləşdi, belə bir müğənnini xatırlaya bilmədi. Görünür, 
səhnəyə ilk gəlişidir, fikri ilə səhnəyə diqqət kəsildi. Bir 
azdan orta boylu, qara saçları ağ çiyinlərinə tökülmüş, 
şaftalı çiçəyi rəngində səhnə paltarı geyinmiş bir qızın 
səhnəyə çıxması toplaşanlar arasında sükut yaratdı. 
Gənc qız bir anlığa gülümsər qara gözləri ilə arxada 
ayaq üstə dayananları süzdü və qabaq cərgəyə nəzər ye-
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tirəndə baxışları təsadüfən Məsudun baxışları ilə toq-
quşdu. Qızın dodaqlarından keçən xəfif təbəssüm dəyir-
mi sifətinə yayıldı. Musiqinin müşayiəti ilə mahnının 
qanadlarında uçmağa başladı. Arabir baxışları Məsudun 
baxışları ilə toqquşurdu. Məsud özünü unudaraq qızı ba-
xışları ilə hamıdan gizlətmişdi. Mahnı sona çatdı. Tama-
şaçıların fasiləsiz əl çalmaları «Sağ ol! Sağ ol!» demə-
sinə cavab olaraq aparıcı gənc müğənninin ifasında yeni 
bir mahnının oxunmasını elan etdi. Tamaşaçı sevgisin-
dən ruhlanan müğənni səhnənin bütün ixtiyarını əlinə 
aldı. Mahnının sona çatması ilə alqış sədaları yay gecə-
sinə qarışaraq uzaqlarda eşidildi. Məsud ətrafına döyük-
dü. Arxa cərgədə əyləşmiş xanımın əlində tutduğu gül 
buketini görcək ayağa qalxdı və dedi: 

– Xahiş edirəm, pulunu verim, o buketi mənə ve-
rin. Təsadüfi gəldiyimə görə gül almamışam. 

– Buyurun. Elə mən də buketi bu gənc qıza verə-
cəydim. Çox gözəl oxudu. Nə fərqi var, ya mən verdim, 
ya siz. Alın, – deyə xanım əlindəki gül buketini Məsuda 
uzatdı. Məsud buketi aldı, əlini cibinə saldı ki, buketin 
pulunu versin. 

– Yox, yox, heç bir şey lazım deyil. Gül satmır-
dım. Məqsədim hansı müğənni xoşuma gəlsə, ona verə-
cəydim. Həqiqətən də, bu gənc qız çox yaxşı oxudu. 
Görünür, səhnəyə təzə çıxır. Amma yaxşı gələcəyi var. 
Aparın verin. Halaldı o qıza. Həm də siz cavansınız. Bu-
keti sizin təqdim etməyiniz daha məqsədəuyğundu, – 
deyən xanımın mənalı təbəssümünə və baxışına cavab 
olaraq Məsud «Çox sağ olun! Minnətdaram» deyib bu-
ket əlində səhnəyə qalxdı. Müğənni artıq səhnə arxasına 
keçmişdi. Məsud qapını döydü. İçəridən eşidilən «buyu-
run» sözündən sonra qapını açıb içəri keçdi. Çıxış edən 
müğənnilərdən bir neçəsi içəridə idi. Məsud hamını sa-
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lamlayıb üzünü ayaq üstdə dayanmış gənc qıza tutaraq 
dedi: 

– Mətanət xanım, çox gözəl oxudunuz. Bu güllər 
sizin üçündür. Bir tamaşaçı və pərəstişkarınız kimi sizi 
təbrik edirəm. 

– Çox sağ olun. Minnətdaram. Mətanət ona tərəf 
uzadılmış gülləri aldı və baxışları Məsudun ona zillən-
miş baxışlarında ilişib qaldı. Tanıdı. Həmin baxışlar idi. 
Qabaq cərgədə əyləşmiş oğlanın baxışları. Qızın uzun 
qara kirpikləri razılıq əlaməti olaraq enib-qalxdı. 

– İlk səhnə çıxışınızdı? Məsud imkandan istifadə 
edərək qızı yaxından tanımaq istədi.  

– Bəli, ilk çıxışımdır. Məsudun iti, nüfuzedici ba-
xışlarından sifəti pörtdü və başını aşağı, sinəsinə sıxdığı 
güllərin üstünə əydi. Güllərin xoş ətrini sinəsinə çəkdi. 

– Sizə uğurlar diləyirəm.  
Məsud otaqdan çıxdı. Aparıcı qıza yaxınlaşdı və 

Mətanət haqda lazımi məlumatları öyrəndi. 
 

* * * 
Mətanətlə olan ilk tanışlıqdan iki ildən artıq bir 

vaxt keçmişdi. Bu illərdə həmişə Məsud qarabaqara onu 
izləmiş, arxasınca kölgə kimi sürünmüşdü. Müğənni 
kimi Mətanətin şöhrəti gündən-günə daha da artırdı. Al-
bomları, klipləri buraxılmışdı. Məsud sponsorluq etməyi 
təklif etsə də, Mətanət heç cür razılaşmamışdı. Baş aça 
bilmirdi qızdan. Dəfələrlə evlənmək təklif etmişdi. Am-
ma, Mətanət razılaşmamışdı. Mətanət nə qəti Məsudu 
rədd edirdi, nə də «Səni sevirəm» deyirdi. Bu sevdadan 
əl çəkməyi qarşısına məqsəd qoysa da, Məsud öz 
hissləri ilə bacara bilməmişdi. Mətanətin heç bir başqa 
adamla münasibəti olmadığını tam yəqinləşdirən Məsud 
bu müəmmalı qızın sirrindən baş aça bilmirdi. Hər dəfə 
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Məsudun: «Səni sevirəm, bəs sən necə?»… sualına Mə-
tanət bir cavab verirdi: 

– Səni dost kimi sevirəm, çox istəyirəm. 
– Bu, nə deməkdir? Hara deyirəm, gedirsən, heç 

bir addımını mənsiz, mənə məsləhət etmədən atmırsan, 
amma «Səni sevirəm» deyə bilmirsən? Gör iki ildən 
artıqdır ki, sənin arxanca kölgə kimi sürünürəm. Niyə 
utanırsan? İstəmirsən, denən sənlə mənimki tutmaz. 
Mən də gedim axtarım tayımı tapıb, ailə qurum.   

Məsud incikliyini bildirib ayrılmaq istəyəndə, Mə-
tanət tez Məsudun sinəsinə sıxılar, başını onun sinəsinə 
qoyub ağ əlləri ilə qara saçlarını sığallayar və gözlərinin 
içinə baxıb deyərdi: 

– Hara gedirsən, mənim həyatım? Mən sənsiz bir 
gün də yaşaya bilmərəm. Hələ sən başqası ilə evlənmək-
dən danışırsan. Amma bir şeyi bil ki, mən səni sevə bil-
mərəm. İstəmirəm səni sevib bədbəxt eləyim. Bildinmi? 
– deyən Mətanətin yanağı aşağı süzülən göz yaşları 
Məsudun sinəsinə söykənmiş sifətinə damcıladıqca gən-
cin bir az əvvəlki incikliyi yaddan çıxır və dinməz-söy-
ləməz yenidən Mətanətin əsirinə çevrilirdi. 

Mətanət tez-tez televiziya kanallarının qonağı 
olurdu. Gənc, çox populyar müğənni kimi «Bir sevginin 
tarixçəsi» verilişinə qonaq çağırmışdılar Mətanəti. Apa-
rıcının bir çox suallarına cavab verən gənc müğənni bəzi 
sualları cavablandırmaqdan boyun qaçıra bilmədi. 

– Mətanət xanım, çox gəncsiniz. Əsl sevib-sevilən 
vaxtınızdır. Həm çox gözəl, həm də hamının qəbul etdi-
yi bir müğənnisiniz. Heç sevmisinizmi? – aparıcı müsa-
hibinin sualdan özünü itirdiyini görüb verəcəyi cavaba 
diqqət kəsildi. 

– Yox, sevməmişəm. 
Aparıcı dedi: 
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– Necə? Hələ sevməmisiniz? Çox maraqlıdır. 
İnandırıcı görünmür cavabınız. Sizin kimi bir gözəlin 
ürəyini oxşayan heç olmayıbdır? 

Mətanət qızardı: 
– Yox, mən heç kimə «Səni sevirəm» deməmi-

şəm. 
– Yaxşı sizə eşqini elan edən varmı? 
– Bəli, var. 
– Xoşunuza gəlmir, deyə sevmirsiniz? Yoxsa, ka-

sıb oğlandır? Aparıcı güldü. 
– Xoşuma gəlir. İmkanlı da oğlandır. 
– Sizin bu cavabınızı nə cür başa düşək? Aparıcı 

təbəssümlə Mətanətə baxdı. 
– Nə cür başa düşdüyünüzü deyə bilmərəm. Onu 

deyə bilərəm ki, mən heç kimə «Səni sevirəm» deməmi-
şəm. 

– Yaxşı, repertuarınızda məhəbbət mövzusunda 
mahnılar çoxluq təşkil edir. Həm də oxuduğunuz mahnı-
larda bir həsrət, baxa-baxa yanmaq duyğusu əks olunur. 
Bilmək olarmı həmin mahnıları kimin üçün oxuyursu-
nuz?  

Aparıcı gənc müğənninin cavablarında nə isə açıl-
mamış səhifələri oxumaq arzusu ilə yenidən müsahibinə 
diqqət kəsildi. 

– Mən bütün mahnılarımı bir adam üçün oxuyu-
ram və həmişə də onun üçün oxuyacağam. Hər dəfə səh-
nəyə çıxanda ancaq onu görürəm. O, məni bütün varlı-
ğıyla sevir. Bunun üçün mən özümü dünyanın ən xoş-
bəxt adamı hesab edirəm. O mənimlə nəfəs alır. Həya-
tından artıq sevir məni. Mən isə heç vaxt ona deməmi-
şəm ki, səni sevirəm. 

– Niyə demirsiniz? Özünü saxlaya bilməyən apa-
rıcı səsinin tonunu qaldırmaqla sanki oğlanın cavabsız 
məhəbbətinə ürəyi yandığını göstərmək istəyirdi. 
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– Ona «Səni sevirəm» deməklə onu bədbəxt et-
mək istəmirəm! – deyən Mətanətin bulud kimi dolmuş 
qara gözlərində görünən damlalar yanaqları aşağı yuvar-
lanaraq nazik, yumru ağ çənəsinin altında iki həsrətin 
yanğısı kimi bir-birinə qovuşurdu. 

– Bu verilişin adlı-sanlı qonaqları çox olubdu. On-
ların hamısından istədiyim cavabları ala bilmişəm. 
Demək olar ki, nə mənim üçün, nə də tamaşaçı üçün qa-
ranlıq səhifə qalmayıb. Etiraf edim ki, ilk dəfədir sizin 
kimi bir qonağımız olur. Gənc olmanıza baxmayaraq, 
çox müəmmalı cavablar verdiniz. Mən sizin cavablar-
dan bir şey başa düşə bilmədim. Çox suallarımın cavabı 
qaranlıq qaldı. Yəqin ki, növbəti görüşlərin birində qa-
ranlıq qalan səhifələri işıqlandırmağa çalışarıq. Hələlik 
xudahafizləşirik, gələn görüşlərə kimi.  

Aparıcı fikrini yekunlaşdırdı. Verilişi əvvəldən so-
na kimi izləyən Məsud aparıcının dediyi kimi bir şey 
başa düşmədi. Dumanlı fikirlər  qoynunda nə vaxt yuxu-
ya getdiyini bilmədi. 

 
* * * 

Axşam Mətanətin solo konserti idi. Biletlər neçə 
gün əvvəl satılıb qurtarmışdı. Məsud gündüzdən böyük 
bir səbət gül almışdı. Güllərin arasına bir zərf də qoy-
muşdu. Zərfin içərisində qızılı rəngdə yazılmış: «Mən 
səni sevirəm! Ürəyinin döyüntüləri mahnılarında hiss 
olunan, amma “Səni sevirəm” sözünü deyə bilməyən 
Mətanət üçün!  

Hörmətlə, fanatınız Məsud» sözləri də var idi. 
Maşından düşən Məsud maşının arxasındakı səbə-

ti götürüb qapıları bağladı. Həmişə olduğu kimi, qabaq-
da birinci cərgədə əyləşmişdi. Gül səbətini də yanına 
qoymuşdu. Gəlib əyləşənlər səbətə maraqla baxırdılar. 
Bütün yerlər tutulmuşdu. Ayaq üstə duranlar, əlavə stul 
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gətirib oturanlar da var idi. Televiziya işçiləri lazımi iş-
ləri görüb qurtarmışdılar. Konsert canlı olaraq televizi-
yada göstəriləcəkdi. 

Səhnə açıldı. Aparıcı müğənni haqqında giriş sözü 
söyləyib repertuarı elan etdi. Musiqinin sədaları altında 
mikrofona yaxınlaşan Mətanət tamaşaçıların alqışına 
cavab olaraq minnətdarlığını bildirdi. Qabaq cərgəyə 
göz gəzdirdi. Məsudu həmişəki yerində görüb baxışları 
ilə salamladı. Bir azdan təzə tikdirdiyi sarı rəngli səhnə 
paltarında oxuduğu xalq mahnısının qanadlarında öz 
dünyasına çəkildi. O dünyada bir Mətanət var idi və bir 
də Məsud. Oxuyurdu Mətanət. Oxumağı ilə neçə il ca-
vabsız qalan Məsudun «Səni sevirəm» sözünə cavab ve-
rirdi. Yanan ürəyinə sanki su çiləyirdi Məsudun. 

Oxuyurdu Mətanət! Bu oxumaqda öz dərdinə dər-
man axtarırdı. Deyə bilmədiklərini oxuduğu xalq mah-
nısı ilə deyirdi. 

Oxuyurdu Mətanət! Qara gözləri ilə Məsuda baxıb 
oxuyurdu. Baxışlarında bir yalvarış, bir sızıltı, heç 
kimin görə bilmədiyi bir fəryad var idi. 

Məsuda zillənən qara gözlərdə bir yalvarış vardı. 
Bu baxışlarda, bu yalvarışda içini titrədən bir üsyankar-
lıq da hiss olunurdu, Yaradana. Oxuduğu mahnı ilə üs-
yan edirdi, Yaradana. Bu asikarlıqda, bu üsyankarlıqda 
bu sözü deyirdi:   

– Mən səninəm Məsud, amma sənin ola bilmirəm! 
Bütün dünyadan təcrid olunmuş Məsud səhnədə 

sarı rəngli, zərif bir kəpənəyin uçuşunu görürdü. Har-
dansa, çox uzaqdan qulağına gələn musiqinin sədaları 
ilə birgə sarı rəngli kəpənəyin ona doğru can atmasını 
görürdü. Kəpənək ona çatmağa az qalmış qəflətən  əsən 
külək kəpənəyi ondan uzaqlaşdırırdı.  

Salonun əl çalması və alqış səsləri Məsudu salona 
qaytardı. Əllərində gül dəstələri olan tamaşaçıların əlin-
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dən səhnədə tərpənmək mümkün deyildi. Rəngbərəng 
güllər səhnəni ağzına almışdı. 

Səhnədə tamaşaçıların seyrəldiyini görən Məsud 
səbəti əlinə götürüb səhnəyə çıxdı. Mətanət səbəti alıb 
yerə qoydu. Güllərin arasında görünən zərfi tez götürüb 
açdı və oxudu. Yanında dayanıb ona baxan Məsudu 
gözlənilmədən qucaqlayıb sinəsinə sıxıb öpdü və dedi: 

– M ə n  s ə n i  s e v i r ə m ! . .  
Gözlənilməz cavabdan Məsudun özünü itirməsi, 

onu qucaqlamış zərif qolların qəflətən boşalması və 
“Qoyma yıxılım” deməsi eyni vaxtda baş verdi. 

Məsud gözlənilmədən başını onun sinəsinə qoyan 
Mətanətin söykəyinə girdi. Onu cəld səhnədən çıxardı, 
otağa aparıb stulda əyləşdirdi. 

Aparıcı qrafindən su töküb qızın üzünə çilədi və 
təcili yardıma zəng vurdu. Üzünə vurulmuş soyuq sudan 
gözlərini açan Mətanət Məsudun gözlərinin içinə baxdı. 
Bütün gücünü toplayıb dedi: 

– Mən səni sevirdim və sevirəm. Sevgimi dilə gə-
tirib səni bədbəxt etmək istəmirdim. Heç bir dərman kö-
mək eləyən deyil, – deyən Mətanət əlini Məsudun sifə-
tində gəzdirdi və dedi: 

– Sən ağlayırsan? Ağlama! 
Həkim Məsudun sinəsinə söykənmiş xəstəni yox-

layıb başını buladı. 
*** 

Evə gələn Məsud aldığı təzə qəzetləri vərəqlədi. 
Mətanətin qara haşiyə içərisində gülümsəyən çöhrəsini 
görcək sarsıldı. Xeyli sonra özünə gəlib nekroloqda ya-
zılanları oxudu: «İstedadlı gənc müğənni Mətanət Vü-
qarlı uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra vəfat etmişdir». 

Qəzetin digər səhifəsində isə Mətanət haqqında 
«Sonuncu nəğmə» adlı kövrək bir yazı çap olunmuşdu. 

03.12.2015 
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ƏLİNİ VER, QOY APARIM ÖZÜMLƏ 
 

Hər dəfə onun əllərindən tutanda, elə bil ürəyi 
əllərində vurur. Bəlkə də, mənə elə gəlir. 

 
Gecə Ay baxmasın, gündüz Gün sənə, 
Baxsa, qısqanaram səni özünə. 
Bu ayrılıq bir od salıb sinənə, 
Külünü ver, qoy aparım özümlə! 

 
*** 

Batma yasa, ölməmişəm hələ mən, 
Tamarzıyam qıvrımlanan telə mən. 
Kaş dönəydim əllərində gülə mən, 
Gülünü ver, qoy aparım özümlə. 

 
*** 

Heç bilmirəm nə möcüzə, nə sirdi: 
Fazil Sənan eşq yolunda əsirdi… 
Ağ əllərin mən yazığa nəzirdi, 
Əlini ver, qoy aparım özümlə. 

 
29.08.2014 
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SEVMİŞƏM 

 
… Sən mənim tale yolumun qaranlıq səmasında 

gecikmiş Dan ulduzu kimi doğandan sonra ağılla, 
hissin sərhəddində qalmışam. Ağıl, «gecikmisən», hiss 
isə «məhəbbət insan ömründə zamanla vaxt kəsiyini 

nəzərə almadan gələn bir bəladır», deyir. 
Sevən bir dostumun sözləri. 

 
Bizimçün bu sevgi uğurlu bir yol, 
Bütün varlığımla səni sevmişəm. 
Bu çətin sınaqda Zümrüd quşu ol,  
Bütün varlığımla səni sevmişəm. 

 
*** 

Torpaq yağış üçün qovrulan kimi, 
Arı çiçəklərə sarılan kimi… 
Bülbül qızılgülə vurulan kimi, 
Bütün varlığımla səni sevmişəm. 

 
*** 

Yarı yaşda ilk bahara dönmüşəm, 
Zirvəsən, köksündə qara dönmüşəm. 
Əhdi-peyman, saf ilqara dönmüşəm, 
Bütün varlığımla səni sevmişəm. 

 
*** 

Mən Məcnun, sən Leyli, yanırıq odda, 
Sən dərin dəryasan, Fazil bir ada. 
Özümə götürrəm, gəlsə qan-qada,  
Bütün varlığımla səni sevmişəm. 

 
12.09.2014 
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