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www.kitabxana.net 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

  “Ədəbiyyatda çağdaş kreativ cərəyanların analizi və 
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ġurasının 2017-ci ildə maliyyə yardımı müsabiqəsinin qalibi 

olmuĢ, ġura tərəfindən bir hissəsi maliyyələĢdirilən, Yeni 

Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun - http://www.kitabxana.net - 
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DĠQQƏT 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun 

qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, 

yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron 

informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu 

qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və 

tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur. 

 

“Ən yeni Azərbaycan dramaturgiyası” e-antologiyasında son 

illər müxtəlif nəsil yazarlar tərəfindən qələmə alınan və 

səhnələĢdirilən dram əsərləri, kinossenarilər toplanıb. 

Oxucular ən yeni Azərbaycan pyesləri ilə tanıĢlıq imkanı 

əldə edirlər. Əsərlərdə muasir Azərbaycan insanını əhatə 

edən aləmdəki mürəkkəb proseslər, eləcə də fərdin iç 

dünyasında baĢ verən təbəllüatlar baxımından da bu əsərlər 

tədqiqatçıların diqqətini çəkəcək. 

 A4 formatında 1043 səhifə. 
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İ ç i n d ə ç i l ə r 

 

 

 

1. Elçin. "Cəhənnəm sakinləri"    -------                 səh.  

 

2. Əli Əmirli.  "Hasarın o üzü" ------------           səh.  

 

3. Əjdər Ol. "Dubay vaxtı"             --------------        səh.  

 

4. Qriqori Qorin “IV Kin” (ruscadan tərcümə) -     səh.  

 

5. Sara Oğuz (Nəzirova) “Gor ipi”  (Tam metrajlı bədii 

filmin ssenarisi) --    səh.  

 

6. Mehman  Musabəyli “Adsız çiçək  ----  səh.  
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Elçin 

 

 

“Cəhənnəm sakinləri” 

    
  

 

  

  

BİRİNCİ HİSSƏ 

 

BİRİNCİ ŞƏKİL 

 

Səhnə qaranlıq və sükut içindədir.  

 

Pauza. 

 

Zala tuĢlanmıĢ əl fənəri yanır. Bir az arxa planda nisbətən 

zəif daha iki əl fənəri yanır. Fənərlər səhnə boyu hərəkət 

edir. Qaranlıq içində üç nəfər NKVD iĢçisinin silueti 

güclə sezilir: bir nəfər - görünür, daha yüksək rütbəli 

zabitdir - qabaqda, iki nəfər onun ardınca irəliləyirlər. 

Fənərlərin iĢıqları səhnənin dibində itir. 

 

Pauza. 
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Qaranlıq içində qəflətən müxtəlif qıĢqırıq səsləri eĢidilir. 

 

QADIN ÇIĞIRTISI. Yox!.. Yox!.. 

KĠġĠ SƏSĠ. Mən xalq düĢməni deyiləm!.. 

QADIN ÇIĞIRTISI. Buraxın onu!.. Aparmayın!.. 

QADIN ÇIĞIRTISI. Qoymaram!.. 

KĠġĠ SƏSĠ. Mən heç vaxt Stalin yolundan dönməmiĢəm!..  

KĠġĠ SƏSĠ. Mənim vətən qarĢısında, partiya qarĢısında, 

yoldaĢ Stalin qarĢısında həmiĢə alnım açıq olub!.. 

QADIN ÇIĞIRTISI. Vay!.. 

KĠġĠ SƏSĠ. Mən təqsirsizəm!..  

KĠġĠ SƏSĠ. Qorxmayın!.. Mən qayıdacağam!.. 

QADIN ÇIĞIRTISI. Aparmayın onu!.. 

KĠġĠ SƏSĠ. Mən heç vaxt partiyaya xəyanət etməmiĢəm!.. 

QADIN ÇIĞIRTISI. Yox!..Aparmayın!.. 

KĠġĠ SƏSĠ. Bu, səhvdir!..  

QADIN ÇIĞIRTISI. Aparmayın!.. 

KĠġĠ SƏSĠ. Mən qayıdacağam!.. 

Və qaranlıq səhnədə bir müddət o son sözlərin əks-sədası 

eĢidilir: 

- Mən qayıdacağam!.. 

- Mən qayıdacağam!.. 

- Mən qayıdacağam!.. 

 

ĠKĠNCĠ ġƏKĠL 

 

BeĢinci mərtəbədəki mənzilin qonaq otağı. Gecə düĢüb. 
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Bir küncə qoyulmuĢ küknar ağacı Yeni il münasibətilə 

bəzənib. Divarda Ġosif Stalinin gülümsəyən böyük 

portreti, baĢqa kiçik ailəvi fotoĢəkillər asılıb. Qabaq 

planda miz və iki kürsü, bir az kənarda isə arxası zala tərəf 

olan kreslo var. 

 

Q a d ı n, K i Ģ i, Q o n a q. 

 

Qadın cürbəcür yeməklər, boĢqab, çəngəl-bıçaq düzərək, 

mizin üstünü səliqəyə salır. 

 

QADIN (divar saatına baxaraq). Saat on oldu!.. Harda 

qaldı belə?.. Yəqin yenə iclas çağırıblar... (Dərindən köks 

ötürür.) Eh... Nə deyim, vallah... 

EĢikdən hay-küy, qıĢqırtı eĢidilir. 

QADIN ÇIĞIRTISI (səhnə arxasından). Yox!.. Yox!.. 

Onunla iĢiniz olmasın!.. O, Allah adamıdır!.. 

Qadının əlindəki boĢqab yerə düĢüb, sınır. 

QADIN ÇIĞIRTISI (səhnə arxasından). Qoymaram!..  

KĠġĠ SƏSĠ (səhnə arxasından). Qorxma, Allah qoysa, 

məlum olar ki, səhv ediblər...  

Qadın həyəcanla qapıya tərəf gedir. 

QADIN (pıçıltı ilə). Namərdlər!.. Yeni il gecəsi də gəlib, 

adamları aparırlar... (Qulağını qapıya dirəyib, qulaq asır.) 

QADIN ÇIĞIRTISI (səhnə arxasından). Hara aparırsız 

onu? Onun yetimlərini kim saxlayacaq?.. Onun namazı 

sizə qənim olar!.. Aparmayın!.. 
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KĠġĠ SƏSĠ (səhnə arxasından). ĠnĢallah, yaxĢı olar... Sakit 

ol, uĢaqlar qorxur... 

QADIN (pıçıltı ilə). Yazıq Axund Seyid Rza... 

QADIN ÇIĞIRTISI (səhnə arxasından). Mən qoymaram!.. 

Mən qoymaram onu aparasız!..  

QADIN (pıçıltı ilə). Bədbəxt Zeynəb... 

QADIN ÇIĞIRTISI (səhnə arxasından). Yox!.. Yox!.. 

Aparmayın!.. 

KĠġĠ SƏSĠ (səhnə arxasından). Qorxma... ĠnĢallah, 

qayıdaram... Məndən nə xalq düĢməni?..  

Kobud addım səsləri eĢidilir. 

(Bərkdən qıĢqırır.) Özünüzdən muğayat olun!.. ĠnĢallah, 

tez qayıdaram!.. 

Addım səsləri əvvəlcə yaxınlaĢır, sonra uzaqlaĢmağa 

baĢlayır.. 

QADIN (pıçıltı ilə). Apardılar... 

Addım səsləri tamam uzaqlaĢıb, itir. 

(Doluxsunur.) Apardılar... Ay Allah, bu nə müsibətdi 

belə?.. (Səhnədən çıxır və tez də süpürgə-xəkəndazla 

qayıdaraq, boĢqab qırıntılarını süpürüb xəkəndaza yığır.) 

Bədbəxt Zeynəb... (Divar saatına baxır.) Nə oldu? Tez 

gəl... Sən Allah, tez gəl... Adamın ağlına yüz cür fikir 

gəlir... Uzaq olsun!.. Bütün dərd-sər, bütün xata-bəla 37-

də qalsın!.. 38 bütün aparılanların qapısını açsın!.. 

(Süpürgə-xəkəndazı apararaq, səhnədən çıxır.) 

Qapı yavaĢdan döyülür. 
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(Ġti addımlarla səhnəyə daxil olub, qapıya tərəf gedir.) 

Gəldi... (Qapını açır.) Axır ki, gəldin!.. Ġclas 

çağırmıĢdılar? 

KĠġĠ (içəri girib, əlindəki portfeli yerə qoyur.) Hə... 

QADIN. Yenə ifĢa idi? 

KĠġĠ (Ģlyapasını asılqandan asıb, paltosunu çıxara-çıxara). 

Hə... (Paltosunu da asılqandan asır.) 

QADIN (qeyri-ixtiyari bərkdən). Ay aman!.. Bu müsibət 

nə vaxt qurtaracaq? Yeni il gecəsi də ifĢa iclası 

keçirirlər!.. Ġnsaf yox, mürvət yox... 

KĠġĠ (qapıya tərəf baxaraq). YavaĢ... 

QADIN. Gəl... (Pencəyini çıxarmağa kömək edir.) Gəl, 

yuyun, rahatlan bir az... 

KĠġĠ. Acından ölürəm... 

QADIN (dərindən köks ötürür). Gəl, gəl, hər Ģey 

hazırdır... Yuyun, gəl. 

KiĢi səhnədən çıxır. Qadın mizin üstünü səliqəyə salır. 

QADIN (bərkdən). Kimi ifĢa elədilər? 

KĠġĠ (məhrəba ilə əl-üzünü qurulaya-qurulaya səhnəyə 

daxil olur). Bir az yavaĢ... Mürsəli... 

QADIN. Mürsəli? Hansı Mürsəli? 

KĠġĠ. Əbilovu... 

QADIN (sarsılmıĢ halda). Mürsəl Əbilovu? 

KĠġĠ. Hə... 

QADIN. O yazıq ki, sakit, dinməz-söyləməz bir adam 

idi...  

KĠġĠ. Kimdi indi dinməz-söyləməzə baxan?.. 

QADIN. O da xalq düĢmənidi? 
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KĠġĠ. Hə...  

Qadın baĢını bulaya-bulaya məhrəbanı ondan alır. 

QADIN. Ona nə ad qoydular? 

KĠġĠ. Dedilər ki, Ġspaniya əksinqilabçılarının casusudu... 

QADIN (heyrətlə). Ġspaniya əksinqilabçılarının? 

KĠġĠ. Hə... Frankonun... 

QADIN. Frankonun? 

KĠġĠ (baĢı ilə təsdiq edir). Dolores Ġbarruriyə sui-qəsd 

hazırlayırmıĢ... 

QADIN. O kimdi elə? 

KĠġĠ. Ġspaniya kommunistlərinin lideri... 

QADIN. Mürsəl müəllim bədbəxt hara, Franko hara, 

Dolores Ġbarruri hara? 

KĠġĠ. 23-cü ildə bir ispan kommunisti Bakıya gəlib, 

Mürsəl də onu burda müĢayiət edib... 

QADIN. 23-cü ildə? 

KĠġĠ. Hə... 

QADIN. Onda Lenin sağ idi ki... 

KĠġĠ. Nə olsun? (YavaĢdan.) Lenin sağ olsaydı, elə 

bilirsən NKVD onun özünü tuta bilməzdi? (Elə bil ki, özü 

öz dediklərindən qorxaraq, o tərəf-bu tərəfə baxır, 

dərindən köks ötürür, sonra mizə iĢarə edərək.) Gəl, gəl, 

oturaq...  

QADIN. Hə... Oturaq... Ancaq... Ancaq o kommunist idi 

axı... 

KĠġĠ. Kim? Mürsəl? Nə olsun kommunist idi? O biriləri 

kommunist deyil bəyəm? Dedilər ki, Ġspaniya faĢistlərinin 

maskalanmıĢ casusudu... 
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QADIN. Yox... Ġspanı deyirəm... 23-cü ildə Bakıya 

gələni... Demirsən o kommunist idi? Yəqin tapĢırıblar, 

Mürsəl bədbəxt də onu müĢayiət edib də... 

KĠġĠ. Nə olsun? Dedilər ki, yəqin o da maskalanmıĢ faĢist 

agenti imiĢ... FaĢistlər elə o vaxtdan Mürsəl müəllimi ələ 

alıblar...  

QADIN. Hamı Mürsəl müəllimi ifĢa etdi? 

KĠġĠ. Hə... 

QADIN (ürkmüĢ halda). Sən danıĢmadın ki? 

KĠġĠ. Mən? Yox... 

QADIN (onu qucaqlayaraq). Nə yaxĢı ki, sən varsan bu 

dünyada... Yoxsa adam dəli olar... Bəs Mürsəl müəllim 

özü danıĢmadı? Demədi ki, mən hara, Ġspaniya hara? 

 

Kiçik pauza. 

 

Hə? 

 

KĠġĠ. Tribunaya qalxdı, amma danıĢa bilmədi...  

 

Kiçik pauza. 

 

QADIN. Niyə? 

KĠġĠ. Ağladı... 

QADIN (doluxsunur). Ay bədbəxt... 

KĠġĠ. Bu bir burulğandı... Ehtiyatlı olmaq lazımdı...  

QADIN (yavaĢdan). Qəribzadənin güllələnməyi xəbəri 

düz çıxdı?  
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KĠġĠ (yavaĢdan). Hə... 

QADIN. Arvadını da? 

KĠġĠ. Hə, onu da güllələyiblər... Rəsmi xəbər verildi... 

(Daha da yavaĢdan.) Guya o da qadınları ərinin terrorçu 

təĢkilatına cəlb edirmiĢ... Sabah qəzetlərdə troykanın 

qərarı və icrası barədə məlumat olacaq... 

QADIN. Ay aman!.. Gör, yurdlarını necə viran elədilər!.. 

O cür savadlı adamı!.. Arvadı da elə mədəni, mehriban!.. 

Yadına gəlir... (Kövrəlir.) Yadına gəlir, bir dəfə bizə 

gəlmiĢdilər, ikisi də... (Barmağı ilə Ġosif Stalinin portretini 

göstərir.) Onun... yoldaĢ Stalinin sağlığına necə təsirli 

sağlıq dedi? O cür adam da "xalq düĢməni" olar?.. Ġki 

uĢaqlarını da yetimxanaya veriblər... 

KĠġĠ. Böyüyü, oğlan idi də, yadındadı?  

QADIN. Əlbəttə!.. Ona da nəsə ediblər? 

KĠġĠ. Yox... Onu Pioner Evində izhari-nifrət iclasına 

aparıblar, atasını, anasını "xalq düĢməni" kimi lənətləyib... 

Deyib ki, mən atamla anama nifrət edirəm!.. Onlardan 

imtina edib... Deyib ki, mən böyüyəndə əsl sovet 

vətəndaĢı olacağam... 

QADIN (mat qalır). Cəmi on iki yaĢı var e-e-e... 

KĠġĠ. Nə əzbərlədiblər, onu da deyib də... Deyirlər, indi 

onu bütün Azərbaycan rayonlarına izhari-nifrət iclaslarına 

aparırlar, çıxıĢ edir...  

QADIN (ağlamsınır). Ay Allah, bu necə zəmanədi?.. Bu 

nə Ģeytan əməlləridi belə?.. Hə, nə Ģeytan əməlləridi?.. 

Bayaq Axund Seyid Rzanı da gəlib apardılar... Yeni il 

gecəsi!.. 
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KĠġĠ. Axund Seyid Rzanı?.. Bədbəxt oğlu bədbəxt!.. 

Yəqin kimsə Ģeytanlayıb də... Yoxsa, o, kimin yadına 

düĢürdü? Axundluq etdiyi məscidi beĢ il bundan qabaq 

bağlayıblar, indi orda ayaqqabı təmir edirlər... 

QADIN (sidq-ürəkdən yana-yana). Qoca kiĢi... Bədbəxt 

özü indicə deyirdi ki, məndən nə xalq düĢməni? Allah 

necə dözür bu müsibətə? 

KĠġĠ. Sakit ol... HəmiĢə belə olmayacaq ki... Bu 37-dən 

salamat çıxaq, sonra yaxĢı olar... HəmiĢə belə davam 

etməyəcək ki?.. (Divar saatına baxır.) Yeni ilə nə qədər 

qalıb? Düz... bir saat qırx dəqiqə... (YavaĢdan.) Bir saat 

qırx dəqiqədən sonra 37 qurtaracaq? Adam heç inana 

bilmir... 

QADIN. Sənin canında bu ayların, illərin yorğunluğu 

var... Mən bilirəm... 

 

KiĢi onu daha da bərk qucaqlayıb, öpür. 

 

(YavaĢdan). Deyirsən bir saat qırx dəqiqədən sonra hər 

Ģey yaxĢı olacaq?.. 

KĠġĠ (yavaĢdan). Bir saat qırx dəqiqədən sonra 37 

qurtaracaq? Adam heç inana bilmir... (Daha da yavaĢdan.) 

Gəl, gəl, otur, bu baĢabəla 37-ni yola salaq... Elə yola 

salaq ki, bir də heç vaxt qayıtmasın... 

QADIN. Yadıma gəlir... Biz uĢaq olanda, Yeni il gecəsi 

çox istəyirdik ki, köhnə il təzədən qayıtsın... Bilirsən 

niyə? Təzədən köhnə ildəki kimi oynayaq, gülək...  
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Kiçik pauza. 

 

Saat on ikidən düz beĢ dəqiqə keçən kimi, -- təzə ilin 

beĢinci dəqiqəsində -- qapımız döyülürdü, babam bizə bir 

fayton qıpqırmızı qızılgül göndərirdi,-- qıĢın eləcə oğlan 

çağında e!-- içində də hərəmizin öz hədiyyəsi... 

 

KĠġĠ. Bunları yaddan çıxar...  

QADIN. Bunları yaddan çıxarmaq mümkün deyil... 

KĠġĠ. EĢidərlər, gedib xəbər verərlər ki, Nikolay vaxtını 

tərifləyirsən... 

QADIN. Mən özümçün onlardan qorxmuram!.. 

KĠġĠ. Sən onları tanımırsan... 

QADIN. Mən gecə-gündüz səninçün qorxuram... Hər dəfə 

ürəyimi qorxu bürüyür ki, iĢdən qayıdacaq, yoxsa, yox?.. 

Gözüm elə saatla qapı arasında olur!.. Gecə bir tıqqıltı 

gələndə diksinirəm ki, səni aparmağa gəliblər... 

KĠġĠ. Yox. Məni apara bilməzlər! Mənim alibim var!.. 

Gəl, gəl, oturaq... 

 

QADIN (əlindəki məhrəbanı kreslonun üstünə ataraq). Hə, 

gəl, oturaq!.. Hər Ģeyi yaddan çıxaraq!.. UĢaqlığımızı da 

yaddan çıxaraq!.. 

 

Mizin arxasında üzbəüz əyləĢirlər. 

ġampanı saat 12-ni vuranda partladacağıq!.. 
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KĠġĠ. Onda bu gözəl qırmızı Hadrut çaxırından 

vuracağıq!.. 

QADIN. Sən bu sözləri elə dedin, elə bil ki, əvvəlki 

illərdi!.. Dostlar, qohumlar, yenə bir yerə yığıĢıb, Yeni ili 

qarĢılayırıq... 

KĠġĠ (qədəhlərə çaxır süzür). Gəl, bunu indidən Yeni ilin 

Ģərəfinə qaldıraq!.. Hər Ģey yaxĢı olacaq!.. 

QADIN. Yox!.. 37 hələ qurtarmayıb ki!.. (Qədəhi 

götürür.) Mən bunu sənin sağlığına qaldırıram!.. Nə olsun 

ki, sən heç nə demirsən? Mən bilirəm ki, sən içində nə 

çəkirsən!.. Qapını döyəndə də yavaĢ döyürsən ki, mən 

qorxmayım... Bilim ki, sənsən... Sənin sağlığına, mənim 

əzizim!.. 

KĠġĠ (mütəəssir). Bizim sağlığımıza!.. Sən bayaq dedin 

ki... dedin ki, onlardan qorxmursan... Mən də özüm üçün 

onlardan qorxmuram... Mən ona görə qorxuram ki... 

(Daha artıq bir mütəəssirliklə.) Sən... sən xalq düĢməninin 

arvadı kimi tək qalarsan... Səni də çöllərə salarlar... 

 

Kiçik pauza. 

 

(Əli ilə gözlərini silir.) BağıĢla... 

 

Qadın sövq-təbii qədəhi mizin üstünə qoyub, ona baxır. 

Kiçik pauza. 
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QADIN (həyəcanla yerindən qalxıb, onu qucaqlayır). 

Mənim əzizim!.. Mənim sevimlim!.. Sən ki bu sözləri 

deyirsən... 

KĠġĠ. BağıĢla... 

QADIN. Yox... Yox... Sən ki bu sözləri deyirsən, bu 

dünyada mənə baĢqa heç nə lazım deyil!.. Heç nə!.. Təkcə 

bir Ģey məni yandırıb-yaxır ki, bu illər ərzində sənə bir 

övlad bağıĢlaya bilmədim... (Onun baĢını döĢlərinə sıxır.) 

Sən bununla da barıĢdın, mənim əzizim!.. Mənim bir 

dənəm!.. Hayıf!.. Hayıf ki, sənə sənin özün kimi bir övlad 

verə bilmədim!.. 

KĠġĠ. Mənə səndən baĢqa heç kim lazım deyil... (Ayağa 

qalxaraq Ġosif Stalinin divardan asılmıĢ Ģəkilinə baxaraq, 

yavaĢdan.) Onsuz da biz hamımız onun övladlarıyıq!.. 

Hamımız bir atanın övladlarıyıq!.. 

 

Pauza. 

 

QADIN. Biz çaxırı içmədik ha... (Öz qədəhini götürür.) 

Gəl, gəl qaldır!.. 

 

KiĢi qədəhi götürür. Qapı bərkdən döyülür və onların ikisi 

də əllərində qədəh, yerlərində donub qalırlar. 

 

QADIN (pıçıltı ilə). Onlardı... Mən dedim ki, 37 hələ 

qurtarmayıb... Mənim ürəyimə danmıĢdı... 

KĠġĠ. Qorxma... Mənim alibim var!.. 
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Qapı bir də döyülür. 

 

(Əsəbi və bərkdən.) Kimdi? 

 

Pauza. 

 

Kimdi orda? 

 

Pauza. 

 

(Qapıya yaxınlaĢır.) Kimdi? 

 

Pauza. 

 

QADIN. Açma!.. 

 

Qapı yenidən döyülür. 

 

KĠġĠ (əsəbi). Niyə səsinizi çıxarmırsız? (Qapını açır.) 

Kimdi?  

 

Heç kim yoxdur. 

 

(Qapıdan eĢiyə addımlayaraq.) Kimdi qapını döyən? (Ġçəri 

qayıdır.) Heç kim yoxdur... Yəqin uĢaqlardı, Yeni il 

qabağı xuliqanlıq edirlər... 

QADIN (həyəcanla). Yox... 
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KiĢi qapını bağlayıb, geri qaymaq istəyəndə qapı yenə 

bərkdən döyülür. 

KĠġĠ (qapıya tərəf çevrilərək, əsəbi). Kimdi orda? 

QADIN (isterika ilə). Kimdi? Kimdi? 

KĠġĠ (qapını açaraq). Kimdi? (EĢiyə çıxır.) Bu nə oyundu 

belə? Kimdi? (Geri qayıdır.) Heç kim yoxdu... 

QONAQ. Necə heç kim yoxdu? (Kresloda rahat oturmuĢ 

halda onlara tərəf fırlanaraq təəccüblə.) Bəs mən nəyəm? 

 

ĠĢıq sönür. 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ ġƏKĠL 

 

Eyni məkan. Gecə. 

 

Q a d ı n, K i Ģ i, Q o n a q. 

 

QONAQ. Görmürsüz məni? Niyə qıĢqırırsız? 

 

Pauza. 

 

Səhərdən qıĢqırırdılar, indi də yerlərində donub qalıblar... 

 

KĠġĠ (güclə özünə gələrək). Siz kimsiz? Siz bura necə 

gəldiz? (Qadına.) Sən bunu gördün? 

QADIN (dəhĢət içində). Yox... 
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KĠġĠ. Kimdi bu, belə? 

QADIN (çiyinlərini çəkir). Bilmirəm... 

KĠġĠ. Siz səhərdən burda gizlənmisiz? 

QONAQ. Mən gizlənmiĢəm? Niyə gizlənirəm? Kimdən 

gizlənəcəyəm mən?.. Nədən gizlənəcəyəm?.. Mənim gizli 

bir iĢim yoxdu... Heç vaxt da olmayıb!.. 

KĠġĠ (Qadına). O... O, NKVD-dən gəlib... (Hiddətlə 

Qonağa.) Sən NKVD-dən gəlmisən? 

QONAQ. Nə? 

KĠġĠ. Sən NKVD-dən gəlmisən!.. (Onun yaxasından 

yapıĢır.) 

QONAQ (yaxasını onun əlindən qurtarmaq istəyir). Burax 

məni!.. Burax!.. 

KĠġĠ (onu silkələyir). NKVD-dən gəlmisən sən!.. NKVD-

dən!.. Hə?! 

QONAQ. Burax!..  

KĠġĠ. Gəlib, gizlənmisən burda!.. 

QONAQ. Burax məni!..  

KĠġĠ (onu eləcə silkələyərək). Nə istəyirsən sən? Niyə 

gizlin gəlib, gizlənmisən burda? 

QONAQ (Qadına.) Kömək edin də! Görmürsüz, boğur 

məni!.. 

KĠġĠ (onu daha da bərkdən silkələyir). Yox!.. Yox!.. 

NKVD casusu!..  

QONAQ (yaxasını KiĢinin əlindən çəkib, ayağa qalxmağa 

çalıĢır). Burax məni!.. Demirəm, burax?!. (Yamsılayır.) 

"Hardan gəlmisən? Hardan gəlmisən?" Mən sizə hesabat 
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verməliyəm ki, hardan gəlmiĢəm? Bəlkə mən ordan 

gəlmiĢəm? (Əli ilə tavanı göstərir.) 

KĠġĠ (birdən-birə süst düĢərək tavana baxır, sonra 

Qadına). Bu, nə deyir? 

QADIN (uçuna-uçuna). Mən qorxuram... 

QONAQ (kreslodan qalxaraq yaxasını düzəldə-düzəldə 

yamsılayır). "Bu, nə deyir?" "Mən qorxuram..." Sizə nə 

olub? Adam kimi danıĢa bilmirsiz? (Ətrafa baxa-baxa var-

gəl edir.) Hə... Pis yaĢamırsız... Sonra da narazılıq 

edirsiz... BaĢqaları on nəfər bir kommunal otaqda yaĢayır, 

beĢ ayrı-ayrı ailənin bir tualeti olur, amma siz cəmi iki 

nəfər, bu cür də mənzil?.. (Mizin üstünü göstərərək.) 

Yeyib-içməyiniz də ki, əla!.. Daha nə istəyirsiz? (KiĢiyə.) 

Qapını açıq qoymusuz, gedin, bağlayın.  

KĠġĠ. Siz burdan rədd olun, sonra!.. 

QONAQ (Qadına). Bu da sizin ərinizin mərifəti! (BaĢını 

bulaya-bulaya qapıya yaxınlaĢıb, bağlayır.) O qədər müftə 

yeyib-içmək istəyən var ki, bir də gördün, biri girdi içəri... 

Siz gərək sərhesab olasınız!.. 

KĠġĠ (sərt). Siz burdan çıxıb gedəcəksiz, ya yox?! 

QONAQ. Pah!.. Qorxdum!.. (Qadına.) Siz belə adamla 

necə yaĢayırsız?  

QADIN (diqqətlə ona baxaraq, vahimə içində). Yox!.. Siz 

insan deyilsiz!.. Sizin gözünüz insan gözü deyil! 

QONAQ. Nə olub mənim gözümə? (Cibindən balaca 

güzgü çıxarıb, baxır.) Mənim gözümün nəyi sizin 

gözünüzdən fərqlidi? Hə? Nəyi? 
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QADIN (eyni vahimə içində). Siz... Siz nəsiz? ġeytansız, 

iblissiz, cinsiz, məlun mələksiz, əcinnəsiz, nəsiz? Nəsiz 

siz? 

QONAQ (gəlib Qadına baxır, sonra KiĢinin qabağında 

dayanaraq, təəccüblə). Bəyəm bunlar hamısı eyni Ģey 

deyil? 

KĠġĠ. Sən nə üçün bura gəlmisən? 

QONAQ. Heç qonaqdan da soruĢarlar ki, niyə gəlmisən? 

KĠġĠ. Kim səni qonaq çağırıb? 

QONAQ. Qonağı elə ancaq çağırarlar? ÇağırılmamıĢ 

qonaq olmur? Mən də çağırılmamıĢ qonağam!.. (Narazı.) 

Ġmkan vermirsiz e, oturub, normal söhbət edim... 

QADIN. O, Ģeytandır!.. 

QONAQ (Qadına). Siz deyirsiz ki, mən Ģeytanam. Ġndi 

mən də boynuma almalıyam ki, hə, Ģeytanam? Buna görə 

də deməliyəm ki (Tavanı göstərir), doğrudan da oradan 

gəlmiĢəm? Ya da sübut eləməliyəm ki, yox, mən Ģeytan 

deyiləm? (Yamsılayır.) "Hardan gəlmisən?" "Hardan 

gəlmisən?" Mən heç kimə heç nə sübut etmək fikrində 

deyiləm!.. (Yenə yamsılayır.) "Hardan gəlmisən?" 

"Hardan gəlmisən?" (Tavanı göstərir) Mən ordan yox e, 

bax, burdan gəlmiĢəm! (Barmağı ilə KiĢinin ürəyini 

göstərir.) Bax, burdan gəlmiĢəm! (YaxınlaĢıb barmağını 

Qadının ürəyinin baĢına toxundurur.) 

KĠġĠ. Mənim arvadımın döĢünə əl dəymə! (Onun üstünə 

cumur.) 

QONAQ (kənara çəkilərək, Qadına). Doğrudan da, siz bu 

adamla necə yaĢayırsız?  
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Kiçik pauza. 

 

Bu, dəlidi ki!.. 

 

KĠġĠ. Dəli sənsən! 

QONAQ. YaxĢı, yaxĢı sakit olun!.. (Deyinə-deyinə var-

gəl edir.) ġeytan, Ġblis, Dyavol, Satana, Əcinnə, Velzevul, 

Mefistofel, Cin, nə bilim, nə?.. Özünüzdən bu qədər ad 

uydurmusuz... Ġllər, yüz illər, min illər bir-birini əvəz edir, 

siz elə öz uydurmalarınızın içindəsiz... Bir-birinizi 

ġeytanla qorxudursuz... Əgər doğrudan da ġeytan varsa, o 

nədir? Kimdir? Cəhənnəm hökmdarı!.. Bunu siz deyirsiz 

də! Siz deyirsiz ki, ġeytan cəhənnəm hökmdarıdır!.. 

Cəhənnəm hökmdarı nə edir? Günahkarlara əzab-əziyyət 

verir! Onları odda yandırır, qaynar tiyanlara salır, məlun 

mələklərə tuĢ gətirir!.. Özümdən uydurmuram ki, siz 

özünüz deyirsiz!.. (Ayaq saxlayır.) Hə?  

 

Pauza. 

 

Bir tərəfdən də deyirsiz ki, ġeytan ilan cildinə girir, 

Həvvanı Ģirnikləndirir ki, günah iĢləsin... Həvva bəyəm 

bəbə idi? (Yenə var-gəl edir.) Allah Adəmi yaratdı, onu 

tək qoymamaq üçün də Həvvanı yaratdı. Kim idi Həvva? 

YetiĢmiĢ yekə qadın idi!.. Ġstəməsəydi, almanı yeməzdi 

də!.. ġeytan nə qədər Ģirnikləndirirdi, Ģirnikləndirsin!.. 

(Yamsılayır.) "ġeytan insanları yoldan çıxarır..." Hər 
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kəlmə baĢı da “lənət ġeytana” deyirsiz!.. Bəs, bu necə 

olur? ġeytan həm özü Ģirnikləndirir ki, günah iĢ görsünlər, 

həm də günaha görə onları cəzalandırır? Mat qalmalı 

iĢdir!.. Bu əbləh ġeytan özü deyir günah iĢlə, özü də 

cəzalandırır? Nə olur o, kim olur? Mazoxist olur, sadist 

olur, nə olur, hə? Nə cəfəngiyyat quraĢdırmısız 

özünüzdən? Hə? (Gəlib Qadının çənəsindən tutur.) Cavab 

ver də mənə, ey gözəl məxluq!.. 

KĠġĠ (yerindən sıçrayıb, onu itələyir). Arvadıma əl vurma, 

NKVD casusu! Sən mənə heç nə edə bilməzsən!.. Səni 

bura nahaq göndəriblər!.. 

 

QONAQ (güclə müvazinətini saxlayır). Az qalmıĢdı 

yıxılım e... (KiĢiyə.) Özünüzü adam kimi aparın, 

eĢidirsiz?! Yekə kiĢisiz! O boyda komissarlıqda idarə 

müdirisiz! Kommunistsiz! (Yamsılayır.) "Səni bura kim 

göndərib?" Məni bura heç kim göndərməyib!.. Mən özüm 

gəlmiĢəm!.. 

QADIN (taqətsiz stulda əyləĢir). Bilmirəm, siz Ģeytansız, 

nəsiz, amma... amma niyə bizi seçmisiz? Niyə bura 

gəlmisiz? 

QONAQ. Sizin də qonaqpərvərliyiniz belədi, hə? (Ġncik 

halda.) Özü də Yeni il gecəsi!.. (BaĢını bulayır.) 

QADIN. Nə üçün? Nə üçün bizi seçmisiz? 

KĠġĠ. O, NKVD-dən gəlib!.. Düz demirəm, NKVD 

siçovulu? 

QONAQ (gəlib, onun qarĢısında dayanır). NKVD 

siçovulu, hə? 
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KĠġĠ (bir az ĢaĢırmıĢ). Bəs mən nə deməliyəm? Gecənin 

yarısı qəfildən peyda olursuz... 

QONAQ. Ancaq NKVD-də Ģahidlik edəndə, 

Qəribzadənin üzünə duranda ki, kontrrevolyusion 

pantürkist təĢkilatı yaradanlardan biridir, yoldaĢ Stalinə 

sui-qəsd hazırlayırdılar, onda NKVD iĢçiləri siçovul 

deyildi, Allahın bacısı oğlu idi, hə? 

 

Pauza. 

 

QADIN (sarsılmıĢ). Necə yəni Qəribzadənin üzünə 

duranda? 

KĠġĠ. Onun dediyi səfsəfəyə qulaq asma!.. O, yoldan 

ötənin biridi!.. Təxribatçıdı!.. ġantajistdi!  

 

KiĢi yerindən qalxıb, Qonağa hücum etmək istəyir.  

 

QONAQ (əlini onun qarĢısında qaldırır). Dur! 

KiĢi, elə bil, bir anın içində hipnoz olubmuĢ kimi, dayanır. 

Mən təxribatçı da deyiləm, heç vaxt da olmamıĢam! 

ġantajist də deyiləm, heç vaxt da olmamıĢam! Yoldan 

ötən birisi də deyiləm!.. (Çox ciddi.) Bunu sırğa eləyib, 

ikiniz də qulağınızdan asın! Oldu? 

 

Pauza. 
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Heç vaxt da yalan deməmiĢəm! Bunu da bilin! Bir də ki, 

mənim yalan danıĢmağıma nə ehtiyac var? Bəyəm sizin 

bütün iĢləriniz yalan üzərində qurulmayıb? 

 

Kiçik pauza. 

 

(KiĢiyə.) Mənim üstümə atılmaq, qıĢqırmaq da lazım 

deyil... Siz NKVD-nin zirzəmisində Qəribzadənin üzünə 

durmamısız? Üzünə durmamısız ki, kontrrevolyusion 

pantürkist təĢkilat yaradıblar? Hə? TəĢkilatın 

yaradıcılarından biri Qəribzadədir? Üzünə durmamısız ki, 

yoldaĢ Stalinə sui-qəsd hazırlayırdılar? Azərbaycanı 

SSRĠ-nin tərkibindən çıxarmaq istəyirdilər? Daha üstümə 

niyə atılırsız? Bəlkə səhv salmıĢam ünvanı? Bəlkə siz heç 

bilmirsiz ki, NKVD harda yerləĢir? Hə? Deyin də!.. 

 

Pauza. 

 

QADIN. Sən... Sən onun üzünə durmusan?.. 

KĠġĠ (özünü ələ almağa çalıĢaraq). Mən nə etməliydim? 

O, özü... Qəribzadə özü etiraf etmiĢdi ki, kontrrevolyusion 

təĢkilat yaradıblar... 

QONAQ. Guya siz bilmirsiz ki, ondan ifadəni necə 

alıblar? Dırnaqlarının arasına iynə yeridə-yeridə? 

Bilmirsiz? NKVD-nin iĢlərindən belə xəbərsizsiz? 

KĠġĠ. Mən bilirəm!.. Nə olsun ki, mən bilirəm! NKVD ilə 

NKVD-lik etmək olar? 
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QONAQ (Qadına). Ġndicə mənə NKVD siçovulu dedi e-e-

e!.. (KiĢiyə.) Siz nədən qorxurduz? Sizin ki, alibiniz var!.. 

Siz ki, sığorta eləmisiz özünüzü!.. 

KĠġĠ (ĢaĢırmıĢ). Siz hardan bilirsiz? 

QADIN. Sən özün də deyirsən ki, alibin var... 

KĠġĠ (Qadına). Sən heç nə baĢa düĢmürsən... Dedim axı, 

bu bir burulğandır, bu dövrün içindən salamat çıxmaq 

lazımdı... Gərək özünü müdafiə edəsən!.. Bu dövrdə 

özünü müdafiə etməsən, özün özünü qorumasan, heç kim 

səni müdafiə etməyəcək!.. Kim qoruyacaq səni? Heç 

kim!.. Hərə öz canının hayındadır!..  

QADIN (hələ də özünə gələ bilmir). Sən Qəribzadənin 

üzünə durmusan? Yox, ola bilməz, ola bilməz ki, sən belə 

edəsən!.. Ola bilməz!.. 

 

Pauza. 

 

Niyə dinmirsən? 

 

KĠġĠ (qıĢqırır). Nə etməliydim mən? Mən özümü 

qorumayım, tutub, məni də "xalq düĢməni" kimi, ingilis 

agenti, Türkiyənin, nə bilim, Monqolustanın cəsusu kimi 

aparıb güllələsinlər? 

QONAQ. Monqolustan sosialist ölkəsidir! SSRĠ-də 

Monqolustan cəsusları yoxdur! 

KĠġĠ. PolĢa olsun, Almaniya olsun! NKVD-nin 

zirzəmisində o bədbəxt Qəribzadə kimi üz-gözümü qana 

bulaĢdırsınlar, diĢimi çıxarsınlar, bir-bir bığlarımı 
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yolsunlar, boynuma qoysunlar ki, cəsusam! Terrorçuyam! 

Millətçiyəm! Pantürkistəm! Gedib, Moskvada yoldaĢ 

Stalini öldürmək istəmiĢəm! Hə? Mən də bunların 

hamısını təsdiq edim? Sonra da məni divara dirəyib, 

güllələsinlər, sən də küçələrə düĢəsən? 

 

Pauza. 

 

QADIN. Deməli, mənə görə Qəribzadənin üzünə 

durmusan? 

KĠġĠ. Bəli!.. Bəli!.. Bəli!.. Mən Qəribzadənin düĢməni 

idim? Mən istəyirdim ki, onu mal kimi döyə-döyə o günə 

salsınlar? Mən istəyirdim ki, onu güllələsinlər? Mən 

nəyəm? ġeytanam? Ġblisəm? Nəyəm mən? Ancaq mən nə 

edə bilərdim? Qəribzadəni NKVD-nin cəngindən 

qoparmaq olardı? NKVD-nin zirzəmilərində minlərlə 

qəribzadələr var!.. Bütün SSRĠ doludu diĢləri sındırılmıĢ, 

qabırğaları sındırılmıĢ, onurğaları sındırılmıĢ 

qəribzadələrlə!.. Mən nə edə bilərdim? NKVD udduğunu, 

təzədən qarnından diri çıxarmır!.. Bəyəm sən bunu 

bilmirsən? 

QONAQ. Ġndi də belə deyir!.. 

QADIN (get-gedə səsini qaldıraraq). Yox!.. Sən mənə 

görə Qəribzadənin üzünə durmamısan... Sən... sən bunu 

özünə görə etmisən... Sən onlardan ürkmüsən!.. Sən 

özün... özün iĢgəncələrdən, güllələnməkən qorxmusan... 
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KĠġĠ. Nədi? Ġstəyirsən ki, mənə də iĢgəncə versinlər? 

Məni də güllələsinlər? Sən bu... (Qonağı göstərir.) bu 

avantüristin... 

QONAQ. Ġndi də avantürist oldum... 

KĠġĠ. ... bu avantüristin sözü ilə məni ittiham edirsən? 

Kim istəmir öz canını? Kim gedib boynunu cəlladın 

qabağında kötüyə uzadacaq ki, kəs mənim baĢımı? Kim? 

Mən sənin gözünün qabağında gecə-gündüz iĢləyirəm! 

Xalq naminə, vətən naminə, partiya naminə əlimdən 

gələni əsirgəmirəm! Mən yalançı kommunistlərdən 

deyiləm!.. Sən ki, bunu bilirsən!.. Mən partiyaya karyera 

üçün girməmiĢəm! Mən o Ģəkili (Barmağı ilə Ġosif Stalinin 

portretini göstərir) qorxub, ora asmamıĢam!.. Mən 

ürəyimin dediyi ilə onu ora asmıĢdım... AsmıĢam!.. Mən 

kommunizm ideallarına inanıram! Ancaq kimdi bu gün 

buna baxan? Bu gün bir dəyyusun danosu ilə məni 

Trotskinin silahdaĢı, yaxud Türkiyə cəsusu kimi 

güllələməyə nə var ki?! Mən kimə sübut edə bilərəm ki, 

əslində, Trotskiyə nifrət edirəm? Kimə sübut edə bilərəm 

ki, mən Trotski ilə mübarizədə həmiĢə yoldaĢ Stalinin 

mövqeyini müdafiə etmiĢəm? Pantürkizmi heç zaman 

qəbul etməmiĢəm, qəbul da etməyəcəyəm -- bunu mən 

kimə sübut edə bilərəm?! Kimə?! Lap sübut etdim! Kimdi 

bu sübuta baxan? (Ġroniya ilə.) Niyə Qəribzadəyə qarĢı 

Ģahidlik etmiĢəm? Bəs nə edəydim? Məni çağırıblar 

NKVD-yə, öz xoĢumla getməmiĢəm ki!.. Getməyəydim, 

gəlib, məni qoyun kimi maĢına basıb, aparaydılar!? Sənə 

nə var ki? Səhərdən axĢamacan evdə oturursan, hər Ģey 
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hazır, dünyadan da xəbərin yox!.. Ġnsani ideallarla 

yaĢayırsan... Ġndi insani ideallara tüpürən də yoxdur!..  

QADIN. Sən də tüpürmürsən?! 

QONAQ. Bəsdirin, sakit olun!.. (Gileylənir.) Bunlar necə 

adamlardır, canım? Bay!.. (KiĢiyə.) Siz yavaĢ-yavaĢ 

danıĢa bilmirsiz? 

QADIN (yavaĢdan KiĢiyə). Sənin ürəyin dolu imiĢ ki... 

Bütün bu illər ərzində belə olub, yoxsa...yoxsa, axır 

vaxtlar beləcə dolub? 

KĠġĠ. Mənə bax... BağıĢla... Mən özümdə deyiləm... 

(Qonağı göstərir.) Bu böhtançı... bu... (Söz tapa bilmir.) 

Bu... bu yaramaz məni tamam özümdən çıxarıb... Heç 

bilmirəm ki, nə deyirəm?!.. BağıĢla məni... 

QONAQ (sidq-ürəkdən yanıb-yaxılır). Yaramaz? Mənə 

deyir e!.. Böhtançı? Mənəm böhtançı? (KiĢinin qarĢısına 

gələrək protest edir.) Xeyr! Mən böhtançı deyiləm! Heç 

vaxt olmamıĢam! Heç vaxt da olmayacağam!.. Mən heç 

vaxt insanlara böhtan atmamıĢam!..  

 

Kiçik pauza. 

 

Axı buna heç ehtiyac da olmayıb!.. Böhtana nə ehtiyac 

var?.. (KiĢiyə.) Düz demirəm? 

KĠġĠ (nifrət ilə). Sənin bütün varlığın böhtan və yalandan 

ibarətdir!.. Tfu sənə!.. (Qonağın üstünə tüpürür.) 

QONAQ (kreslodan götürdüyü məhrəba ilə üz-gözünü, 

yaxasını silə-silə). Daha sizə sözüm yoxdu!.. Çox 

tərbiyəsiz adamsız!.. (Qadına.) Bu, çox tərbiyəsizdir!.. 
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(Yamsılayır.) "Sənin bütün varlığın böhtan və yalandan 

ibarətdir!.." Əvvəla, "sən" yox, "siz"!.. Ġkincisi, siz nə 

bilirsiz ki, mənim varlığım nədir? Hə? Üçüncüsü... 

Üçüncüsü, mən yalançıyam, hə? Baxaq, görək, mən necə 

yalançıyam! (Qadına.) Bayaq sizə nə dedi? 

QADIN (hələ də sarsıntı içindədir). Mənə? 

QONAQ. Bəli, sizə. 

QADIN. Nə dedi? 

QONAQ. Demədi ki, idarələrində Mürsəl müəllimi ifĢa 

iclası keçiriblər? 

QADIN. Dedi... Nə olsun? Bu saat hər yerdə ifĢa iclasları 

keçirilir də... 

QONAQ (narazı). E-e-e!.. Olmadı ki!.. Mən bunların 

hamısını yaxĢı bilirəm, qulaq asın, tələsməyin!.. Siz 

soruĢduz ki, Mürsəl müəllimin ifĢa iclasında bu çıxıĢ edib, 

ya yox? 

QADIN. SoruĢdum. 

KĠġĠ. Bəsdirin! Qurtarın bu oyunu! 

QONAQ. Necə yəni, bəsdirin? (Barmağını onun 

gözlərinin qabağında oynadır.) Yox!.. Bu, oyun-zad 

deyil!.. Demirsiz ki, mən böhtan və yalandan ibarətəm? 

Hə?  

KĠġĠ. Bəli!.. Siz baĢdan-ayağa Ģərsiz!.. Sizin nəfəsiniz 

maqnit kimi, adamı Ģərə çəkir!.. 

QONAQ (son dərəcə incik). Pah!.. Mənim nəfəsim bunu 

Ģərə çəkir!.. Özü də, bax e, maqnit kimi!.. Amma bunun 

nəfəsi ancaq xeyirdən xəbər verir!.. (Qadına.) Bu sizə nə 

cavab verdi? 
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QADIN. Nə cavab verdi? 

KĠġĠ (qıĢqırır). Bəsdir!.. Kifayətdir!.. 

QONAQ (ona fikir vermədən). Demədi ki, yox, Mürsəl 

müəllimin ifĢa iclasında çıxıĢ etmədim? Dedi, demədi, 

sizdən soruĢuram?  

 

Kiçik pauza. 

 

Hə? 

 

Qadın baĢı ilə təsdiq edir. 

 

Siz də ona demədiz ki, nə yaxĢı ki, bu dünyada sən varsan, 

yəni (Əli ilə KiĢini göstərir.) bu var? 

KĠġĠ (Qadına). Mən sənə nə deyirdim!.. Bu gizlincə bura 

soxulub, gizlənib burda... Pusub bizi!.. Gizlincə qulaq asıb 

bizə!.. 

QONAQ (ona fikir vermədən Qadına). Hə? Dedi, ya yox? 

QADIN. Dedi... 

QONAQ (KiĢinin qarĢısında dayanaraq). Bayaq siz 

Mürsəl müəllimin ifĢa iclasında çıxıĢ etmədiz? Hə? 

Demədiz ki, Mürsəl də Qəribzadənin kontrrevolyusion 

təĢkilatının üzvüdür? Demədiz? Ġclas baĢlayandan əlinizi 

qaldırmamıĢdız ki, çıxıĢ üçün sizə də söz versinlər?..  

 

Kiçik pauza. 
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KĠġĠ (taqətsiz). Siz insansız, Ģeytansız, hər nəsiz, hər 

kimsiz, nə vaxt çıxıb gedəcəksiz burdan? Nə vaxt? 

QADIN. Sən... Sən Mürsəl müəllimi də ifĢa etdin?  

KĠġĠ. Onsuz da onu tutacaqdılar!.. Bu məlum məsələ idi!.. 

Mən özümü qoruyuram!.. Mənim özümü qorumaq 

hüququm var, yoxsa yox? Mən ailəmi qorumalıyam, 

yoxsa yox? Mən... mən səni qorumalıyam, yoxsa yox? 

QONAQ. Siz ki, özünüzü sığortalamısız! NKVD-dən niyə 

qorxursuz?  

KĠġĠ. Bəsdirin! 

QONAQ. Nə bəsdirin? (Yamsılayır.) "Sənin bütün 

varlığın yalan və böhtandan ibarətdir..." (Ciddi.) Onda bu 

sözlərinizi geri götürün! 

KĠġĠ (nifrətlə). Xeyir! Mən sözlərimi geri götürmürəm! 

Siz yalan, böhtan, Ģər soxulcanısız! 

 

Kiçik pauza. 

 

QONAQ (pəriĢan). Daha sizə sözüm yoxdur!.. (Ġki əli ilə 

də KiĢini göstərərək, Qadına.) Gördüz ki!.. Mən yalan, 

böhtan, Ģər soxulcanıyam... (BaĢını bulayır.) Ay-yay-

yay!.. (Qadına.) Bu deyirdi ki, onun alibisi var? Bax, bunu 

düz deyirdi! 

KĠġĠ (Qadına). Sən ona qulaq asma!.. 

QONAQ. Niyə qulaq asmasın? Bu çox ideyalı məktubdur!  

KĠġĠ (hiddətlə). Yox!.. Lazım deyil!.. 

QONAQ. Niyə lazım deyil? Siz kommunist deyilsiz? Bu 

da partiyalı məktubdur də!.. Doğrusunu deyim ki, hətta 
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mənim xoĢuma da gəldi!.. (Qadına.) Elə bilirsiz, hər Ģey 

mənim xoĢuma gələ bilər? (Barmağını qaldırıb, tərpədir.) 

Yox... Hər Ģey mənim xoĢuma gələ bilməz!.. Ancaq bu 

məktub xoĢuma gəldi!.. Bax, indi görəcəksiz!.. 

KĠġĠ (qıĢqırır). Siz nə vaxt bizim evimizdən rədd olub, 

gedəcəksiz!? 

QONAQ (ona əhəmiyyət vermədən). Bu məktub əsl 

kommunistə layiq bir prinsipiallığın göstəricisidir! Sovet 

vətəndaĢının sayıqlıq nümunəsidir! Siyasi Ģüurun... 

(Sözünü yarımçıq kəsib, KiĢiyə baxır.) Hə? 

 

Kiçik pauza. 

 

Siyasi Ģüurun ən yüksək məqamıdır!.. Ancaq elə-belə 

siyasi Ģüurun yox, partiyalı siyasi Ģüurun!.. Qulaq asın! 

(Stulun üstünə hoppanaraq, pafosla əzbərdən söyləməyə 

baĢlayır.) "Əziz yoldaĢ Stalin! Mən bu məktubu Ģəxsən 

Sizə yazıram. Bu məktubu mənə Sizə olan sonsuz sevgim, 

ehtiramım və kommunist vicdanım diqtə edir..." 

KĠġĠ. Bəsdir! (Qadına.) Sən ona qulaq asma!.. Bunu 

NKVD göndərib!.. Yüz faiz, NKVD göndərib!..  

QONAQ. Qulaq asın!.. (Əzbərdən oxumağı davam edir.) 

"Əziz rəhbər! Sizə bildirmək istəyirəm ki, xain trotskiçi 

düĢmənlər mənim çalıĢdığım komissarlıqda da özlərinə 

yuva qurublar. Bu qəddar düĢmənlər, Komissar baĢda 

olmaqla, gizlin kontrrevolyusion pantürkist terrorçu 

təĢkilat yaradıblar və bu istiqamətdə gizli fəaliyyət 

göstərirlər... (Elə bil ki, əzbər dediyi bu sözlərdən ekstaza 
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gələrək, birdən mizin üstünə hoppanır və mizin üstündə 

dayanıb davam edir.) ġəxsən Komissarın özünün və onun 

müavinlərinin rəhbərlik etdikləri bu kontrrevolyusion 

qruppa Azərbaycanda zəhərli pantürkizm ideyalarını 

yaymaqla, Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi SSRĠ-nin 

tərkibindən çıxmasını hazırlamaqla, sevimli rəhbərlərimiz 

haqqında..." (Bir anlıq nəfəsini dərərək Qadına.) Bu yerdə 

yoldaĢ Stalinin adını çəkməyə cürət etməyib! (Əzbərdən 

oxumağı davam edir.) "... sevimli rəhbərlərimiz haqqında 

əclaf Ģayiələr yaymaqla, Trotskini, eləcə də Ģəxsən sizə 

yaxĢı məlum olan Rəsulzadə, Xoyski, Yusifbəyli kimi 

mənfur və satqın burjua millətçilərini təbliğ etməklə 

məĢğuldurlar. Onlar faĢizmə açıq-aydın hüsn-rəğbət 

bəsləyirlər. Əziz Ġosif Vissarionoviç! Mən bilirəm ki, 

proletariatın dahi rəhbəri kimi Sizin iĢiniz həddən artıq 

çoxdur. Ona görə də bu məlumatı qısaca Ģəkildə Sizin 

yüksək diqqətinizə çatdırmağı özümə borc bildim. 

Kommunist salamı ilə..." (Əli ilə KiĢini göstərir.) Bunun 

imzası!.. ĠĢ yeri!.. Ünvanı!.. (Mizin üstündən hoppanıb 

yerə düĢür.) 

 

 

 

Pauza. 

 

QADIN. Bu... Bu həqiqətdir? 

 

Pauza. 
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Sən bu məktubu yazıb, göndərmisən? 

 

QONAQ. Tarixi də var. Yeddi ay bundan qabaq yazılıb!.. 

QADIN. Sənin bu məktubundan sonra komissarlıqda 

tuthatut baĢladı? 

KĠġĠ (qızğın). Xeyr!.. Mən bu məktubu göndərəndə artıq 

komissarı həbs etmiĢdilər... 

 

Pauza. 

 

QADIN. Doğrudan belə bir gizli təĢkilat var idi? 

 

Pauza. 

 

Sən xəbər tutmuĢdun ki, onlar, həqiqətən, belə fəaliyyət 

göstərirlər? Komissar da onlara baĢçılıq edir? 

Müavinləri... Qəribzadə də müavin idi də... Doğrudan belə 

idi, onlar belə təĢkilat yaratmıĢdılar? 

KĠġĠ. Nə doğrudan? Ġndi doğrudan olanla, yalandan 

olanın fərqi var? 

QADIN. Deməli... sən... yalandan siqnal vermisən? 

KĠġĠ. Nə fərqi varıydı ki, bizim komissarlıqda belə bir 

təĢkilat yaranmıĢdı, ya yaranmamıĢdı? Heç bir fərqi yox 

idi!.. Ancaq axmaqlar hiss edə bilməzdi ki, bizim 

komissarlıqda da tuthatut baĢlayacaq... Yejov təmizləməsi 

bütün SSRĠ-ni baĢına götürməyib?.. Bizim özündən 

müĢtəbeh, gözü ayaqlarının altını görməyən komissardan, 
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onun axmaq müavinlərindən baĢqa, bunu bilməyən var 

idi?.. Bizim komissar partiya stajına, inqilabi fəaliyyətinə 

arxalanırdı!.. Sadəlövh insan!.. Kimdir indi partiya stajına, 

inqilabi fəaliyyətə baxan? YoldaĢ Stalinlə Ģəxsi tanıĢlığına 

arxalanırdı!.. Guya ki, Yejov gedib, hər Ģeyi yoldaĢ 

Stalinə məruzə edir?.. QarĢıdan nəhəng repressiya dalğası 

gəlirdi, onun qarĢısını almaq mümkün deyildi, bu, hamıya 

gün iĢığı kimi aydın bir məsələ idi... 

QONAQ. Bax ha, gün iĢığından dəm vurur!.. 

KĠġĠ (Qonağa). Sən sus! Sənin kimilərin törətdiyi iĢlərdi 

bunlar hamısı!.. Sənin kimilərdir inqilab qəhrəmanlarını, 

Sovet Ġttifaqını yaradan təmiz və vicdanlı kommunistləri 

yalandan "xalq düĢməni" edənlər, onları beynəlxalq 

imperializmin nökəri elan edənlər, özlərinin, ailələrinin 

baĢına min bir müsibət açanlar!.. Sənin kimilərdir! 

Günahsız insanları güllələyənlər, iĢgəncə verənlər sənin 

kimilərdir! 

QONAQ (Qadına). Gör nə alovlu danıĢır? Elə bil ki, 

idarələrində ifĢa iclasıdır... (KiĢiyə.) Bu məktubu yoldaĢ 

Stalinə mən yazmamıĢam, siz yazmısız!.. 

KĠġĠ. Bəli, mən yazmıĢam! Bu məktubu mən yazmıĢam!.. 

Ancaq nə olsun ki, mən yazmıĢam? Bunun nə əhəmiyyəti 

var? Mən yazdığım üçün 37-nin kabusu bütün SSRĠ-nin 

baĢının üstünü alıb? Mənim yazıma görə Ģairləri 

güllələyirlər, alimləri Sibirə göndərirlər? Mənim yazıma 

görə Moskvada partiya rəhbərlərini tutub, sərçə kimi bir-

bir güllələyirlər? MarĢalları, generalları, Nikolayla ölüm-

dirim mübarizəsi aparan köhnə bolĢevikləri mənim 
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məktubuma görə güllələyirlər? Xeyr! Mənim məktubum 

təkcə məni xilas edir! (Qadına yaxınlaĢır.) Bizi xilas edir! 

Bu məktub heç kimə pislik etmir! Məhkum insanlara 

məhkumluqdan artıq nə pislik etmək olar? Əgər cəlladın 

baltası kötüyün üstünə gəlirsə, sən də bunu gözlərinlə 

görürsənsə, heç olmasa, öz baĢını kötüyün üstündən 

qaçırtmalısan də!.. O biri baĢların kəsilməsi məndən asılı 

deyilsə, mən ancaq öz baĢımı xilas edirəmsə, öz ailəmi 

xilas edirəmsə, nə günah iĢlədirəm?.. 

QONAQ (onun sözünü kəsərək). Buna elə gəlir ki, bu 

məktub əhvalatını dahiyanə fikirləĢib!.. 

KĠġĠ. Mənim nə fikirləĢməyimin sənə dəxli yoxdur!.. 

QONAQ. Sadəlövh insan!.. 

KĠġĠ (barmağı ilə Qonağı göstərərək, Qadına). Bu hardan 

bura gəlib, bunu kim bura göndərib, bilmirəm!.. Ancaq 

bu, bizi qorxutmaq istəyir, bizi bir-birimizin yanında ifĢa 

etmək istəyir!.. Bu, kimdir, nədir, bilmirəm, ancaq Ģərdir! 

Sən bunun Ģər olduğunu görmürsən? 

QONAQ (incik). Mənim haqqımda ağzına gələni deyir 

də... (Qadına.) Mən bəyəm elə bir söz dedim ki, həqiqət 

olmasın? (KiĢiyə.) Belə çıxır ki, həqiqət sizin hisslərinizə 

toxunur, sizi incidir... 

KĠġĠ. Sənin kimilər mənim hansı hisslər keçirdiyimi baĢa 

düĢə bilməzlər! (Get-gedə qızıĢaraq.) Cəlladlar!.. Nə 

cavan bilirsiz, nə qoca! Nə qorxaq bilirsiz, nə cəsur! Nə 

yaxın bilirsiz, nə uzaq! Heç nəyi vecinizə almırsız! 

Məhkəmə yox, vəkil yox, vicdan yox! Allahsızlar! 
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QONAQ (KiĢini göstərərək, təəccüblə Qadına). Bu necə 

kommunistdi ki, Allaha inanır? 

KĠġĠ. Mənim necə kommunist olmağımın sizə dəxli 

yoxdur! Siz bəyəm kommunist qoymusuz? Kommunistləri 

siz güllələyirsiz! Onlara siz iĢgəncə verirsiz!.. Onlar ölüm 

ayağında da yoldaĢ Stalinə sədaqətlərini itirmirlər!.. 

 

ĠĢıq sönür. 

 

DÖRDÜNCÜ ġƏKĠL 

 

Qaranlıq səhnədə cürbəcür addım səsləri, hənirti eĢidilir. 

 

Müxtəlif səslər: 

 

- Mən xalq düĢməni deyiləm!.. 

- Mən heç vaxt partiyaya xəyanət etməmiĢəm!.. 

- EĢidirsənmi, Koba? Məni, səninlə birlikdə bolĢevik 

mübarizəsi aparan bir kommunisti güllələyirlər!.. 

- Verin, nə deyirsiniz, qol çəkim, ancaq mənim ailəmlə 

iĢiniz olmasın! 

- Mən sovet hökuməti qurulanda bu əllərimlə onlarla 

əksinqilabçı güllələmiĢəm! Mən özüm necə əks-inqilabçı 

ola bilərəm!? 

- Mən həmiĢə partiyaya, yoldaĢ Stalinə sədaqətli 

olmuĢam!.. 

- YaĢasın yoldaĢ Stalin!.. 
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AtəĢ səsi eĢidilir və səhnə bir anlıq atəĢin parıltısı ilə 

iĢıldayır. 

- YaĢasın yoldaĢ Stalin!.. 

AtəĢ. 

- YaĢasın yoldaĢ Stalin!.. 

AtəĢ. 

 

Və səhnə bir müddət qaranlıq və sükut içində qalır. 

 

ĠKĠNCĠ HĠSSƏ 

 

BEġĠNCĠ ġƏKĠL 

 

Həmin mənzil. Gecə. 

 

Qadın, KiĢi, Qonaq. 

 

KiĢi stulda oturub və iki əli ilə də baĢını tutub. Qadın 

pəncərənin qarĢısında dayanıb, eĢiyə baxır. Qonaq 

kresloda oturub və gah KiĢiyə, gah da Qadına baxır. 

KĠġĠ (baĢı ilə Qonağa iĢarə edərək, Qadına). Sən düz 

deyirdin... Bu, insan deyil... (Ġkrah hissi ilə Qonağa.) Sən 

Ģeytansan!.. 

QONAQ. Mən? (Əli ilə Qadını göstərir.) Bəs, o boyda 

Ģeytan dayanıb orda! Onu niyə görmürsən? 

 

KĠġĠ. Nə? 
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Qadın çönüb onlara baxır. 

 

Sən mənim arvadıma Ģeytan deyirsən? (Yerindən sıçrayıb, 

onun üstünə atılmaq istəyir.) 

 

QONAQ (əlini onun qabağına tutaraq). Dur!.. Dur!..  

KiĢi yerində dayanır. 

 

(Sakit halda baĢa salır.) Sadəcə, onun özünün bundan 

xəbəri yoxdur... Təbii, sizin də bundan xəbəriniz yoxdu... 

 

Pauza. 

 

(Yenə gah KiĢiyə, gah da Qadına baxa-baxa sidq-

ürəkdən.) Canım, heyrətlənmək, donub qalmaq lazım 

deyil!.. Ġnsanların hamısı haçansa Ģeytan olur... Ya əvvəlki 

həyatda, ya da sonrakı həyatda!.. Bu mütləqdir! Demirsiz, 

dialektika? Hə? Bax, bu həmin o dialektikanın 

qanunudur!.. 

 

Pauza. 

 

QADIN (sakit). ġeytan olmayan insan yoxdu? 

QONAQ. Onda o insan deyil, mələkdi!..  

 

Kiçik pauza. 
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Hərçənd... hərçənd mələklərin də arasında Ģeytan az 

deyil... (Yerindən qalxıb, var-gəl edir.) Deyəsən biz gedib, 

tamam fantastika aləminə girmiĢik, hə? (Bir anlıq 

dayanıb, çiyinlərini çəkir.) Nə bilim?.. (Yenə var-gəl edir.) 

Öz iĢlərimizdən, əməllərimizdən danıĢmaqdan, Allahdan, 

ġeytandan danıĢırıq!.. Bizim onlarla nə iĢimiz var?.. 

YaxĢısı budu... (Gəlib, Qadının qarĢısında dayanır.) 

YaxĢısı budu, sizin NKVD-yə getməyinizdən danıĢaq... 

KĠġĠ (dəhĢət içində). Nə? 

 

Pauza. 

 

QADIN (özünü ələ almağa çalıĢaraq). Mən özüm 

getməmiĢdim, məni çağırmıĢdılar!.. 

QONAQ (KiĢiyə). Düz deyir, onu çağırmıĢdılar, öz 

xoĢuna getməmiĢdi... 

KĠġĠ (tamam sarsılmıĢ). Bəs mənə niyə heç nə 

deməmisən? 

QADIN. Mənə orda tapĢırdılar ki, heç kimə heç nə 

deməyim... 

KĠġĠ (qıĢqırır). Mən heç kiməm? 

QADIN (qıĢqırır). Bilmirəm, sən kimsən? Bəs sən niyə 

mənə yalan deyirdin? Niyə deyirdin ki, heç kimi ifĢa 

etməmisən? Niyə deyirdin ki, heç kimin üzünə 

durmamısan?  

KĠġĠ. Mən istəmirdim ki, sən daha çox iztirab çəkəsən!.. 

Mən istəmirdim ki, evimizdə qayğılar üstünə təzə qayğılar 

gəlsin! Nə deyəydim sənə? Deyəydim ki, məni məcbur 
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ediblər, Qəribzadənin üzünə durmuĢam? XoĢ olacaqdı 

sənə?  

QADIN. Bilmirəm, xoĢ olacaqdı, yoxsa yox?.. Sən hər 

Ģeyi məndən gizlətmisən!.. Mən axmaq da ürəyimdə 

səninlə fəxr edirdim!.. Səninlə təskinlik tapırdım!.. 

Qorxurdum ki, birdən sən bundan... bundan xəbər 

tutarsan!.. 

QONAQ (KiĢiyə). BaĢa düĢürsüz də, nə üçün qorxurdu? 

Çünki... 

QADIN (Qonağın sözlərinə məhəl qoymadan davam 

edir). Niyə o məktub barədə mənə heç nə deməmisən?  

QONAQ (deyinir). Qoymurlar sözümü deyim... 

QADIN. Niyə aldadırdın məni? Niyə deyirdin ki, sənin 

vicdanın təmizdir?  

KĠġĠ. Mənim vicdanım təmizdir! 

QADIN. Gördüm, necə təmizdi!.. 

QONAQ. Sakit olun!.. Sakit olun!.. Yekə adamlarsız e!.. 

Nə olub sizə? (Qadına.) Mən bilirəm, əriniz evdə 

olmayanda sizə telefonla zəng etdilər, sizi çağırdılar, siz 

də səhərisi gün, əriniz iĢdə olmayanda, yəni onların 

çağırdığı vaxtda NKVD-yə getdiz... Onlar bilirlər nə vaxt 

çağırırlar də!.. Nə vaxt zəng edirlər, bilirlər!.. Sakit 

danıĢmaq olmaz bəyəm?.. Sakit danıĢın də... 

KĠġĠ. Səni... səni mənə görə çağırmıĢdılar? 

QADIN. Xeyr! 

QONAQ. Onu Qəribzadənin arvadına görə çağırmıĢdılar. 

KĠġĠ. Qəribzadənin arvadına görə? (Qadına.) Niyə? 
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QONAQ. Deyirdilər, təsdiq edin ki, Qəribzadənin arvadı 

sizin evdə olanda Sovet Ġttifaqının, yoldaĢ Stalinin 

əleyhinə danıĢıb... 

KĠġĠ (Qadına). Sən də təsdiq elədin? 

QADIN. Bəs mən nə edəydim? Dedilər ki, təsdiq etməsən, 

səni də, ərini də "xalq düĢməni" kimi həbs edəcəyik!.. 

Mən nə etməliydim? Hara çatacaqdı harayım? O sifətlər... 

o sifətlər gözlərimin qabağına gələndə, indi də bütün 

bədənim uçunur!.. Yazdılar, mən də qol çəkdim... 

KĠġĠ. Nə yazdılar? 

QADIN. Nə yazacaqlar? Yazdılar ki, guya həmiĢə bizə 

qonaq gələndə kontrrevolyusion sözlər deyirmiĢ... Sovet 

hökumətinin əleyhinə... Məni də ərinin terrorçu 

kontrrevolyusion təĢkilatına cəlb etmək istəyirmiĢ... 

KĠġĠ. Sən də təsdiq etdin? 

QADIN. Bəli!.. 

KĠġĠ. FikirləĢmədin ki, soruĢacaqlar, bəs niyə bizə 

vaxtında xəbər verməmisən? 

QADIN. Mənə söz verdilər ki, bizimlə iĢləri olmayacaq. 

KĠġĠ. Onların sözünə etibar etmək olar, ay axmaq? 

QADIN. Axmaq sən özünsən! 

QONAQ (narazı halda baĢını bulayır). Ġndi boĢanacaqlar 

e-e-e!.. 

QADIN. Üç zırpı kiĢi!.. Mənə elə baxırdılar, elə bil, məni 

lüt soyundurub, vücuduma közərən ĢiĢ basacaqlar, özləri 

də ləzət alacaqlar!.. Nə etməliydim mən? 

QONAQ. Buna görə, ikinci dəfə də çağıranda üzünə 

durdu! (Qadına.) Düzdü? 
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KĠġĠ (Qadına). Sən ikinci dəfə də ora getmisən? 

QONAQ. Bəs nə edəydi? Çağırdılar ki, təsdiq etdiyiniz 

ifadələri üzünə deyin. 

KĠġĠ (Qadına). Sən də onun üzünə durdun? 

 

Pauza. 

 

Onu sənin birinci ifadəndən sonra tutmuĢdular? 

 

QADIN. Onsuz da onu tutacaqdılar... Sən ki, bunu 

məndən yaxĢı bilirsən... 

KĠġĠ. Üzünə durdun ki, bizim evdə əksinqilabi sözlər 

danıĢıb? Səni ərinin gizli terrorçu təĢkilatına cəlb etmək 

istəyib? 

QADIN (iztirab və həyəcan içində). Onu o qədər 

döymüĢdülər ki... Güclə tanıdım... Heç bilmirəm, o məni 

tanıdı, yoxsa yox?.. KaĢ tanımayaydı!.. O gündən bəri 

gözümə yuxu gəlmir, səhərə kimi Allaha yalvarıram ki, 

kaĢ məni tanımayaydı...  

QONAQ (KiĢiyə). Görürsüz? Amma siz elə bilirsiz ki, 

yuxudadı, yatıb!.. 

QADIN (ona fikir vermədən davam edir). KaĢ bilməyəydi 

ki, üzünə kim durur...  

 

Kiçik pauza. 

 

Elə bil, orda nə danıĢılırdısa, ona dəxli yox idi... Nə 

deyirdilər, o saat təsdiq edirdi... Heç baĢını qaldırıb, 
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üzümə də baxmadı... Elə hey pıçıldayırdı: "Qoyun, 

yatım... Qoyun, yatım... Qoyun, yatım..." 

KĠġĠ. Sən də yazılanları bir-bir onun üzünə dedin? 

QADIN. Yoxsa istəyirsən məni də onun gününə 

salaydılar, hə? Sən gəlib, məni xilas edəcəkdin? Səni 

məndən əvvəl güllələyəcəkdilər! 

QONAQ. Onu indidən nə bilmək olar ki, hansınızı birinci 

güllələyəcəkdilər? (Divardan asılmıĢ fotoĢəkillərdən 

birinin qarĢısında dayanıb, diqqətlə baxır.) O-o-o!.. Köhnə 

dost!.. Səni görməyimə çox Ģadam!.. 

QADIN (sərt). O mənim atamdır! O sizin dostunuz ola 

bilməz!.. 

QONAQ. Niyə? Ona görə ki, sizin atanız dünyada ən 

gözəl insan idi? Ġdeal idi, hə?.. (Qadına iĢarə edərək, 

təəccüblə KiĢiyə.) Bu, heç öz atasını da yaxĢı tanımır ki!.. 

(Yenə fotoĢəkilə baxaraq.) Bilirsən, bu, nə idi?! 

(Gülümsəyir.) O-o-o!.. 

 

Pauza. 

 

KĠġĠ (barmağını Qonağa tuĢlayaraq). Bu, bizi məhv etmək 

istəyir!.. Bu, istəyir ki, biz bir-birimizə nifrət edək!.. Bir-

birimizi boğaq, öldürək!..  

 

Divar saatının zəngi vurur. 

 

(ġaĢırmıĢ.) Yeni il gəldi? Hə? 
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Kiçik pauza. 

 

(Qadına.) 37 qurtardı?  

 

QADIN. Bilmirəm, qurtarıb, yoxsa yox?.. 

KĠġĠ. Qurtardı!.. 37 qurtardı!.. (Divar saatını göstərərək.) 

Bax, saat 12-ni vurdu! Qurtardı 37!.. Qurtardı!.. (Qəflətən 

Qonağın üzərinə atılaraq, iki əli ilə də onun boğazından 

yapıĢıb, boğmağa baĢlayır.) Bax, belə!.. Belə!.. (Qadına.) 

Kömək elə mənə! Gəl, kömək elə!.. 

 

Qadın ani tərəddüddən sonra, daxildən gələn bir inilti ilə 

Qonağa hücum edir. Qonaq onlardan qurtulmaq istəyir. 

 

(Var gücü ilə Qonağı boğa-boğa, Qadına.) Sən əllərini tut! 

Əllərini!..  

Qonaq xırıldaya-xırıldaya nə qədər çapalayırsa, onların 

əlindən qurtara bilmir. Nəhayət, süst düĢərək, döĢəməyə 

yıxılır. Qadın çömələrək, dizlərini onun sinəsinə basıb, 

əllərini döĢəməyə sıxır. KiĢi hələ də var gücü ilə Qonağı 

boğur. 

 

Bitdi!.. Qurtardı!..  

 

Əllərini taqətsiz halda yerə sərilmiĢ Qonağın boğazından 

çəkərək, döĢəmədə oturur. Qadın da onun yanında oturur. 
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QADIN. Ġt kimi gəbərdi!.. (Sarkazm ilə.) Atam bunun 

dostu imiĢ!.. (Özünü saxlaya bilməyərək, Qonağın üstünə 

tüpürür.) Mənim atam sənin kimi murdarla dost ola 

bilməzdi!.. (KiĢiyə.) Sənə nə olub, titrəyirsən? 

KĠġĠ (pəriĢan). Biz nə etdik?.. 

QADIN (nifrətlə Qonağa baxaraq). O, nəyə layiq idisə, 

onu da etdik!.. 

 

Pauza. 

 

Yeni ilin mübarək!.. 37 bitdi!.. Ancaq... ancaq 38-dən də 

gözüm su içmir... 

KĠġĠ. Səni əvvəllər də NKVD-yə çağırmıĢdılar? 

 

Qadın baĢının iĢarəsi ilə təsdiq edir. 

 

Neçə dəfə? 

 

QADIN. Dörd-beĢ dəfə...  

KĠġĠ. Dörd-beĢ dəfə? 

Qadın baĢının iĢarəsi ilə təsdiq edir. 

 

Mənim haqqımda da soruĢurdular? 

 

QADIN. Yox... BaĢqa həbs olunmuĢ tanıĢ-biliĢ 

haqqında... 

KĠġĠ. Səni onların da üzünə durquzurdular? 

Qadın baĢının iĢarəsi ilə təsdiq edir. 
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Bəlkə mənim haqqımda da soruĢanda, deyiblər ki, heç 

kimə demə, ona görə demirsən? 

QADIN. Qorxma, sənin haqqında söhbət olmayıb... 

KĠġĠ. Mən qorxmuram... 

QADIN. Görürəm... 

KĠġĠ. Sən də məni baĢa düĢməyəndən sonra, kim məni 

baĢa düĢə bilər? 

QADIN. Hə, bundan sonra gərək biz bir-birimizi baĢa 

düĢək... BaĢqa hansı yol var? Biz elə qaranlıq bir tunelin 

içindəyik ki, qarĢıda iynə ucu qədər iĢıq yoxdu... Yoxdu... 

Qaranlıqdan baĢqa, daha heç nə yoxdu... 

KĠġĠ. Axı... axı... belə baxanda... biz nə etmiĢik? 

Kiçik pauza. 

Biz özümüzü xilas etmiĢik... 

QADIN. Yəqin elədi...  

KĠġĠ. Biz özümüzü xilas etməməliyik? 

Qadın çiyinlərini çəkir. 

Səni orda incitmədilər? 

QADIN. Ġncitmək nəyə deyirsən? Döyməyi soruĢursansa, 

yox, məni orda döyməyiblər. 

KĠġĠ. Sənə... Sənə sataĢmadılar ki? 

QADIN. Yox... Əgər təcavüzü soruĢursansa, yox, orda 

heç kim mənə təcavüz etməyib!.. (Qonağın cəsədinə 

baxaraq.) Qəribədir!.. Bakıda bu qədər ailə var, bu niyə 

bizi seçmiĢdi? 

KĠġĠ (Qonağın cəsədinə baxır). Bilmirəm... Səni Axund 

Seyid Rzaya görə də çağıracaqlar? 

QADIN. Yəqin... QonĢudu də... 
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KĠġĠ. Bəs sən nə deyəcəksən? 

QADIN. Nə desələr, onu... 

 

Pauza. 

 

KĠġĠ (gözlərini Qonağın cəsədinə zilləyib). Biz... biz 

insan öldürdük... 

QADIN. O, insan deyildi! O Ģeytan idi!.. Sən hələ bunu 

baĢa düĢməmisən? Mən o saat baĢa düĢdüm ki, o, insan 

deyil!.. Görən kimi, baĢa düĢdüm!.. 

KĠġĠ. Biz kimə sübut edəcəyik ki, o, Ģeytandı? NKVD-yə 

deyək ki, gəlin, aparın, Ģeytan öldürmüĢük? Onu gəlib, 

burda tapsalar, necə olacaq? Nə deyəcəyik? 

QADIN. Onu burda saxlamaq olmaz!.. Onu aparıb 

zibilliyə atmaq lazımdı!.. Siçovullar yesin onu!.. Sən düz 

deyirdin, o, özü də siçovul idi!.. 

KĠġĠ. Necə aparıb atacağıq? Onu beĢinci mərtəbədən 

aĢağı necə düĢürdək? Özü də Yeni il gecəsi!.. Sonra nə 

olsun? Hara aparaq? 

QADIN. Onu doğramaq lazımdı!.. 

KĠġĠ (dəhĢət içində). Nə? 

QADIN. Onu doğramaq lazımdı!.. Sonra da hissə-hissə 

aparıb atmaq lazımdır!.. 

KĠġĠ. Yox!.. Mən bunu bacarmaram!.. 

QADIN. Niyə? O ki, adam deyil! 

KĠġĠ. Nə olsun? O, adam cildindədi... 

QADIN. Balta hardadı? 

KĠġĠ. Yox!.. Yox!.. 
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Qadın qalxıb mətbəxə gedir. 

 

(Onun ardınca bərkdən.) Yox! Yox!.. Mən onu doğraya 

bilmərəm!.. Mən bacarmaram!.. 

 

Qadın əlində bıçaq və balta mətbəxdən qayıdır. 

 

QADIN. Kömək elə mənə! 

KĠġĠ. Sən? Sən onu doğrayacaqsan? Yox!.. Mən kömək 

edə bilmərəm!.. 

QADIN. Qorxaq! Sən həmiĢə dovĢan kimi qorxaq 

olmusan! 

 

Qadın Qonağın cəsədinə yaxınlaĢır. Bıçağı yerə qoyur.  

 

Əvvəlcə baĢını kəsmək lazımdır... 

Qadın iki əli ilə də baltanın sapından yapıĢıb, yuxarı 

qaldırır və zərblə endirmək istəyəndə, Qonaq qəflətən 

onun biləklərindən tutur və sərt hərəkətlə Qadını kənara 

itələyir. Qadın yerə yıxılır. 

QONAQ (belini qaldırıb, döĢəmədə oturaraq KiĢiyə.) 

Sonra da deyirsən ki, bu Ģeytan deyil!.. (Yamsılayır.) "Sən 

mənim arvadıma Ģeytan deyirsən?" Gördün? Gördün 

baltanı necə qaldırmıĢdı? Tikə-tikə doğrayacaqdı məni!.. 

O-o-o!.. Bunun içində bilirsən, nələr var?... Atası toya 

getməliydi!.. (Yamsılayır.) "O, mənim atamdı!.. O sizinlə 

dost ola bilməz!.." (BaĢını bulayır.) Ay-yay-yay!.. 
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ĠĢıq sönür. 

 

 

 

ALTINCI ġƏKĠL 

 

Eyni məkan. Gecə. 

 

Qadın, KiĢi, Qonaq. 

 

KiĢi stulda oturub. Qadın da mizə dirsəklənib, baĢını əlləri 

arasına alaraq, onunla üzbəüz oturub. Qonaq deyinə-

deyinə otaqda var-gəl edir. 

 

QONAQ. Yeni ili yaxĢı qeyd elədiz!.. Söz ola bilməz e!.. 

Əla qarĢıladız!.. (Divar saatını göstərir.) Bu saatın zəng 

çalmağı ilə məni boğmaqları bir oldu e!.. Üstümə elə 

atıldılar ki, elə bil, insan deyillər!.. Sonra da deyirlər ki, 

elədi-belədi!.. (Boğazını ovuĢdurur.) Hələ də ağrıyır e, 

boğazım!.. (Dayanaraq cibindən balaca güzgü çıxarıb 

baxır.) Yeri qalacaq!.. (BaĢını bulayır.) Bu da bunların 

əməli!.. (Güzgünü cibinə qoyaraq, yenə var-gəl edir.) 

Deyirəm də!.. Bunlar adam kimi danıĢa bilmirlər!.. 

Oturasan mizin arxasında, sakitcə danıĢasan, sakitcə də 

qulaq asasan... Yox! Gərək qıĢqırasan!.. Gərək təhqir 

edəsən!.. Gərək boğasan!.. (Boğazını ovuĢdurur.) Özləri 

də ziyalıdır!.. Savadlı adamlardı!.. (Biləklərini ovuĢdura-

ovuĢdura Qadına.) Ömründə deməzsən ki, sizin kimi zərif 
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bir qadının qollarında bu qədər güc var!.. Biləklərimi elə 

sıxmısız ki, əllərim keyiyib... Baxın, heç tərpədə 

bilmirəm... 

QADIN. Sizdən... yenə... yenə soruĢmaq istəyirəm... 

Ancaq xahiĢ edirəm, çox xahiĢ edirəm ki, cavab 

verəsiniz... Nə üçün?.. Nə üçün bu boyda Bakıda, bu 

boyda Azərbaycanda, bu boyda SSRĠ-də bizi seçmisiz, 

bura gəlmisiz? Nə üçün? Yəni bu boyda Bakıda, 

Azərbaycanda, SSRĠ-də yaĢayanların ən pisi bizik? Bizi 

cəzalandırmaq lazımdı? 

QONAQ. Əvvəla, mən sizə cavab verməyə borclu 

deyiləm! Ümumiyyətlə, mənim heç kimə heç bir borcum 

yoxdu, olmayıb və olmayacaq!.. Ġkincisi də, siz nə bilirsiz 

ki, mən təkcə burdayam? Mən sizə hesabat verməliyəm? 

Bəlkə mən indi sizdən baĢqa da yüz evdəyəm, min 

evdəyəm, milyon evdəyəm? SSRĠ-nin əhalisi 150 milyonu 

keçib! Düzdü, bir-birinizi güllələyə-güllələyə azalırsız... 

Doğrusu, bəzən, mən özüm də çaĢıb qalıram: qurban 

kimdi, cəllad kimdi?-baĢa düĢə bilmirəm!.. Bax, səhərdən 

Qəribzadədən danıĢırıq... Döyüblər onu? (Ayaq saxlayır.) 

Qoy mən də oturum, rahat söhbət eləyək... (Kresloda 

əyləĢir.) NKVD-də döyüblər onu? Bəli, döyüblər! Yüz cür 

iĢgəncə veriblər ona? Bəli, veriblər! Güllələyiblər özünü 

də, arvadını da? Bəli, güllələyiblər! Övladlarını bədbəxt 

ediblər? Ediblər! Ġndi, kim olur Qəribzadə? Qurban olur 

də!.. Qurbandır! (KiĢiyə.) Elə deyil? 

 

Kiçik pauza. 
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Ancaq bir dəqiqə!.. Bir dəqiqə dayanın!.. 6 il bundan 

əvvəl, 1931-ci ildə Qəribzadə harda iĢləyirdi? (Gah 

KiĢiyə, gah da arvada baxır.) 

 

Kiçik pauza. 

 

YaxĢı!.. Mən sizin yadınıza salım. Qəribzadə 1931-ci ildə 

doqquz ay Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının 

BaĢ Prokuroru vəzifəsində iĢləyib. Cəmi doqquz ay... 

Ancaq bu doqquz ayda düz 34 nəfərə əksinqilabçı kimi 

ölüm hökmü tələb edib və onları güllələyiblər!.. Doqquz 

ayda neçə gün var? Doqquzu otuza vuranda neçə eləyir? 

270. Bəzi aylar 31-dəndir, yaxĢı, 5 də üstə gələk, eləsin 

275. (Qadına) Düz hesablayıram? 

 

Kiçik pauza. 

 

275-i də 34-ə böləndə neçə eləyir? Bu saat... Bu saat... 

275-i 34-ə böləndə eləyir 8-dən bir az çox... Deməli, 

Qəribzadə hər 8 gündən bir -- bir nəfəri güllələməyə 

göndərib! Bəs indi kim olur Qəribzadə? Belə çıxır ki, 

cəllad olur də... 

 

KĠġĠ. O vaxt güllələnənlər həqiqətən əksinqilabçı idilər!.. 

QONAQ. Həqiqətən əksinqilabçı olanlar bəyəm adam 

deyil, ay mənim əzizim? 

KĠġĠ. Mən sənin əzizin deyiləm!.. 
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QONAQ. O-o-o!.. Sizin özünüzdən xəbəriniz yoxdu!.. 

Mən sizi çox sevirəm! Siz mənə doğmasız! (Qadına.) Siz 

də!.. Nə olar ki, məni balta ilə doğramaq istəyirdiz? 

Həqiqət budur ki, sizin ikiniz də mənim üçün əzizsiniz... 

(Barmağı ilə ərkyana Qadını hədələyə-hədələyə.) Sizin 

atanızın da xətrini mən çox istəyirdim...  

QADIN. Siz... siz bizimlə müqavilə bağlamaq üçün 

gəlmisiz? 

QONAQ. Müqavilə? Mən gündə cəmi bir dəfə gülürəm, 

ona görə də gözləyirəm ki, yerinə düĢsün. Bax, indi əsl 

məqamı gəldi! (Gülür.) Özünüzdən bir doktor Faust 

uydurmusuz!.. Ruhunu ġeytana satır!.. ġeytanın nəyinə 

lazımdı sizin ruhunuz? Nə qiyməti var sizin ruhunuzun? 

Ruhunuz da elə özünüz kimidi də!.. Əfsanə uydurmusuz 

ki, ġeytan müqavilə bağlayıb, ruhunuzu alır... Sokratdan 

tutmuĢ Bekonacan, Nostradamusdan tutmuĢ Cordano 

Brunoyacan, kiminiz var, mif yaratmısız ki, ruhlarını 

ġeytana satıblar!.. Sizin ruhunuzu neyləyəcək ġeytan? 

Günaha batıracaq ruhunuzu? Onsuz da siz baĢdan-ayağa 

günah içindəsiz də!.. 

 

Kiçik pauza. 

 

Deyəsən mən çox danıĢdım, hə? Nə qədər söz verirəm ki, 

az danıĢım, yenə özümü saxlaya bilmirəm... (Qalxıb var-

gəl etməyə baĢlayır və mizin qarĢısında dayanır.) ġərabları 

tökdüz, ancaq eləcə qaldı, içmədiz... 

QADIN (yorğun). Ġçmək istəyirsiz? 
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QONAQ. Mən? Yox. Mən alkoqollu içkilər içmirəm! 

(Var-gəl edir.) YaxĢı... (Saata baxır.) Gecdi daha... 

Hərənizin yadına bir hadisə salacağam, bununla da mən 

öz missiyamı bitirirəm! Ancaq bir xahiĢim var: bir-

birinizlə dalaĢmayasınız! Bir-birinizi təhqir etməyəsiniz! 

Oldu? 

KĠġĠ. Nə? (Qadına.) Bu nə deyir? 

QADIN. Deyir ki, hərəmizin yadına bir hadisə salacaq, 

amma o hadisəni eĢidəndən sonra biz bir-birimizi təhqir 

etməyək... 

KĠġĠ. Təhqir etməyək? (Ayağa qalxıb qıĢqırır.) Biz indiyə 

qədər sakit, mehriban yaĢayırdıq!.. Nə istəyirsən bizdən? 

Sənin heç kimə borcun yoxdu, bəs bizim sənə nə 

borcumuz var? Niyə əl çəkmirsən bizdən? (Get-gedə daha 

artıq qızıĢaraq.) Axı... Axı sən özünü nə hesab edirsən? 

Sən nəsən, Allahın vəkilisən, bizi ittiham edirsən? Sənin 

hansı hüququn var, bizi ittiham edəsən? Bizə qiymət 

verəsən? Hə? Rəzalətin yiyəsi sən deyilsən? Qoy, məndən 

yaxĢısı məni ittiham etsin!.. Qoy, məni ittiham edənin 

ittiham haqqı olsun! Bildin?! Sən baĢdan ayağa üfunət 

içində deyilsən? Sən hansı haqla bizi ittiham edirsən?! Biz 

sənin gözəl əməllərinə baxıb, mənəvi əzab çəkməliyik? 

(Sağ əlinin baĢ barmağını iki barmağı arasına salıb, 

Qonağa göstərir.) Ala!.. 

 

Kiçik pauza. 
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QONAQ. Day sizin mədəniyyətinizə heç sözüm yoxdu!.. 

(TamaĢaçılara.) Yekə kiĢidi, gör özünü necə aparır e?!.. 

(Əli ilə KiĢini göstərərək, Qadına.) Bu harda tərbiyə alıb, 

belə? (BaĢını bulayır.) Ay-yaya-yay!.. Gör necə qorxuya 

düĢüb e!.. (KiĢiyə.) Hələ heç bilmirsiz ki, nəyi yadınıza 

salacağam, indidən belə qorxursuz? Onda qulaq asın! 

(Qəfildən Qadına sarı çönür.) Ġstəyirsiz, sizdən baĢlayım? 

QADIN. Xeyr! Ġstəmirəm! (Ġsterika içində.) Əl çəkin 

bizdən! Siz nəsiz, ölməz məxluqsuz?! Sizi öldürmək 

mümkün deyil? Sizi məhv etmək olmaz? 

KĠġĠ. Olar!.. Olar!.. (VəhĢi bir ehtirasla Qonağın üzərinə 

atılır.) Bu dəfə bizim əlimizdən qurtara bilməyəcəksən!.. 

Murdar goreĢən!.. (Yenə də iki əli ilə Qonağın boğazından 

yapıĢıb boğur.) Bu dəfə hər Ģey qurtaracaq! Bu məsxərə 

bitəcək!  

 

Qadın onun köməyinə gəlir. Ġkisi bir yerdə Qonağı 

qamarlayıb, yerə yıxırlar. Qonaq var gücü ilə müqavimət 

göstərir. KiĢi ona zərbələr endirir.  

 

Al!.. Al!.. Al!.. 

 

QADIN. Onu boğmaq lazımdı!.. Boğ onu!.. Boğ!.. 

QONAQ (qıĢqırır). Neyləyirsiz? Buraxın məni!.. 

KĠġĠ. Yox!.. Yox!.. Yox!.. 

QONAQ (xırıldaya-xırıldaya). Siz dəli olmusuz?! 

Buraxın!.. 

QADIN. Buraxma onu!.. Bərk sıx!.. Bərk sıx!.. 
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QONAQ (qıĢqırır). Vay!.. Gözüm!.. Gözüm çıxdı!.. 

QADIN. Bərk sıx!.. Buraxma!.. 

 

Qonaq bərkdən inildəyir və susur, daha müqavimət 

göstərmir. Cansız halda döĢəməyə sərilir. 

 

Nə oldu? Gəbərdi? 

 

KĠġĠ (qulağını Qonağın sinəsinə dirəyir). Ürəyi vurmur. 

QADIN. Bəlkə onun heç ürəyi yoxdu? 

 

KiĢi Qonağın əlini qaldırıb, buraxır. Qonağın əli cansız 

halda yerə düĢür. 

 

KĠġĠ. Yox, bu dəfə gəbərib!.. Murdar olub bu dəfə!.. 

Olub!.. 

QADIN (ikrah hissi ilə əlini silkələyə-silkələyə). Gözünün 

qanı bütün əlimi bulayıb... 

KĠġĠ. Sən onun gözünü çıxardın? 

QADIN. Gərək o biri gözünü də çıxaraydım!.. 

 

Kiçik pauza. 

 

KĠġĠ. Barmağını basıb gözünü çıxardın? 

QADIN. Bəs nəylə çıxaraydım? Qoy, gedim, əlimi 

yuyum... (Ayağa qalxaraq nifrətlə Qonağa baxır.) Ġyrənc 

qurbağa!.. (Səhnədən çıxır.) 
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Səhnə qaranlıqlaĢır. Pauzadan sonra iĢıqlananda Qadın 

səhnəyə daxil olur və yerində donur. 

 

QADIN. Hanı o? 

 

DöĢəmədə Qonağın cəsədi yoxdur. 

 

KĠġĠ (əvvəlki kimi döĢəmədə oturmuĢ halda dəhĢət 

içində). Yoxa çıxdı! 

QADIN. Necə yəni yoxa çıxdı? 

KĠġĠ (eyni dəhĢət içində). Gözümün qabağında birdən-

birə yoxa çıxdı!.. 

QADIN (isterika ilə). Yox! O, buradadı!.. O, gizlənib!.. 

(Ora-bura qaçaraq, səhnəni alt-üst edir.) Onu yenə 

boğmaq lazımdır! Onu məhv etmək lazımdır. Onu tikə-

tikə doğramaq lazımdır!.. 

KiĢi qalxıb, Qadını qucaqlayır. 

KĠġĠ. Sakit ol!.. O, yox oldu!.. O, mənim gözümün 

qabağında birdən, elə bil, əridi, yox oldu... Bir göz 

qırpımında... 

 

 

 

Pauza. 

 

QADIN (uçuna-uçuna). O, nə idi? O, kim idi? 
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KĠġĠ. Sakit ol!.. O, daha burda deyil!.. (Qadını qucağına 

sıxıb, saxlamaq istəyir.) Bu da, görünür, bir sınaq idi, 

bizim baxtımıza düĢmüĢdü...  

QADIN (uçuna-uçuna daha da bərkdən qıĢqırır). Nə idi o? 

Nə idi? Kim idi? Niyə bizi seçmiĢdi o? Niyə?.. Niyə?.. 

KĠġĠ (onu sinəsinə sıxaraq). Sakit ol!.. Yoxdu daha!.. O, 

əridi... Getdi... Yox oldu... Hər Ģey yaxĢı olacaq!.. 

 

Qadın onun əlləri arasından çıxıb, Ġosif Stalinin portretinin 

qabağında dayanır. 

 

QADIN (barmağını Ġosif Stalinin portretinə tuĢlayaraq). 

Bəlkə o, bu idi?! Hə? Bəlkə bu idi? 

 

KiĢi cəld əli ilə Qadının ağzını yumur. 

 

KĠġĠ (dəhĢətlə). Sus!.. Sən tamam dəli olmusan?! 

 

ĠĢıq sönür. 

 

YEDDĠNCĠ ġƏKĠL 

 

Yenə həmin məkan. Gecə. 

 

Qadın, KiĢi, NKVD zabiti, iki nəfər NKVD əməkdaĢı. 

 

Qadın ilə KiĢi mizin arxasında üzbəüz oturublar. 
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KĠġĠ. Bəlkə bunlar hamısı yuxu idi? Bəlkə bizi qara 

basırdı? 

QADIN (çiyinlərini çəkir). Bəlkə də... 

KĠġĠ. Sən... sən həqiqətən NKVD-də olmusan? 

QADIN. Hə...  

 

Pauza. 

 

Sən də (Əli ilə Ġosif Stalinin portretini göstərir.) ona 

məktub yazmısan... 

 

Pauza. 

 

KĠġĠ. 38 də belə gəldi... Yəni 37 heç vaxt qurtarmayacaq?  

 

Qadın yenə çiyinlərini çəkir. 

 

ġampanı açım? 

 

QADIN. Özün bil...  

 

Pauza. 

 

Görəsən, yenə qayıdacaq? 

 

KĠġĠ. O, əridi... Yox oldu... 

 

Pauza. 
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Sən... sən deyirsən ki, səhərə kimi gözünə yuxu getmirdi... 

Elə bilirsən, mən gözümü yuman kimi yatırdım?.. Mən 

bəyəm daĢ parçasıyam?.. Özümü söyürdüm... 

Lənətləyirdim özümü!.. Yer tapa bilmirdim özümə... Sən 

mənə inanmırsan? 

QADIN. Niyə inanmıram? Ġnanıram... 

 

Kiçik pauza. 

 

KĠġĠ. Gəl, elə bilək ki, heç nə olmayıb...  

Pauza. 

 

Adamın ürəyi partlayır!.. Bu cür biz necə yaĢayacağıq? 

 

QADIN. Bilmirəm...  

 

Qapı bərkdən döyülür. 

 

QADIN (gərgin). Gəldi? 

Qapı yenə bərkdən döyülür. 

 

Odur!.. Odur!.. 

 

KiĢi qalxıb qapıya tərəf gedir. 

 

KĠġĠ. Kimdir? 

SƏHNƏ ARXASINDAN SƏS. Açın!.. 
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QADIN. Səs gəldi... 

KĠġĠ (yavaĢdan Qadına). Bəlkə...  

SƏHNƏ ARXASINDAN SƏS. Açın!.. Açın qapını!.. 

KĠġĠ. Bəlkə NKVD-dir?.. 

Qadın çiyinlərini çəkir. KiĢi qapını açır. NKVD forması 

geymiĢ zabit və onu müĢayiət edən iki nəfər içəri girir. 

Zabitin bir gözünün üstündən qara bağlanıb. 

ZABĠT. Azər Ayaz oğlu? 

KĠġĠ. Bəli... 

ZABĠT. Siz bizimlə getməlisiz! 

KĠġĠ. Nə üçün? Niyə? 

ZABĠT. Niyəsini NKVD-də baĢa salarlar! 

(MüĢayiətçilərə.) Axtarın evi! Bu kontrrevolyusionerin 

nəyi var, hamısını çıxarın üzə! 

 

Qadın Zabitə yaxınlaĢaraq, diqqətlə ona baxır. 

 

KĠġĠ. Kimdir kontrrevolyusioner? 

ZABĠT. Kimdir? Siz! 

KĠġĠ. Mən? 

QADIN (eləcə diqqətlə Zabitə baxaraq pıçıltı ilə). Bu 

odur!.. 

ZABĠT (Qadına fikir vermədən müĢayiətçilərə). AxtarıĢ 

aparın! 

 

Orqan iĢçiləri səhnə boyu oranı-buranı axtarmağa 

baĢlayırlar.  

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

65 E-antologiya: çağdaĢ dramaturgiya 

 

QADIN. Bu odur! Odur!.. 

ZABĠT (ona fikir vermədən KiĢiyə). Özünüzlə kiçik 

çamadan götürə bilərsiz! 

KĠġĠ. Axı niyə?  

ZABĠT. Demədim, niyə? Elə mütləq sizi təzədən baĢa 

salmaq lazımdı? (KiĢiyə yaxınlaĢaraq, az qalır burnunu 

onun gözlərinin içinə soxsun). Ona görə ki, siz iĢlədiyiniz 

komissarlıqda gizli pantürkist kontrrevolyusioner terrorçu 

təĢkilatın rəhbərlərindən birisiniz! 

KĠġĠ. Mən? Mən o təĢkilatın rəhbərlərindən biriyəm? 

ZABĠT. Bəli!.. Yoxsa belə deyil? 

KĠġĠ. Əlbəttə, belə deyil!.. Mən o təĢkilatı ifĢa etmiĢəm! 

O təĢkilat haqqında ilk siqnalı mən vermiĢəm! Sizi mən 

duyuq salmıĢam, mən xəbərdar etmiĢəm! YoldaĢ Stalinə 

mən məktub yazmıĢam!  

ZABĠT. Çünki qorxurdunuz ki, tezliklə sizi ifĢa edəcəyik! 

Bizi qabaqlamaq istəyirdiz! Hə? Maymaq adam!.. Bizi 

qabaqlamaq olar? 

AxtarıĢ aparanlar əllərinə keçən qəzeti, jurnalı, kitabları, 

məktubları, baĢqa kağız-kuğuzu gətirib səhnənin ortasına 

tökürlər.  

KĠġĠ. Mən bunu belə qoymayacağam!.. Mən yoldaĢ 

Stalinə Ģikayət yazacağam!.. Mən... 

ZABĠT (onun sözünü kəsir). Bura bax, maskalanmıĢ 

düĢmən ünsür, bilirsən, nə var? (KiĢinin yaxasından 

yapıĢıb, silkələyir.) Sən o kontrrevolyusioner nəfəsinlə 

yoldaĢ Stalinin müqəddəs adını tələffüz etmə! EĢitdin? 

EĢitdin məni, xalq düĢməni! 
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KĠġĠ. Mən xalq düĢməni deyiləm! 

ZABĠT. Mən hələ indiyə qədər bir nəfər də xalq düĢməni 

görməmiĢəm ki, öz xoĢuna bunu etiraf eləsin!.. Öz xoĢuna 

boynuna alsın ki, bəli, mən xalq düĢməniyəm!.. 

(Yamsılayır.) "Mənim alibim var!.. Mənim alibim var!.."  

QADIN. Dedim ki, odur!.. Bu, odur!.. 

ZABĠT (Qadına fikir vermədən). Ancaq sonra maskaları 

yırtılır! Etiraf etməyə məcbur olurlar! Çünki sizdə namus, 

vicdan yoxdur! Var?  

 

Kiçik pauza. 

 

Var səndə vicdan? 

 

KĠġĠ. Mən xalq düĢməni deyiləm! 

ZABĠT. Sən vicdansız, namussuz bir adamsan! Sən 

partiyaya, xalqa, vətənə, sadə sovet zəhmətkeĢlərinə 

xəyanət etmisən! Sən yoldaĢ Stalinə xəyanət etmisən!.. 

Sən kommunizm ideallarına xəyanət etmisən! Bildin?.. 

Sən Yaponiya xüsusi xidmət orqanlarının cəsususan! 

KĠġĠ (qıĢqırır). Mən ömrümdə Yaponiyada olmamıĢam! 

Mən ömrümdə bir nəfər yaponla da danıĢmamıĢam! 

ZABĠT. Gedək! Biz sənin yadına salarıq! Yaponiyada yox 

e, boynuna alacaqsan ki, Marsda da olmusan! HazırlaĢ!  

KĠġĠ. Mən ora getməyəcəyəm! 

ZABĠT. Gedəcəksən, əzizim, gedəcəksən! 

KĠġĠ. Mən sizin əziziniz deyiləm! 
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ZABĠT. Orda ayaqlarıma yıxılıb mənə yalvaranda, 

soruĢaram səndən, əzizimsən, yoxsa, yox?.. 

KĠġĠ (nifrət və qətiyyətlə). Mən sənin iylənmiĢ ayaqlarına 

yıxılıb, yalvarmayacağam!.. 

ZABĠT. Lap yaxĢı! Baxarıq... Baxarıq, görək, kimin 

ayaqları iylənib?!. Tez elə, səni orda səbrsizliklə 

gözləyirlər!.. 

 

KiĢi qorxudan bərəlmiĢ gözləri ilə Qadına baxır, sonra 

yenə Zabitə baxır və qəflətən pəncərəyə tərəf qaçır. 

 

(AxtarıĢ aparanlara.) Tutun onu! Qoymayın! 

 

KiĢini tutub saxlamağa macal tapmırlar. O, özünü 

pəncərədən atır və çiling-çiling olan pəncərə ĢüĢəsinin 

səsindən sonra, KiĢinin küçədə yerə dəyməyinin tappıltısı 

eĢidilir. 

QADIN (qıĢqırır). Siz onu məhv etdiz!.. Siz onu 

öldürdüz!.. 

ZABĠT (müĢayiətçilərə). Axmaqlar! Onu saxlaya 

bilmədiz! (Pəncərəyə yaxınlaĢıb, aĢağı boylanır.) Ay-yay-

yay!.. (BaĢını qaldıraraq müĢayiətçilərə.) Gedin, onu 

maĢına atın! Gedin! Mən də gəlirəm!.. 

MüĢayiətçilər tələsik səhnədən çıxırlar. 

QADIN. Nə üçün? Nə üçün siz onu öldürdüz?! 

ZABĠT (yavaĢdan). Qorxma!..  

ĠĢıq yanlız onların ikisinin üzərinə düĢür. 

O, bizim yanımıza gələcək!.. 
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Pauza. 

 

QADIN (pıçıltı ilə). Bizim yanımıza? Yəni hara? 

 

ZABĠT (pıçıltı ilə). Hara?.. Ora... (Barmağı ilə tavanı 

göstərir.) Ora!.. Orda bizim yanımıza!.. O, artıq yoldadı...  

QADIN (pıçıltı ilə). Sən... Sən osan? 

ZABĠT (pıçıltı ilə). O? Yəni kim? 

QADIN (pıçıltı ilə). Bayaqkı qonaq? 

ZABĠT (təəccüblə). Nə qonaq? 

QADIN. Qonaq də!.. Bayaq bizdə olan qonaq... O... O, 

sənsən? 

ZABĠT. Heç nə baĢa düĢmürəm... 

QADIN (səsini daha da yavaĢıdır). Qorxma... De... Sən 

osan?..  

ZABĠT (gülümsəyir). Qorxma? Nədən qorxacağam? Mən 

heç Allahdan da qorxmamıĢam!.. Qorxaq sizsiz!.. 

Ġstədiyinizi edirsiz, sonra da ordan (Barmağı ilə tavanı 

göstərir), cəhənnəmdən qorxursuz!.. Siz hamınız axmaqsız 

də, gecə-gündüz Allaha yalvarırsız ki, atanızı, ananızı, 

bacınızı, qardaĢınızı, oğlunuzu, qızınızı, istədiyiniz 

adamları cənnətlik eləsin!.. Özünüz də -- hər biriniz -- 

cənnətə getmək istəyirsiz... Ġbtidadan bəri, yalandan 

özünüz üçün Xeyir ilə ġərin mübarizəsini uydurmusuz... 

Hər Ģeyi qoyursuz Allahın boynuna!.. O qədər günahınız 

var ki, Allah neyləsin? Sizi cənnətə necə qəbul eləsin? 

Allaha kömək etmək lazımdır də!.. Özünü ən günahsız 
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hesab edəninizin də o qədər günahı var ki!.. Allahı 

qoyursuz pis vəziyyətdə!.. Bir-birinizin baĢına it oyunu 

açırsız, sonra da deyirsiz ki, lənət ġeytana! Niyə? Niyə, nə 

üçün lənət ġeytana? Hamınız da cənnət eĢqinə düĢürsüz!.. 

Ode, cənnət bomboĢdu... Mənim informasiyama görə, son 

üç min ildə cənnətlik cəmi iki nəfər tapıblar, o da 

güzəĢtlə... Hamınız mənim yanıma gəlirsiz!.. Ancaq... 

Ancaq bunların sənə dəxli yoxdu... (YavaĢ-yavaĢ Qadını 

qucaqlayaraq, artan bir ehtirasla.) Hamınız mənim yanıma 

gəlirsiz, yaxĢı da edirsiz... Çünki mənə gətirib çıxaran yol 

-- əsl həyat yoludu... Bu yol sizin həyatınızın 

bünövrəsidir, mayasıdır... Bütün həyatınızın, varlığınızın 

mənası, əslində, elə bu yoldu!.. Ġndicə dediklərimə fikir 

vermə... Sözdü... Sözün heç bir əhəmiyyəti yoxdu... Söz - 

yalan deməkdən ötrüdür... Bəzən bunu heç özünüz də baĢa 

düĢmürsüz... Sonra baĢa düĢürsüz... (Əli ilə tavanı 

göstərir.) Orda yetiĢəndən sonra... Bunu sənə min illərin 

təcrübəsindən deyirəm... (Açıq-aĢkar bir Ģəhvətlə.) Baltanı 

yaman qaldırmıĢdın a-a-a... XoĢuma gəldi... (Qadını daha 

da bərk qucaqlayaraq, qara sarıqlı gözünə iĢarə edir.) 

Bunu da əla elədin... Pırt - barmağını soxdun içinə!.. Əla 

idi!.. Narahat olma, düzələcək... Milyonlarla dəfə belə 

iĢlər gəlib mənim baĢıma... Düzələcək... Özün 

görəcəksən... Səndən xoĢum gəlir... Gözlərindən, 

əllərindən, bədənindən... Səni görən kimi bildim ki, 

mənimçün yaranmısan... Özün də bunu görəcəksən!.. 

DöĢlərindən mənə elə enerji gəlir, elə bil... elə bil, uĢaq 

əmizdirirsən... 
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QADIN (baĢını o tərəf-bu tərəfə çevirərək, ətrafa nəzər 

salır). Deyəsən, məni qara basır... Hə? 

ZABĠT (eynilə ətrafa nəzər salaraq, çiyinlərini çəkir). 

Qara basır? 

 

Kiçik pauza. 

 

QADIN (gizli bir ehtirasla pıçıldayır). Deyirsən... 

Deyirsən, o, bizim yanımıza gələcək? 

ZABĠT. BaĢqa hara gedə bilər ki? (Qadını sinəsinə sıxır.) 

O, artıq çatıb, ordadı... (Pəncərəyə tərəf iĢarə edir.) Onu 

da özümə Ģagird götürəcəyəm!.. Ġstedadlıdı!.. Onun 

gələcəyi var!..  

QADIN. Bizim yanımıza? 

ZABĠT. Hə... 

QADIN. Bizim? Axı... Axı mən burdayam... 

ZABĠT. Nə olsun? HəmiĢə burda olmayacaqsan ki? 

Əvvəl-axır, gələcəksən... (Qadının dodaqlarından öpmək 

istəyir.) 

QADIN (əllərini Zabitin sinəsinə sıxıb, ondan aralanmağa 

çalıĢaraq). Yox!.. Yox!.. 

ZABĠT. Nə üçün yox?.. 

QADIN. Yox!.. Yox!.. 

ZABĠT. Niyə? 

QADIN. Mən... Mən qorxuram!.. 

ZABĠT (barmağı ilə tavanı göstərərək, ehtiraslı bir pıçıltı 

ilə). Ordan? 

QADIN. Hə... 
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ZABĠT. Nahaq yerə!.. Elə bilirsən, ora burdan 

qorxuludur? Yox!.. Ora burdan qorxulu deyil!.. (Yenə 

Qadının dodaqlarından öpmək istəyir.)  

QADIN. Yox... 

ZABĠT. "Hə" de!.. Hə... Hə... 

QADIN (ehtiras və həyəcan, nigarançılıq dolu bir pıçıltı 

ilə). Hə?.. 

ZABĠT. Əlbəttə... 

 

Səhnənin iĢığı yanır. Zabit tələsik Qadından aralanıb, 

pəncərəyə yaxınlaĢaraq, aĢağı boylanır. 

(Bərkdən.) Nə oldu? Onu atdız maĢına? (Ġti addımlarla 

qapıya tərəf gedərək, Qadına.) Hələlik!.. Özünüz də heç 

hara getməyin!.. Yəqin sizi də çağıracağıq!.. 

 

Zabit səhnədən çıxır. Qadın səhnənin ortasında donub 

qalıb. 

 

ĠĢıq sönür. 

 

11 dekabr, 2007 

 

Bakı 
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Əli Əmirli 

 

“Hasarın o üzü” 

 

 

 

Ġki hissəli dram 

 

    

  

 

  

  

 Gəl-gəl, yenə gəl! Kim olursan-ol, yenə də gəl, 
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Ġstər xristian, istər məcusi, istər bütpərəst ol, 

 

 

 

Bizim dərgahımız ümidsizlik dərgahı deyil, 

 

 

 

Tövbəni yüz dəfə pozmuĢ olsan belə, yenə gəl! 

 

 

 

  

 

 

 

C.Rumi 

 

 

 

  

 

 

 

BĠRĠNCĠ HĠSSƏ 
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Bər-bəzəyə iddiası olmayan adi otaqdır. Bura həm qonaq 

otağı, həm də kabinetdir. Otağa sağdan və soldan iki qapı 

açılır. Qapılar arasındakı boĢ divardan yaraĢıqlı çərçivəyə 

salınmıĢ xəttat iĢi asılıb. Otağın fonunda çoxmərtəbəli 

müasir evlər və onların arasından nəzəri dərhal cəlb 

etməyən minarəli məscid binası görünür. Pərdə həzin, 

amma kifayət qədər gərgin ovqat yaradan musiqi ilə açılır. 

Pərdə tam açılandan sonra hardasa uzaqdan azan səsi 

eĢidilir. Humay baĢında örpək gəlir, səhnənin lap 

dərinliyinə çəkilib əlindəki namaz xalçasını döĢəməyə 

sərir və namaza dayanır. 

 

 

 

  

 

 

 

H u m a y.  Rəhmli, mərhəmətli Allahın adıyla! Həmd 

olsun Allaha - aləmlərin rəbbinə, rəhmli və mərhəmətli 

olana, haqq-hesab gününün sahibinə! Biz yalnız sənə 

ibadət edirik, yalnız səndən kömək gözləyirik! Bizi doğru 
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yola yönəlt. Nemət verdiyin kəslərin yoluna! Qəzəbə 

düçar olanların və azanların yoluna yox! (Səsi azalır, 

səcdəyə dayanır) 

 

 

 

Z ə r i f.  (Tələsik gəlir. Xeyli açıq-saçıq geyimdədir) 

Mama... Mama... (Humayı ibadətdə görür, əlini yellədir) 

Yenə uyub, qıĢqırsan da cavab verməyəcək. (Gedir və 

yenə də qayıdır. Əynində yüngül plaĢ, əlində sumka var) 

Mama, mən getdim, lazım olsam zəng elə. (Getmək 

istəyir) Yox, zəng-zad eləmə, dalımca da deyinmə. Bu 

gün mənim taleyim həll olunur. (Mobil telefonda nömrə 

yığa-yığa gedir) 

 

 

 

H u m a y. Ġlahi, sən özün onun qəlbinə sal iĢığını, onu 

iman gətirənlərdən elə, doğru yola yönəlt, təkcə qızımızın 

da ürəyinə, qulağına vurduğun möhürü aç, gözlərindən 

pərdəni götür... (Səsi pıçıltıya dönür) 

 

 

 

Q ə r i b. (Gəlir. Əynində yüngül plaĢ və portfel var) 

Denən bu iĢığı niyə yandırmırsınız? (ĠĢığı yandırır) Evə 

gələrsən qabağına çıxan olmaz, qız da elə getdi ki, yeli 

yıxmıĢdı məni. Hər Ģey qarıĢıb bu evdə, üç adamıq, 
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hərəmiz bir dərədə, yadlaĢmıĢıq bir-birimizə. (Hənir alıb 

çönür və Humayı namazda görür) Elə bil evə yox, meçidə 

gəlirsən. Guya bunu mən gələnəcən, ya sonra eləmək 

olmaz! (Çıxır, bir azdan plaĢsız və portfelsiz qayıdır, bir 

növ sözlərini demək üçün gəlir) Gərək mən də skalpeli 

atıb təsbeh götürüm əlimə, mollalıq eləyim, azan verim... 

(Gedir, bir də qayıdır) Sonra da deyir ki, soyumusan 

məndən, özünü yad adam kimi aparırsan. Ta demir ki, bu 

mənzərəni görəndə yadıma nənəm düĢür, nənə də ki arvad 

deyil, elə nənədir. (Gedir) 

 

 

 

H u m a y. (Namaz xalçasını yığır) Ġlahi, sən özün kömək 

ol... (Güzgüyə yaxınlaĢır, örpəyi baĢından açır) 

 

 

 

Q ə r i b. (Nəsə çeynəyə-çeynəyə gəlir) Qurtardınız, 

Humay xanım? 

 

 

 

H u m a y. Nə yaxĢı tez gəldin? 

 

 

 

Q ə r i b. Nədi, deyirsən gedim təzədən gəlim? 
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H u m a y. Ayaq üstdə niyə yeyirsən, hər Ģey hazırdır. 

YaxĢı dolma biĢirmiĢəm. Ġstəyirsən elə gətirim burda ye. 

Bu saat! (Gedir) 

 

 

 

Q ə r i b. BaĢım ağrıdı. (Əliylə boynunu ovur) Serialın da 

vaxtıdı. (Pultu götürür, sonra da atır kreslonun üstünə) 

Baxmayacam, zəhləmizi tökdü, uzanır uzana bildikcə. 

 

 

 

H u m a y. (Sinidə yemək gətirir) Yenə gözünü dikdin 

televizora? Özünə yazığın gəlmir? 

 

 

 

Q ə r i b. Mən televizora baxıram? 

 

 

 

H u m a y. Nə bilim, evə gələn kimi televizoru 

yandırırsan! (Süfrə açır) Ġndi Zərif də gələcək, amma sən 

onu gözləmə, çörəyini ye. 
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Q ə r i b. Həri, bu saat gələcək. Qız yanımdan yel kimi 

keçdi, heç məni görmədi. (Süfrəyə yaxın oturur) Çoxdandı 

biz üçümüz bir yerdə süfrə arxasında oturmuruq, əvvəllər 

olduğu kimi. Ġndi hər kəsin öz rejimi var bu evdə. Qız da 

çoxdan qırılıb ipdən. 

 

 

 

H u m a y. Qızdan danıĢma, çox firounluq eləyir, Ģeytan 

yolundadı. 

 

 

 

Q ə r i b. Ġndi elə hamı Ģeytan yolundadı, qorxma. 

 

 

 

H u m a y. Elə səhər yediyinin üstündəsən? 

 

 

 

Q ə r i b. Hər gün soruĢursan. Guya bilmirsən, mən bir 

səhər, bir də axĢam yeyirəm? 
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H u m a y. Ona görə də rəngin qaçıb, solğundur. Özünü 

pis hiss eləyirsən? BaĢın ağrıyır? 

 

 

 

Q ə r i b. Ġntervü alırsan? (Yeyə-yeyə) Lap yaxĢıyam. Bir 

az yorğunam. Sən niyə yemirsən? 

 

 

 

H u m a y. (Onunla üz-üzə oturur) Hələ tezdir, sən ye, 

mən sənə baxacam. Necədir, xoĢuna gəlir? 

 

 

 

Q ə r i b. Pis deyil, yavaĢ-yavaĢ dolma biĢirməyi 

öyrənirsən. 

 

 

 

H u m a y. Hər dolma biĢirəndə nigaran qalıram, xoĢuna 

gələcək ya yox? 

 

 

 

Q ə r i b. Lap yaxĢıdır, nənəm demiĢ tamlıdır. Yenə 

orucsan? 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

81 E-antologiya: çağdaĢ dramaturgiya 

 

 

 

H u m a y. Sən çörəyini ye, narahat olma. 

 

 

 

Q ə r i b. Yenə orucluqdur? Qurtarmadı ramazan? 

 

 

 

H u m a y. Bunun ramazan orucuna dəxli yoxdur. 

Peyğəmbərimiz hər təzə ay çıxanda üç gün oruc tutardı. 

 

 

 

Q ə r i b. Sən getdikcə lap fanatik olursan. Niyə özünə 

zülüm eləyirsən? 

 

 

 

H u m a y. Zülüm? Sən bilsəydin bu necə bir... Yox, 

deməyəcəm, sən hələ baĢa düĢə bilməzsən, hazır deyilsən. 

Qatıq tök, ġamaxıdan gətiriblər. 

 

 

 

Q ə r i b. (Süfrədən aralanır) Çox gərgin bir gün keçirdim. 

Hələ də qollarımın keyi açılmayıb. 
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H u m a y. Operasiyan vardı? 

 

 

 

Q ə r i b. Cavan qızdı, on altı yaĢında, baĢında nə boyda 

ĢiĢ, beyin qabığında, yaxĢı qurtardı.  

 

 

 

H u m a y. ġükür ki, yaxĢı qurtarıb. (Qabları yığıĢdırır) 

 

 

 

Q ə r i b. Amma yaĢamayacaq. 

 

 

 

H u m a y. (Əl saxlayır) YaĢamayacaq? Bəs dedin yaxĢı 

qurtardı? (Oturur) 

 

 

 

Q ə r i b. Kəllə qapağını açıb o murdar ĢiĢi görəndə, 

Humay, canımdan qəribə bir titrəyiĢ keçdi, elə bildim 

bıçağın altındakı özcə qızımdı, Zərifdi. Heç belə hiss 
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keçirdiyim olmamıĢdı operasiyada. (Humayın 

kövrəldiyini görür) Sənə də söz demək olmur, göz yaĢın 

ovcundadır. 

 

 

 

H u m a y. (Salfeti gözünə sıxır) Atası, anası bildi? Dedin 

onlara? 

 

 

 

Q ə r i b. Atası-anası var ki? Detdom uĢağıdı.  

 

 

 

H u m a y. Allah köməyi olsun!  

 

 

 

Q ə r i b.  ġiĢ çoxdan iĢini görüb, allahdan keçib. 

 

 

 

H u m a y. Elə demə, Allaha ağır gedər. 
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Q ə r i b. Bir elə həkimdən biri də yaxına durmadı, yiyəsi 

yox, təbii ki, pulu da yox. Qaldım meydanda tək, özü də o 

boyda risqlə: əlli əlliyə. Açanda gördüm ki, nə əlli əlliyə, 

heç on faizə də ümid yoxdu. 

 

 

 

H u m a y. Allah insaf versin onlara. 

 

 

 

Q ə r i b. Onlarda da günah yoxdu. Həkim xəstənin əlinə 

baxmasa ac qalar, amma pulu olmayanı öldürə bilmərik 

ki! 

 

 

 

H u m a y. ġeytan sizi yoxsulluqla qorxudaraq alçaq iĢlərə 

sövq edər, Allah isə əksinə, sizə bağıĢlanmaq və bərəkət 

vədəsi verər. Allahın mərhəməti geniĢdir. Allah hər Ģeyi 

biləndir. 

 

 

 

Q ə r i b. (Ġstehza ilə gülür) Həri, biləndir, bağıĢlayandır... 

Sənin o mərhəmətli allahın o gülüzlü tifili yetimxana 

qoynuna atmaqla kifayətlənmədi, üstəlik, ona sağalmaz 

bir dərd, xəstəlik də verdi, yenə də ürəyi soyumadı. O adil 
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və rəhmli allah ona bu ağır dərdi ilə getməyə, rahat 

ölməyə yer də vermədi. Budur sənin bağıĢlayan və hər 

Ģeyi bilən mərhəmətli allahın? 

 

 

 

H u m a y. DanıĢma! (Qulaqlarını yumur) Sus, danıĢma... 

 

 

 

Q ə r i b. Niyə? Sən mənə qurandan sitat gətirirsən, ayə 

oxuyursan, mən də səndən cavab istəyirəm. Sizin dində 

budur haqq-ədalət? Bəlkə allahın xəbəri yoxdur o qızın 

faciəsindən, bəlkə Ģeytan allahdan xəbərsiz törədir fitnə-

fəsadı? 

 

 

 

H u m a y. Bəsdi, Qərib! Elə bilmə ki, sənin küfr dolu 

suallarının cavabı yoxdur! Oxu kitabı, oxu müqəddəs 

Quranı. Nəyin yaxĢı, nəyin pis olduğunu biz bilmərik. Biz 

ancaq üzdə olanları görürük, hər Ģeyin bir görünməyən 

tərəfi də var. 

 

 

 

Q ə r i b. Çox yaxĢı, universal arqumentdir. Bir az çətinə 

düĢən kimi bəndə bilməz, onun sirri allah yanındadır, 
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amma allahdan fərqli olaraq elə onun zəif yaratdığı mən - 

aciz bəndə o zavallı qızı sağaltmaq üçün nəyimdən 

keçməzdim? (Siqaret yandırır, amma çəkmir, söndürür) 

Təəssüf, bəndə kimi də, həkim kimi də acizəm. 

 

 

 

H u m a y. Aciz qalanda Allaha yalvar, dua elə, yardım 

istə, o yol göstərər. 

 

 

 

Q ə r i b. Nə danıĢım ey səninlə? 

 

 

 

H u m a y. YaxĢı, hirslənmə, hər Ģeyi də bu qədər yaxına 

buraxma, hər bir sözü sakitliklə də demək olar. Gedim çay 

gətirim. (Qabları siniyə yığıb aparır) 

 

 

 

Q ə r i b. BaĢım bir batmandır. (Boynunu möhkəm ovur) 

Spazmadır... Beynimin damarları sıxılır. 

 

 

 

H u m a y. (Çay gətirir) BaĢın ağrıyır? 
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Q ə r i b. Yox, ağrımır, yorğunam. 

 

 

 

H u m a y. Heç vaxt xəstəliyini boynuna almırsan. Qoy bir 

az ovum. (Boynunu ovur) 

 

 

 

Q ə r i b. (Tabe olur) Qorxma, bir az bərk ov. Sənin əllərin 

bütün dərmanlardan Ģəfalıdır. 

 

 

 

H u m a y. DanıĢma, sakit otur, boĢal... Bax belə... çox 

həyəcan keçirmisən... 

 

 

 

Q ə r i b. (XoĢallanır və bir növ qeyri-iradi danıĢır) Necə 

deyir? Allah birdir, heç bir Ģəriki yoxdur. Allah heç nəyə, 

heç kəsə möhtac deyildir... (Humay əlini saxlamadan xoĢ 

bir təəccüblə ona qulaq asır) Hamı ona möhtacdır. O, 

əzəlidir, əbədidir. O nə doğmuĢ, nə doğulmuĢdur. Onun 

heç bir tayı-bərabəri, bənzəri yoxdur... 
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H u m a y. Sən Quran oxuyursan, Qərib? ĠĢdə oxuyursan? 

 

 

 

Q ə r i b. Oxuyursan deyəndə ki... Axır məni də molla 

eləyəcəksən. 

 

 

 

H u m a y. Mollanın bura nə dəxli var? Xristianlar bibliya 

oxuyub keĢiĢ olurlar? 

 

 

 

Q ə r i b. Sevin, Humay xanım, oxuyuram, amma həyatımı 

dəyiĢmək üçün yox, sənin kimi fanatiklərlə danıĢa bilmək 

üçün oxuyuram. ġair necə deyirdi, baxıram Leninin 

kitablarına, dəstədən geridə qalmamaq üçün. 

 

 

 

H u m a y. Allah, sənə Ģükür, Ģükür ki, dualarımı 

eĢidirsən. 
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Q ə r i b. Nə dua, Humay? Sən mənə sui-qəsd 

hazırlayırsan? 

 

 

 

H u m a y. Sübh namazındakı dualarımın hamısı sənindir. 

 

 

 

Q ə r i b. Nə böyük səxavət! Bir az bərk... 

 

 

 

H u m a y. Allaha yalvarıram ki, sənin ürəyinə vurduğu 

möhürü açsın, gözündəki pərdəni götürsün.  

 

 

 

Q ə r i b. Sən əvvəl bir soruĢ, gör mən bunu istəyirəm, ya 

yox? 

 

 

 

H u m a y. Ölünü özbaĢına qoysan qalxıb kəfəni yırtar. 
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Q ə r i b. Bərəkallah, müsəlman qadın! Bu dediyin də 

qurandandır? 

 

 

 

H u m a y. Hər kəslə öz dilində danıĢmaq lazımdır. 

 

 

 

Q ə r i b. (Humayın boynunu ovan əlini saxlayıb öpür) 

Bəsdi, yordum səni. Keçdi, baĢım açıldı elə bil. Deyirəm, 

bəlkə mənim də beynimdə ĢiĢ var? 

 

 

 

H u m a y. Allah eləməsin! Nə qorxulu Ģey dedin. Tez-tez 

ağrıyır baĢın? 

 

 

 

Q ə r i b. Dua üçün təzə mövzu lazımdır? 

 

 

 

H u m a y. Sarsaqlama, Qərib. De görüm, tez-tez ağrıyır? 

Bəs mən niyə bilmirəm? 
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Q ə r i b. Hardan biləcəksən? Sən indi məndən çox-çox 

uzaqlardasan. BaĢın qarıĢıb cənnətə hazırlığa. Səni 

baĢıörtülü namaz üstə görəndə az qalıram mən də baĢımı 

örtüb yaĢmanım. Axır vaxtlar səndən abır-həya eləyirəm. 

Yanında soyunmağa utanıram. 

 

 

 

H u m a y. ġiĢirtmə, Qərib, onsuz da sənin necə sürətlə 

yadlaĢdığını görüb əzab çəkirəm, hərdən mənə elə gəlir 

ki... 

 

 

 

Q ə r i b. Nahaq sənə elə gəlir. Məni səndən baĢqa heç kəs 

maraqlandırmır, amma yadlaĢan mən deyiləm, sənsən. Elə 

bil qılafa girmisən, getdikcə bağlanırsan. Gözüm görə-

görə itirirəm səni. Bu fani dediyiniz dünyada sən mənim 

ən böyük uğurumsan, amma itirirəm səni, din səni alır 

əlimdən, aparır. Eheyyy... Hardasan, Humay? Ġndi sən 

paltarsız olanda da örtülüsən. 

 

 

 

H u m a y. Hər sözü dilə gətirməzlər. Ġnsanın nəinki özgə 

insan yanında, hətta təklikdə belə lüt-üryan olması 

bəyənilən deyil. 
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Q ə r i b. Neynək, bundan sonra çiməndə də, yatağa 

girəndə də soyunmaq əvəzinə geyinərik. (CiddiləĢir) BaĢa 

düĢ, mən səni sevirəm, iyirmi beĢ il əvvəl necə 

sevirdimsə, elə də sevirəm, amma sən... Bax üzümə, 

gözlərimə bax... Bax, belə! Mən səni belə görmək 

istəyirəm, mənə Müqəddəs Məryəm, Fatimeyi-Zəhra, Mat 

Tereza yox, sən lazımsan, mənim sevdiyim, tanıdığım 

qadın... (Qucaqlayıb öpür) 

 

 

 

H u m a y. (Ondan ustufca aralanır) Axı mən sənə 

demiĢdim. 

 

 

 

Q ə r i b. Allah da gözəlliyi sevir, yoxsa insanı belə 

mütənasib yaratmazdı. Peyğəmbərimiz də ki gözəlliyə heç 

biganə deyildi, dəfələrlə bunu sübut da eləyib.  

 

 

 

H u m a y. Axı mən sənə xəbərdarlıq elədim, dedim mən 

din-iman yolunu seçirəm. Mənə yol yoldaĢı olmağını 

istədim. 
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Q ə r i b. Mən istəmədim, sənə mane olmağa da insafım 

yol vermədi, azadlığını əlindən almaq istəmədim. 

 

 

 

H u m a y. Mən təklənəcəyimi bilirdim, nəinki 

təklənəcəyimi, tənə, bəzən də istehza yeri olacağımı da 

görürdüm, amma peyğəmbərimizə də çox daĢlar atılıb, 

onunla müqayisədə biz nəkarəyik? Bir dam altında ərim, 

qızım ola-ola mən təklənmiĢəm. 

 

 

 

Q ə r i b. Bizim məhəbbətimiz azlıq elədi, cənnət istəyi 

bizim sevgimizdən güclü çıxdı. 

 

 

 

H u m a y. Allah keçsin günahından. 

 

 

 

Q ə r i b. Araya söz qatma. 
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H u m a y. Axı cənnətin bura nə dəxli var? Mən bütün 

varlığımda bir boĢluq görürdüm, həyatın mənasını bilmək, 

anlamaq istədim. Axı ola bilməz ki, insan dünyaya gəlsin, 

boya-boĢa çatsın, ailə qurub dünyaya özü kimi adamlar 

gətirsin, sonra da yox olsun, ölüb getsin, guya heç 

yoxumuĢ. Mən buna inanmaq istəmirdim, bilirdim ki, nəsə 

var, olmalıdır. Mən həmin nəsəni Allahın bəndələrinə 

göndərdiyi kitablarda tapdım. BaĢa düĢdüm ki, həyat 

əbədidir, ölüm üzərindən keçdiyimiz bir körpüdür, 

müvəqqəti həyatla əbədi həyatı birləĢdirən körpü. Amma 

o əbədi həyatı qazanmaq üçün bu dünyada Allah buyuran 

kimi yaĢamalısan. Axirət qorxusu olmasaydı, xeyirlə Ģərin 

nə fərqi? 

 

 

 

Q ə r i b. Axirət də ki, cənnət və cəhənnəmdən ibarətdir. 

Süddən çaylar, Ģirin meyvələr, huri və qılmanlar, o tərəfdə 

də Ģaqqır-Ģuqqur qaynayan qır tiyanları, üstündən də 

ayaqları ülgüc kimi kəsən qıl körpü.  

 

 

 

H u m a y. Sən Quran ayələrinə istehza eləyirsən, amma 

insanların hamısı ağıllı deyil, onların arasında ağılsız, 

korafəhm, ibtidai olanlar da var. Onlar cənnət deyəndə 

bayaq sən sadaladıqlarını düĢünürlər, çünki onların 
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aləmində xoĢbəxtlik firavanlıqdan baĢqa bir Ģey deyil, 

Yaradan onlarla baĢa düĢdükləri dildə danıĢır. Əsas 

hikmətsə örtülüdür, onu imanla, kamil qəlblə, son 

nəticədə, açılan bəsirət gözü ilə görmək mümkündür. 

Hasarın o biri üzü də var, görünməyən üzü. 

 

 

 

Q ə r i b. O hansı hasardır ki, onun o biri üzünü sən 

görürsən, mən zavallı yox? 

 

 

 

H u m a y. Söhbət səndən, məndən getmir, bu bir 

rəvayətdir. Qədim diyarlardan birində Çin səddi kimi ucu-

bucağı görünməyən bir hasar varmıĢ. Ġnsanlar həmiĢə o 

hasarın üstünə çıxıb o biri tərəfdə nə olduğunu görmək 

arzusunda olublar. Nəhayət, bir üsul icad eləyib birisini 

hasarın üstünə qaldıra bilirlər. Amma hasarın üstünə çıxan 

adam o biri üzü görən kimi özünü atır ora. Adamlar ikinci 

birisini qaldırırlar hasara, o da əvvəlkinin yolu ilə gedir, 

heç geriyə baxmadan hasarın o biri üzünə atılır. Maraq 

hamını vəcdə gətirir. Bu dəfə ehtiyatlı tərpənib üçüncü 

adamı yuxarı qaldıranda ayağını kəndirləyirlər ki, əldən 

çıxmasın. Üçüncü adam da hasarın üstünə çıxan kimi 

əvvəlkilərin yolu ilə getmək istəyir. Yerdəkilər buna 

imkan vermirlər, kəndiri dartıb onu aĢağı salır və nə 
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gördüyünü soruĢurlar, amma hasarın o üzünü görən bu 

binəvanın nitqi qurumuĢdu. 

 

 

 

Q ə r i b. Türkün sözü, zatən gözəl nağıldır, amma bunun 

cənnət və cəhənnəmə nə dəxli! 

 

 

 

H u m a y. Bir az düĢünsən yaxĢıdı. Hasarın o üzündə 

nələrin olduğunu bəndə bilməz, bilməsi heç lazım da 

deyil.  

 

 

 

Q ə r i b. Dediklərin məni inandırmasa da, məntiq var. 

Getdikcə filosof olursan. Adam səninlə danıĢmaqdan 

çəkinir. 

 

 

 

H u m a y. Nahaq yerə çəkinirsən, danıĢ, hasarın o üzünü 

düĢün, baĢa düĢmədiklərini inkar eləməyə tələsmə. Yalnız 

bu dünyanın qanunları ilə yaĢamaq azdır, bu dünya 

fanidir. 
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Q ə r i b. Bəs deyirdin bu dünyada elə yaĢa ki, guya heç 

vaxt ölməyəcəksən? 

 

 

 

H u m a y. O söz mənim deyil, peyğəmbərimizin 

hədisidir, ikinci hissəsini də demədin. 

 

 

 

Q ə r i b. Yəqin unutmuĢam. 

 

 

 

H u m a y. Bu dünyada elə yaĢa ki, guya heç vaxt 

ölməyəcəksən, axirət dünyası üçünsə elə yaĢa ki, elə bil 

sabah öləcəksən. Ġnsan nə vaxt doğulduğunu bilir, nə vaxt 

öləcəyini isə bilmir, odur ki, yaxĢı iĢlərini, xeyirxah 

əməllərini "hələ vaxt var" deyib sonraya saxlama ki, savab 

yiyəsi olasan.  

 

 

 

Q ə r i b. Sən mənim əvəzimə də dua eləyirsən, tapĢır 

məni yuxarılara. 
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H u m a y. Səni Ģeytan danıĢdırır. 

 

 

 

Q ə r i b. ġeytana ehtiyac olmasaydı, Allah onu 

yaratmazdı. (Əli ilə baĢını tutur). 

 

 

 

H u m a y. Nə oldu? BaĢındı? Niyə dillənmirsən? (Ona 

yaxınlaĢır, əlini baĢına qoyur) O qədər küfr danıĢırsan ki! 

Məndə də taqsır var. Denən bu dinsizi niyə dilləndirirsən? 

 

 

 

Q ə r i b. (Köynəyinin düyməsini açır) BoĢ Ģeydi. 

 

 

 

H u m a y. Bəlkə həkim çağıraq? Bir göstər özünü o 

dostuna. Deyirsən yaxĢı həkimdi. 

 

 

 

Q ə r i b. Həkimi neynirik, dua elə, keçib getsin. 
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H u m a y. Sənin kimi birisinin atı qaçıb, azıb hardasa, özü 

də oturub, ay Allah, atımı qaytar, deyib yalvarır. 

Peyğəmbər bunu görüb deyir, ay Allahın bəndəsi, əvvəl 

atını bir ağaca bağla, sonra yalvar da rəbbinə. 

 

 

 

Q ə r i b. Çox sağ ol ki, eĢĢək demədin. 

 

 

 

H u m a y. (Gülür) Nə fərqi var, hər ikisi Allahın yaratdığı 

halal heyvanlardır. Bəlkə bir tempalgin verim, ağrını 

götürür. 

 

 

 

Q ə r i b. Əl çək mənim baĢımdan, ağrım-zadım yoxdur. 

Neçə saat baĢı aĢağı iĢləmiĢəm, ondandı. 

 

 

 

H u m a y. BoĢ buraxma, bir yoxlat özünü, rentgen elətdir, 

tomoqrafiya pis olmaz. Ġynə hamını bəzər, özü lüt gəzər. 

EĢitmirsən? 
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Q ə r i b. EĢidirəm. 

 

 

 

H u m a y. Bəlkə qorxursan? 

 

 

 

Q ə r i b. Yox bir, ölürəm! (Boynunu ovur) Əslində 

qorxuram. O qızın baĢında ĢiĢi görəndən lap çox 

qorxuram. 

 

 

 

H u m a y. Qızın da sənin kimidir. Hansı xəstəliyi keçirlər, 

özündə tapır. 

 

 

 

Q ə r i b. (Gülür) Ona tələbə xəstəliyi deyərlər. Tibbdə 

oxuyanların hamısı keçir o yoldan. 

 

 

 

H u m a y. Bəlkə bir az da ovum boynunu? 
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Q ə r i b. Neynək, savabdı. Qoy o Ģəfqətli əllərin təmasını 

bir daha hiss eləyim boynumda. (Humay ovur) Ehtiyatlı 

ol, ora mənim ən erogen zonamdı. 

 

 

 

H u m a y. Sənin baĢın tək ağrımır, həm də xarab olur. Bu 

yaĢda erogen zonalardan yox, sağlamlıq zonası haqqında 

düĢünmək lazımdı. Orda yaxĢı bir massajist var, adı 

yadımdan çıxıb, kiĢidi, qubernator bağında, mən bilən 

oranı hələ sökməyiblər. 

 

 

 

Q ə r i b. Hər təmasından məhəbbət duyduğum bu əlləri 

qoyub kiĢi massajistin yanına gedim? (Əlini tutub öpür) 

Məndən uzaqlaĢdıqca səni daha çox istəyirəm, özü də 

bütün mənalarda. 

 

 

 

H u m a y. (Əyilib baĢından öpür) Haran çox ağrıyır? 

Peysərin? 
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Q ə r i b. Yox, elə öpdüyün yerdir, düz tapmısan. Hələ 

məni duya bilirsən, nə qədər uzaqlaĢsan da. Uzaq, uzaq, 

pək uzaq, iĢtə bir orman... (Saat zəng vurur, Humay əlini 

Qəribin boynundan çəkir) 

 

 

 

H u m a y. Namaz vaxtıdı. 

 

 

 

Q ə r i b. Ġndi burda baĢı ağrıyan ərini qoyub gedirsən 

namaza, allahla ünsiyyətə? 

 

 

 

H u m a y. Sən niyə getmirsən? Bəlkə sən Allah bəndəsi, 

müsəlman deyilsən? 

 

 

 

Q ə r i b. Ġstəmirəm. (Qalxır, boynunu sağa-sola qanırır) 

Düzü, sənə hərdən paxıllığım da tutur. Ġmkan olanda 

xəlvətcə sənə baxıram namaz üstdə. Necə dəyiĢirsən, elə 

bil həqiqətən Allahın hüzurundasan. Görürəm ki, sən ta 

mənim deyilsən. Mən səni Ona qısqanıram. 
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H u m a y. Küfr danıĢma! (Əli ilə ağzını tutur) 

Əstəğfürullah de! Tək mən yox, sən də, o da biz hamımız 

Allaha məxsusuq, külli-aləm Onun iradəsinə tabedir. Biz 

Onun qullarıyıq. 

 

 

 

Q ə r i b. Qul! Rab! Kölə! Bəs bütün yaranmıĢların əĢrəfi - 

insan? 

 

 

 

H u m a y. Qorx Allahdan, təkəbbür göstərmə. 

 

 

 

Q ə r i b. Qorxmuram, sayıram, hesablaĢıram. Sevə də 

bilərəm, amma qorxmaq, qul olmaq istəmirəm. 

 

 

 

H u m a y. Səni yaradana, sənə can, ruh, ağıl, düĢüncə 

verən Allaha lovğalıq eləyirsən. 
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Q ə r i b. Bu nə təkəbbürdür, nə lovğalıq. Bilmək istəsən 

qürurdur, ləyaqətdir, ruslar necə deyir: dostoinstvo! Gözəl 

sözdür, hələ necə səslənir. 

 

 

 

H u m a y. Ən böyük ləyaqət Allaha təslim olmaqdadır. 

Sən hərdən özünə bir sual ver, düĢün: niyə insanlar 

həyatları üçün kiçik bir təhlükə görəndə qorxurlar? Niyə 

tabelikdə olan iĢçi öz müdirindən, nazirindən, bu siyahını 

lap axıracan uzatmaq da olar, çəkinir, qorxur, nəhayətdə 

qorxunun təsirilə yarınır, yaltaqlanır? Halbuki həmin 

adam uzaqbaĢı iĢini, vəzifəsini itirə bilər. Buna nə sözün? 

 

 

 

Q ə r i b. Reallıqla hesablaĢmaq lazım gəlir. 

 

 

 

H u m a y. Bəs bütün varlığına hakim olan Allahdan 

qorxmaq niyə sənin kimi insanı incidir, Ģəstinə toxunur? 

 

 

 

Q ə r i b. Elə məsələ də ondadır ki, molla Humay xanım, 

gərək əvvəlcə Onun varlığına qeyd-Ģərtsiz inanasan. 
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H u m a y. Sən allah, sus! (Əli ilə ağzını tutur) Sən hələ də 

Ģəkk gətirirsən? 

 

 

 

Q ə r i b. (Əllərini təslim əlaməti olaraq qaldırır) 

Hippokrat deyib ki, baĢı ağrıyan, iĢdən yorğun gəlmiĢ 

kiĢiyə qəliz suallar vermək insafsızlıqdır. Ġnsaf da yaxĢı 

sözdür, eləmi? Axır vaxtlar sözlərin səslənməsinə, 

mənasına fikir verirəm. Bəzən sözün özü ilə məzmunu 

bir-birinə elə yaraĢır ki! Fikir ver: insaf! 

 

 

 

H u m a y. Hayıf ki, indi insanlar insaflı, mərhəmətli 

olmaqdan utanırlar. Dur bir az uzan, dincəl. 

 

 

 

Q ə r i b. Bilirəm, namazın vaxtıdır, məni baĢdan eləmək 

istəyirsən. Ġndi sən, necə deyərlər, lomkadasan, 

narkomanlar kimi, yeri iĢini gör, məndən nigaran qalma. 

 

 

 

H u m a y. Allah keçsin günahından. (Getmək istəyir). 
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 ə r i b. Məndən salam deyərsən. 

 

 

 

H u m a y. Kimə? 

 

 

 

Q ə r i b. (Gülür) Yeri, fikir vermə, mən bir az gicəm də. 

 

 

 

H u m a y. Bir az niyə? Əməlli-baĢlı! 

 

 

 

Q ə r i b. (Gülür) Müsəlman arvad ərinin üzünə ağ olmaz. 

 

 

 

H u m a y. Müsəlman arvad haqqında təsəvvürün yanlıĢdı, 

özün də danıĢma, o reklamda deyilən kimi, 

danıĢmaqdansa çeynəmək yaxĢıdır. (Sol qapıdan gedir) 
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Q ə r i b. (Onun dalınca baxır və bir qədər kədərli) 

Dualarında məni də yad elə, Ofeliya... (BaĢını əli ilə tutub 

sağ qapıdan gedir) 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

ĠĢıq azalır 

 

 

 

  

 

 

 

Zərif gəlir, ovqatı çox yaxĢıdır. Telefonu zəng çalır. 
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Z ə r i f. Əlbəttə sənsən, telefonun zəngindən bildim. 

Bilirəm, mənim dilimdən eĢitmək istəyirsən. YaxĢıyam, 

çox yaxĢı... Yox, mən bilməzdim ki, adam... Adam? Yox, 

adam yox, qız, qadın belə xoĢbəxt ola bilərmiĢ... Əlbəttə... 

Sənsiz mən necə xoĢbəxt ola bilərdim? (Gülür) Bəsdi... 

xuliqan... Sən məni dəli eləmək istəyirsən?.. Sən 

tərbiyəsizsən, ərköyün... insafsız... həri, insafsız... insafsız 

olmasaydın... Bəsdir! Bağladım telefonu! (Telefonu 

söndürür) Ġlahi, ağlıma sığıĢdıra bilmirəm... (Telefon yenə 

də zəng çalır. Humay asta addımlarla gəlir. Zərif onu 

görmür. Telefona cavab verir) Dedim axı bəsdi, telefonu 

söndürürəm, bir də on ikidən sonra açacam, otağımda tək 

olanda... Olar, onda zəng elə... Həri, nə istəsən deyərsən. 

Tamam? (Telefonu söndürür) Bu iĢığı niyə yandırmırlar? 

Deyəsən qənaət rejimindəyik. 

 

 

 

H u m a y. (ĠĢığı yandırır) Gəlmisən, Zərif? 
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Z ə r i f. Mama? Nə yaman səssiz gəldin. 

 

 

 

H u m a y. Kimlə danıĢırdın?  

 

 

 

Z ə r i f. Nə fərqi var? Pusursan məni? 

 

 

 

H u m a y. DanıĢığın xoĢuma gəlmədi. 

 

 

 

Z ə r i f. Ġndi heç nə sənin xoĢuna gəlmir. 

 

 

 

H u m a y. Kimdi o? Nəçidi? Biz onu tanıyırıq? 

 

 

 

Z ə r i f. Sizi bilmirəm, amma mən tanıyıram, özü də 

kifayət qədər yaxĢı. Vaxtı gələndə siz də tanıyacaqsınız. 
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(Jurnal masasının üstündəki vazadan iri bir almanı 

götürüb iĢtahla yeyir) YorulmuĢam! 

 

 

 

H u m a y. (Zəriflə üz-üzə oturur) Qızım, sənə görə çox 

narahatam. 

 

 

 

Z ə r i f. Mama, mənim iyirmi bir yaĢım var. 

 

 

 

H u m a y. Ġyirmi bir yaĢ çoxdur? 

 

 

 

Z ə r i f. Az da deyil. Bu yaĢda sən artıq ərə getmiĢdin, 

hələ məni də doğmuĢdun. 

 

 

 

 H u m a y. Bu nə danıĢıqdır, Zərif? Hardandı bu qaba 

sözlər, abırsız ədalar? Mən səni tanıya bilmirəm. 
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Z ə r i f. Mama, sən məni çoxdandı tanımırsan. Günah da 

məndə deyil, səndədir. 

 

 

 

H u m a y. Bu tərbiyəsiz danıĢığı mən öyrətmiĢəm sənə? 

 

 

 

Z ə r i f. Niyə tərbiyəsiz? Dünyaya insan gətirmək, uĢaq 

doğmaq ayıb sözdür? Özün demirsən ki, qadının ən Ģərəfli 

iĢi dünyaya övlad, davamçı gətirməkdir? 

 

 

 

H u m a y. Bax indi mən deyən kimi danıĢdın. Ta hər Ģeyi 

adıyla deməzlər sənin kimi. 

 

 

 

Z ə r i f. Əsas mahiyyətdir, mama. Dünyaya uĢaq gətirmək 

elə doğmaq deməkdir. 

 

 

 

H u m a y. Nə bilim, bəlkə doğrudan da mən siz deyən 

kimi uydurulmuĢ bir aləmdə yaĢayıram. Mənim ana 

olmağıma gələndə isə, elədir, onda mənim iyirmi bir yox, 
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iyirmi yaĢım vardı, amma mən ərə getmiĢdim, halallıqla, 

el-oba adətiylə.  

 

 

 

Z ə r i f. Sən elə bilirsən mən qoĢulub qaçacam, mama? 

Mən də ərə gedəcəm, qanun yoluyla, elə sənin kimi. 

Kəbinlə, zaqsla, toyla. 

 

 

 

H u m a y. Səni bir kiĢinin maĢınında görüblər. 

 

 

 

Z ə r i f. KiĢi! Yox bir, ağsaqqal! Onun iyirmi yeddi yaĢı 

var. Xəbərçilik eləyən də Toma xaladı, bilirəm, o da elə 

bir kiĢinin maĢınında idi, ərinə də heç oxĢamırdı. 

 

 

 

H u m a y. Zərif, məni Toma maraqlandırmır. Sən 

özündən danıĢ. Qız uĢağının yad kiĢinin maĢınına 

minməsi yaxĢı iĢdi? 
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Z ə r i f. Nədi, mama, onun maĢını ola-ola biz marĢrutkaya 

minək?  

 

 

 

H u m a y. Söz güləĢdirmə! Bu geyim-kecim, bu mənəm-

mənəmlik yaxĢılıqla bitməz, sən qız uĢağısan. 

 

 

 

Z ə r i f. Mama, qız uĢağı qaldı iyirminci əsrdə, indi 

Avropada məktəblilərə pulsuz prezervativ paylayırlar. 

(Humay qulaqlarını tutur) Qulağını tutmaqla dünyanı 

dəyiĢə bilməzsən. Ġncimə, mama, mən sənin kimi yaĢamaq 

istəmirəm. Bilirəm, sən papayla xoĢbəxt olmusan, elə indi 

də xoĢbəxtsən, din aranıza girsə də, sizi bir-birinizdən 

ayıra bilməyəcək, buna baxmayaraq mən sizin kimi 

yaĢamaq istəmirəm. Mən azad olmaq, azad yaĢamaq, 

müstəqil olmaq istəyirəm. 

 

 

 

H u m a y. Zərif, mən səni baĢa düĢməyə çalıĢıram, amma 

onu da bilirəm ki, insan ruhunun qayğısına qalmalıdır, lap 

cavan yaĢından. Mən sənə heç nəyi məcburi, təbliğat yolu 

ilə qəbul elətdirmək istəmirəm, sən təhlükəli yoldasan, 

çevir yönünü mənə, allahını tanı. 
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Z ə r i f. (Pis gülür) Aman allah... Biz necə bir-birimizdən 

uzağıq. Sən dindən-imandan danıĢanda sənə olan 

məhəbbətimi itirirəm. Mama, mən dindən qorxuram. Bir 

ildən çoxdur sənin dini veriliĢlərinə də qulaq asmıram. 

 

 

 

H u m a y. Bilirəm, Zərif, bilirəm, atan da qulaq asmır 

mənim söhbətlərimə, neynək, eĢitməyin məni, amma bilin 

ki, həyat təkcə bu dünyadan ibarət deyil, bu böyük, əbədi 

bir həyatın kiçik epizodu, cüzi bir hissəsidir. Amma çox 

vacib, həlledici hissəsidir. 

 

 

 

Z ə r i f. Aman allah! Mama, yəni biz ana-bala kimi adi 

Ģeylərdən, geyim-kecimdən, sevgidən, ev-eĢikdən danıĢıb, 

qohum-əqrabadan, qonum-qonĢudan qeybət eləyə 

bilmərik? Niyə sənə elə gəlir ki, sənin əsas vəzifən 

adamları dinə gətirməkdir? 

 

 

 

H u m a y. Zərif, mənim bildiklərimi sən də bilsəydin, 

belə danıĢmazdın. 
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Z ə r i f. Mama, incimə, heç bilmək də istəmirəm. Donuz 

əti yeyən, çaxır içən, seksual azadlıq qazanan Avropa, 

Amerika, hələ o boyda Kitay müsəlman deyil, bəs onda 

necə olacaq onların vəziyyəti? Bu qədər əhali, millət 

cəhənnəmə gedəcək? 

 

 

 

H u m a y. Əgər sən dinimizi öyrənsən, o biri kitabları da 

oxusan, belə sadəlövh sual verməzsən atan kimi. Axirət, 

cənnət, cəhənnəm bütün dinlərdə var. Avropa özü indi 

islama gəlir.  

 

 

 

Z ə r i f. Ġnsanın necə yaranması, necə yaĢaması, bunun 

fiziki-fizioloji mahiyyətini gələcək həkim kimi kifayət 

qədər bilirəm, pis oxusam da, bilirəm. Məcbur eləmə. 

Mən dindar olmayacam, istəmirəm! 

 

 

 

H u m a y. Mən məcbur eləmirəm, qızım, dində 

məcburiyyət yoxdur, amma mən sənin gözünü açmaq 

istəyirəm. 
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Z ə r i f. Mama, zəhmət çəkmə, mən yatmaq istəyirəm. 

 

 

 

H u m a y. Dinsiz-imansız insanın içi boĢdur, ruhu 

xəstədir. Elə ona görə də sən pis yoldasan, mən bunu 

görürəm, hiss eləyirəm. Sənə görə qorxuram.  

 

 

 

Z ə r i f. ġiĢirtmə, mama, qorxutmağa da çalıĢma. Ġnamım 

yoxdursa, mən necə ibadət eləyə bilərəm? Bu allah 

qarĢısında riyakarlıq olmazmı? 

 

 

 

H u m a y. Olmaz, Zərif, niyə riyakarlıq? Əgər sən 

borcunun hamısını deyil, bir hissəsini verirsənsə, bu heç 

verməməkdən yaxĢı deyilmi? 

 

 

 

Z ə r i f. Mən özümü heç kəsə borclu hesab eləmirəm. 
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H u m a y. Ġlahi! Bilsəniz sizi necə əzablar gözləyir... 

 

 

 

Z ə r i f. Mən o uydurma əzablardan qorxmuram, mama. 

Mən azad olmaq, azad yaĢamaq istəyirəm. 

 

 

 

H u m a y. Məgər imanlı adam azad deyil? 

 

 

 

Z ə r i f. O necə azadlıqdır ki, adamın əl-qolunu bağlayır, 

sıxır, o olar, bu olmaz... çətinliklər çoxdur. Sən özünü çox 

Ģeydən məhrum eləmisən, mən istəmirəm. XahiĢ eləyirəm 

mənə mane olma. Biz ki sənə mane olmuruq, nə papa, nə 

da mən. Qoy hər kəs öz həyatını yaĢasın. 

 

 

 

H u m a y. Sən dinimizlə, adət-ənənələrimizlə 

hesablaĢsaydın, telefonla o cür danıĢmazdın. Mən sənin 

taleyindən narahatam. 
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Z ə r i f. Nahaq yerə, mama! Mən çox realistəm, 

istəməsəm hissə qapılmaram, heç kimə də aldanmaram. 

Ġndi isə icazə ver, gedim yatım. YorulmuĢam. 

 

 

 

H u m a y. Çörək yemirsən? YaxĢı dolma biĢirmiĢəm. 

 

 

 

Z ə r i f. Yox, ac deyiləm, kafeyə getmiĢdik, o ağsaqqal 

kiĢiylə. (Humayı öpür) 

 

 

 

H u m a y. Bu nədir? Papiros iyidi? Zərif, sən papiros 

çəkirsən? 

 

 

 

Z ə r i f. Mama, gözünü aç, hərdən bu gerçək dünyaya da 

bax. Ġnsan təkcə namaz, ibadət üçün yaĢamalı deyil. Mənə 

elə gəlir ki, hətta namazlararası vaxt da sənə havayı 

itirilmiĢ zaman kimi görünür, darıxırsan namazsız. 
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H u m a y. Məni darıxdıran sənin naməhrəm kiĢi ilə çox 

məhrəm söhbətindir. 

 

 

 

Z ə r i f. Naməhrəm? (Gülür) Əsil muzey sözüdür. 

Getdim, mama, gecən xeyirə qalsın! (Gedir) 

 

 

 

Humay Zərifin arxasınca baxır. Qərib gəlir, sakit 

addımlarla Humaya yaxınlaĢır 

 

 

 

və onu arxadan qucaqlayır. 

 

 

 

  

 

 

 

Q ə r i b. Bismillah! Sizi qucaqlamaq olarmı? 

 

 

 

H u m a y. (Etiraz eləmir) Deyəsən yata bilmədin.  
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Q ə r i b. Yox, beynimin bütün hüceyrələri ayıqdır, içimdə 

bir narahatlıq var, titrətmə kimi bir Ģeydir. 

 

 

 

H u m a y. Namaz qılan olsaydın, deyərdim iki rükət artıq 

elə. TitrəyiĢin də keçib gedərdi, narahatlığın da. 

 

 

 

Q ə r i b. Namaz özü də bir asılılıqdır, siqaret kimi, içki 

kimi, hələ demirəm narkotika kimi. Nahaq yerə dinə 

tiryək deməyiblər ki? 

 

 

 

H u m a y. Marks da sən ağıldaymıĢ, ona görə heykəlini 

götürdülər, yaxĢı da elədilər.  

 

 

 

Q ə r i b. Zarafat eləmirəm ey, ciddi sözümdür. Sən 

namazdan qalxanda fikir vermiĢəm, gözlərin iĢıldayır, 

bəbəklərin geniĢlənir. 
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H u m a y. (Gülür) Sonra da sənin kimi sarsaq-sarsaq 

danıĢıram, eləmi? 

 

 

 

Q ə r i b. Söz tapmayanda da təhqirə keçirsiniz, budur hər 

bir dinin axırı: aqressiya, təcavüz, fitva. 

 

 

 

H u m a y. Ta nə bilirsən, doktor? 

 

 

 

Q ə r i b. (Gülümsəyir) Bir də onu bilirəm ki, mən bu 

təcavüzkar qadını sevirəm. (Yüngülcə qucaqlıyır) 

Deyəsən, Zərif gəldi? 

 

 

 

H u m a y. Gəldi, on birin yarısında qız evə gəlir, sənin 

heç tükün də tərpənmir. O qızın atası sən deyilsən? 

 

 

 

Q ə r i b. Buna Ģübhən var? 
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H u m a y. Hansı cavab səni qane eləyərdi? 

 

 

 

Q ə r i b. Axmaqlama! Zərif ağıllı qızdır, xarakteri də 

bütövdür, hətta sərtdir deyərdim. Çətin o büdrəsin. 

 

 

 

H u m a y. Qız xoĢuma gəlmir, Qərib. Onu bir kiĢinin 

maĢınında görüblər. 

 

 

 

Q ə r i b. Qələt eləyiblər! 

 

 

 

H u m a y. Bu səni narahat eləmir? 

 

 

 

Q ə r i b. Niyə eləmir, ata deyiləm? Amma zaman da 

baĢqa zamandır. Nə orta əsrlərdir, nə də iyirminci əsr. Qızı 

güdməklə, sıxma-boğmaya salmaqla xeyirdən çox ziyan 
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eləyə bilərik. Gecdi, bəlkə biz də gedək yataq? Gördün, 

tək yata bilmədim. Sən yanımda olmayanda özümü bütöv 

hiss eləmirəm, yuxum da qaçır. 

 

 

 

H u m a y. Axırıncı namazım qalıb, onu da qılım.. 

 

 

 

Q ə r i b. Namaz adlı bir kiĢi girib aramıza, daim izləyir 

bizi. Bir Ģairin dediyi kimi, nə vaxt arvad istədim, gördüm 

namaz üstədi. 

 

 

 

H u m a y. O Ģair də elə sən ağıldadı. 

 

 

 

  

 

 

 

Telefon zəng eləyir. 
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Q ə r i b. Bu vaxt telefon açan sənin qızların olar, 

müridlərin, daha doğrusu, müridələrin. 

 

 

 

H u m a y. (Dəstəyi qaldırır) Bəli, salam aleykum! Nə 

dəxli var, qızım, sən təqvimlə hərəkət elə, buludlu havada 

sən ayı necə görə bilərsən? Yox, qızım, bu əsas məsələ 

deyil, əsas niyyətin düzlüyüdür. Salam aleykum! (Dəstəyi 

asır) 

 

 

 

Q ə r i b. Nədi, ayın çıxmağı niyə onu narahat eləyir? 

 

 

 

H u m a y. Bu sənlik deyil. O suallara cavab tapmaq üçün 

sən hələ çox mərhələlərdən keçməlisən. Ġndi isə baĢını 

yorma, get, mən də gəlirəm. (Getmək istəyir, telefon zəng 

çalır) Əstafürullah! 
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Q ə r i b. Buyur, astroloji dərsini davam elə. 

 

 

 

H u m a y. (Dəstəyi qaldırır) Bəli! Əlbəttə, evdədir. Səni 

istəyirlər, klinikadandır. 

 

 

 

Q ə r i b. Xeyir ola! (Dəstəyi alır) Alo... Ola bilməz... 

Axı... Gəlirəm! (Dəstəyi qoyur) Humay, mən getməliyəm. 

 

 

 

H u m a y. Qızın halı pisdi? 

 

 

 

Q ə r i b. Nəsə yaxĢı deyil... Getməliyəm, bir tempalgin 

ver mənə. 

 

 

 

H u m a y. Mən də gedirəm. 

 

 

 

Q ə r i b. Sən həkimsən, Humay, yoxsa medsestra? 
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H u m a y. O qızı görmək istəyirəm, gedəcəm səninlə. 

 

 

 

Q ə r i b. Hələ mollaya ehtiyac yoxdu, yasin oxumaq 

tezdi. 

 

 

 

H u m a y. Əynimi dəyiĢim. (Gedir) 

 

 

 

Q ə r i b. Arvad deyil ey, Mat Terezadır. (Gedir) 
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ĠĢıq sönür. 

 

 

 

  

 

 

 

Həmin məkandır. Zərif torĢer iĢığında, kresloda oturub 

jurnal vərəqləyir, amma fikrinin jurnalda deyil, hardasa 

uzaqda olduğu dərhal bilinir. Hərdən hərəkətsiz qalıb bir 

nöqtəyə zilləyir gözünü. Mobil telefonla nömrə yığır, 

qulaq asır, nəsə pıçıldayır. Nə dediyini eĢitməsək də, 

bunun söyüĢ olduğu dərhal bilinir. Yenə də jurnalı 

vərəqləyir. Humay gəlir, böyük masanın üstünə ağ süfrə 

salır. 

 

 

 

H u m a y. Niyə birtəhərsən? Nəsə olub? 

 

 

 

Z ə r i f. Heç nə olmayıb. 
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H u m a y. Sən mənimlə danıĢmaq istəmirsən? (Ona 

yaxınlaĢıb yaxınında oturur) Sözün yoxdu mənə? 

 

 

 

Z ə r i f. Mama, mənə elə baxırsan ki, səni görəndə özümü 

gizləmək, balacalaĢıb siçan boyda olmaq istəyirəm. 

BaxıĢların rentgen Ģüaları kimi içimdən keçir. 

 

 

 

H u m a y. (Jurnalı alıb bir tərəfə qoyur) DarıxmıĢam 

səndən ötəri. (Lap yaxın oturub qucaqlayır) Çoxdan 

öpmürəm səni. Elə bil sən də məndən qaçırsan? 

 

 

 

Z ə r i f. O qız bu evə gələndən sən məni heç eyninə 

almırsan. Elə bil çoxdan itirdiyin qızını tapmısan. 

 

 

 

H u m a y. (Bir də öpür) Sən həmiĢə eynimdəsən. Səndən 

baĢqa mənim qızım var? Çiçəyə gələndə, o, bu dünyada 

qonaqdı, papa deyir bir-iki ay ömrü qalıb. Sən də onunla 

mülayim dolan, yazıqdı, qoy insanlardan bir az da 

məhəbbət görsün, əslində, getməyə heç yeri də yoxdur. 
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Z ə r i f. Mənə elə gəlir ki, sən bədbəxt insanları bizdən 

çox istəyirsən. 

 

 

 

H u m a y. Möhtac insanlara yardım eləmək hər bir 

adamın borcudur. Mən o qızın əzab-əziyyətlərini 

yüngülləĢdirmək istəyirəm.  

 

 

 

Z ə r i f. Bu süfrə nədi, yenə qonağın var? 

 

 

 

H u m a y. Yox, Çiçək istəyir. 

 

 

 

Z ə r i f. Necə yəni Çiçək istəyir? Nə olub ki, ad günüdür? 

 

 

 

H u m a y. Nə bilim, deyir süfrə arxasında ailə ilə bir 

yerdə Ģam eləmək arzusunda olub həmiĢə. 
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Z ə r i f. Bu arzu harda yaranıb onda? Yetimxanada? 

 

 

 

H u m a y. (BaĢını yelləyir) Sərtsən! Dilin bıçaq kimi 

kəsir. Yazıq sənə rast gələn... (Sözünü bitirmir) Zərif, o 

kiĢi ilə, nədi... oğlanla yenə görüĢürsən? 

 

 

 

Z ə r i f. Mama! 

 

 

 

H u m a y. Olmaz, qızım, olmaz, bu, ən azı günahdır. 

 

 

 

Z ə r i f. Mama, papayla evlənməmiĢdən qabaq neçə il 

görüĢmüsən? 

 

 

 

H u m a y. Qızım, onda mən... bilmirdim, sənin kimi 

yaxĢını-pisi anlamırdım. 
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Z ə r i f. Mən də bilmirəm, mən də anlamıram! 

 

 

 

H u m a y. Nə deyim? UĢaqlar böyüdükcə ata-anadan 

uzaqlaĢırlar, ailə quranda isə... Sən hələ evdəsən, bizim 

yanımızdasan, amma necə sürətlə yadlaĢırsan. Biz ta 

səninlə sakit söhbət eləyə bilmirik. (Gedir) 

 

 

 

Z ə r i f. (Hər iki əliylə yanaqlarını tutur, bir növ sifətini 

ovcalayır və yenə də telefonu götürür, yığır, qulaq asır) 

Düz deyirsiniz, telefon ya söndürülüb, ya da sahibi 

əclafdır! (Telefonu hara gəldi tolazlayır. BaĢını kreslonun 

söykənəcəyinə atıb gözlərini yumur) 

 

 

 

BaĢı ağ örpəkli Çiçək sinidə süfrəni döĢəmək üçün qab-

qacaq gətirir. Çox gənc, gözəl qızdır. BaĢ örtüyündə 

xristian müqəddəslərinə bənzəyir. Çiçək sinini masanın 

üstünə qoyur və ayağı altına düĢmüĢ telefonu döĢəmədən 

qaldırır. 
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Ç i ç ə k. (Gözləri hələ də yumulu Zərifə) Telefondu, 

əlindən düĢdü, yaxĢı ki qırılmadı. (Telefonu Zərifə uzadır) 

 

 

 

Z ə r i f. (Gözünü açıb telefonu alır) DüĢmədi, özüm 

tulladım, bax belə! (Yenə də telefonu atır) YaxĢısı budur 

süfrəni düzəlt, arzunu yerinə yetir. 

 

 

 

Ç i ç ə k. Sən anana heç oxĢamırsan. 

 

 

 

Z ə r i f. Heç atama da oxĢamıram, amma bu o demək 

deyil ki, məni də yetimxanadan gətiriblər. Düzdü, köhnə 

məhəlləmizdə bizi istəməyən bir qonĢumuz vardı, anamı 

sancmaq üçün deyərdi ki, Zərifi yəqin detdomdan 

götürmüsünüz. 

 

 

 

Ç i ç ə k. (BoĢqabları süfrəyə düzə-düzə) Görürəm, 

məndən xoĢun gəlmir. 
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Z ə r i f. Çox yumĢaq dedin. 

 

 

 

Ç i ç ə k. Mən gedə də bilərəm. 

 

 

 

Z ə r i f. Niyə gedirsən? Həriflik eləmə! Belə rahat yeri 

hardan tapacaqsan? Bir də gördün mama sənin üçün ağzı 

dualı, əli təsbehli, saqqalı qurĢağına çatan bir adaxlı da 

tapdı, əlbəttə yaĢasan, yəni sağalsan. 

 

 

 

Ç i ç ə k. Hər Ģey Allahın əlindədi. Yetimxanaya 

düĢməyim mənim günahım deyil, heç bu xəstəliyi də 

özüm seçməmiĢəm. 

 

 

 

Z ə r i f. Nə qəĢəng danıĢırsan? Bəlkə Ģairliyin də var? 

 

 

 

Ç i ç ə k. Sənin bu vəziyyətdə olmağın da mənim günahım 

deyil. 
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Z ə r i f. (Pərtdir) Nə vəziyyətdə? Mənə nə olub ki? 

 

 

 

Ç i ç ə k. Bilmirəm nə olub? (Zərifə diqqətlə baxır, Zərif 

gözünü çəkir) Çox narahatsan. 

 

 

 

Z ə r i f. Ekstrasenssən? Yoxsa... BaĢını da ikonalardakı 

arvadlar kimi bağlamısan. Bəlkə operasiyadan sonra vergi 

verilib sənə? 

 

 

 

Ç i ç ə k. Allah köməyin olsun! 

 

 

 

Z ə r i f. Allah özü bilər, sənin məsləhətinə ehtiyacı 

yoxdur. 
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H u m a y. (Gəlir. Əlində meyvə dolu vaza var. Süfrəyə 

baxır) Çiçək, sənin yaxĢı evdarlığın varmıĢ. Bəh-bəh! Ġndi 

doktor da gələr. Hələ Ģam da yandırarıq. Olar gözəl bir 

Ģam yeməyi. 

 

 

 

Z ə r i f. Ağ süfrə, büllur çilçıraq, Ģam iĢığı! Bəs Ģampan 

Ģərabı, büllur fujerlər? 

 

 

 

H u m a y. Bizə nə Ģərab, nə fujer gərək deyil, inamlı 

adama xoĢbəxtlik üçün ruhi rahatlıq bəs edir. Çiçək, gedək 

namazımızı qılaq. 

 

 

 

Ç i ç ə k. Gedək, Humay mama. 

 

 

 

Humayla Çiçək gedirlər. 

 

 

 

Z ə r i f. Humay mama! Çox aferist qızdı. 
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DöĢəmədə telefon zəng vurur. Zərif diksinir və yerindən 

qopub telefonu axtarır. Bu iĢi o qədər tələsik, həyəcanlı 

edir ki, iliĢib yıxılır. Elə üzüqoylu vəziyyətdə əlini uzadıb 

telefonu götürür. 

 

 

 

Z ə r i f. Hardasan? Niyə telefonu söndürmüsən? 

Demirsən... Axı mən... HəmiĢəki yerdə? Bu saat!.. Bu saat 

gəlirəm... Orda deyəcəm... (Telefonu qapayıb ayağa 

qalxır) Orda deyəcəm... (Gedir) 

 

 

 

Qərib gəlir, döĢənmiĢ süfrəni görüb təəccübünü fitlə 

bildirir. 

 

 

 

Q ə r i b. Yenə Humay xanım qonaqlıq eləyir. Zəhləmizi 

tökmədi bu baĢı-gözü bağlı arvadlar. (Süfrədən nəsə 

götürüb çeynəyir) Deyinməkdənsə çeynəmək yaxĢıdır. 

(Sağ qapını ehmallıca aralayıb içəri baxır və tez də örtür) 

Ev deyil ki, meçiddir. Əvvəllər bir adam əyilib qalxardı, 

indi iki adamdı, bu xəstə qızı da qoĢdu özünə. Dünya 

dağıla, evə oğru gələ, terrorist girə, bu arvad namazı 
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yarımçıq qoymaz. Elə ona görə də müsəlman pis 

gündədir. (Kreslonun qabağına düĢmüĢ jurnalı götürür) 

Moda... moda... (Jurnal masasının üstünə atır. Telefon 

zəng çalır. Dəstəyi qaldırır) Bəli! Salam aleykum! Xeyr, 

Humay xanım transdadır, namaz qılır. Allah sizdən də razı 

olsun... Salam aleykum! (Dəstəyi qoyur. Kresloda oturur) 

BaĢım ağırdır. 

 

 

 

H u m a y. (Gəlir) Doktor, gəlmisən? Necəsən? (Əlini 

üzünə, alnına, baĢına çəkir) 

 

 

 

Q ə r i b. Yenə qonağın var? Hacı xanımlar gələcək? 

 

 

 

H u m a y. Qorxma, qonaq-zad yoxdur. Çiçək istədi bir 

yerdə Ģam eləyək, ağ süfrə arxasında. Mən də qəlbini 

qırmaq istəmədim. Deyir, Humay mama, tez-tez 

yaddaĢımda bir xatirə canlanır, nağıl kimi. Deyir, guya 

hardasa oturmuĢam ağ süfrə ətrafında. Məndən baĢqa bir 

yaraĢıqlı kiĢi, deyir, doktora oxĢayır, amma cavandı 

ondan, bir gözəl qadın da var, o da deyir sizə oxĢayır, 

mənə...  
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Q ə r i b. Səndən cavan, yoxsa... 

 

 

 

H u m a y. Onu demədi, ağıllı qızdı... Deyir, mənə elə 

gəlir ki, o xatirə mənim ailəmlə, ata-anamla, bacımla 

bağlıdı. 

 

 

 

Q ə r i b. Bacısı da yəqin Zərifə oxĢayır. Zərif hanı, yenə 

evdə yoxdu? 

 

 

 

H u m a y. Evdədi. (Kresloya baxır) Ġndicə burdaydı. 

(Çağırır) Zərif! (Əvvəl bir, sonra o biri qapını açıb baxır) 

Yoxdu. Bu qızın dərdi alıb məni, kirpi kimi yumurlanıb 

oturub, əl vurmaq da olmur. 

 

 

 

Q ə r i b. BaĢın qarıĢıb onun-bunun yetiminə, özcə qızını 

yaddan çıxartmısan. 

 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

139 E-antologiya: çağdaĢ dramaturgiya 

 

 

H u m a y. Mən onu tanıya bilmirəm, Qərib. O mənimlə 

danıĢmır, danıĢanda da meydan oxuyur, dava-dava deyir. 

 

 

 

Q ə r i b. Hamıyla dil tapırsan, telefonumuz dönüb olub 

qaynar xətt, ona məsləhət, buna öyüd-nəsihət, kimə 

yardım kampaniyası, kimə dava-dərman, ürək-dirək, nə 

bilim dini seminar, dini veriliĢ... gündə beĢ dəfə namaz, 

hərəsi də yarım saat, amma bircə qızına təsir eləyə 

bilmirsən. 

 

 

 

H u m a y. Allahın ürəyinə, qulağına möhür vurduğu 

adama mən neyniyə bilərəm. Səndə də günah az deyil. 

Dini-imanı, ibadəti o qədər lağa qoydun ki, qız da mənim 

dediklərimə ciddi yanaĢmadı. Əslində, o məni bekara, 

səfeh adam bilir. 

 

 

 

Q ə r i b. Ġndi də o xəstə qızı gətirdin evə. (Səsini azaldır) 

Niyə sən yad adamlara görə mənə problem yaradırsan? 

Axı o bu gün-sabah ölə bilər. 
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H u m a y. Ölüm Allahın əmridir. Kimin nə vaxt öləcəyini 

bəndə bilməz. 

 

 

 

Q ə r i b. Hərdən sənin ağıllı olduğuna məndə Ģübhə 

yaranır. Ay müsəlman, mən onkoloqam, onun kəllə 

qapağını açmıĢ həkiməm, axı mən gördüyümü görmüĢəm. 

Ġndi nə deyirsən, sən onu namazla, ibadətlə, dua ilə 

sağaldacaqsan? 

 

 

 

H u m a y. (Üzü iĢıqlanır) Sən görəsən o bu az vaxtda o 

necə namaz qılır, necə dualar eləyir, elə sözlər deyir ki... 

nə bilim, Allah rəhmlidir. Bax, mən ayrıldım namazdan, o 

hələ davam eləyir. Deyir, Humay mama, mən xoĢbəxtəm 

ki, xəstələndim, sənə rast gəldim, sizin ailəyə düĢdüm. 

Deyir, Allahımı tanıdım, ruhumu hiss elədim... Ġlahi, o 

necə gözəl danıĢır, yetimçilik çəkəsən, uĢaq evində 

böyüyəsən, belə gözəl, təsirli, rəvan nitqin ola. Vallah, bu 

möcüzədir. (Gözlərindən axan yaĢı silir) Deyir mənim 

içimdə günəĢ doğub, bundan sonra küçələrə düĢsəm də, 

yolumu azmaram, qəlbimdəki Allah iĢığı mənə düzgün 

olan yolu göstərəcək. 
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Q ə r i b. (Təsirlənir) Heyif ki, o düzgün yol ona gərək 

olmayacaq. Allah elədiyini eləyir, dualara qulaq asmır. 

 

 

 

H u m a y. Əstafurullah de! Ġnanmırsan inanma, ta küfr 

danıĢmaq nəyə lazım? 

 

 

 

Q ə r i b. YaxĢı, Humay xanım, duaları, gözəl sözləri 

qoyaq bir tərəfə, bu öləndə nə edəcəyik? 

 

 

 

H u m a y. Nə demək istəyirsən? 

 

 

 

Q ə r i b. Çox mürəkkəb dedim? Bilmirsən ölünün dərdi 

dirininkindən çoxdu? Bir-bir sayım, ya özün baĢa 

düĢəcəksən? 

 

 

 

H u m a y. Təklifin nədir, doktor? Bəlkə yiyəsiz, kimsəsiz, 

xəstə uĢağı ataq küçəyə, deyək yeri harda ölürsən öl? 
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Q ə r i b. Sən məni əcaib monstra çevirmə. Bu xəstə 

hardan gəlmiĢdi? 

 

 

 

H u m a y. Sən məndən yaxĢı bilirsən. 

 

 

 

Q ə r i b. Əlbəttə bilirəm. Öz risqimə, öz xərcimə 

bacardığımı elədim? Elədim! Ġndi xəstə gəldiyi yerə 

qayıtmalı deyil? 

 

 

 

H u m a y. Axı, sən özün deyirsən ki, əməliyyat ona 

kömək eləmədi. 

 

 

 

Q ə r i b. Mən elə deməzdim, operasiya onun ömrünü bir 

az uzatdı. 
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H u m a y. Deməli, az qalıb? 

 

 

 

Q ə r i b. Təəssüf ki, elədir. 

 

 

 

H u m a y. Bəs bu insafdandır ki, bunu bilə-bilə onu uĢaq 

evinə qaytaraq? 

 

 

 

Q ə r i b. Bəs necə, Humay xanım? Mən operasiya 

elədiyim bütün ümidsiz xəstələri evimə yığmalıyam?  

 

 

 

H u m a y. Belə hadisə sənin praktikanda birinci dəfədir. 

Bəlkə bu qızla Allah bizi sınağa çəkir? Bəlkə bu sınaqdan 

necə çıxacağımızdan asılıdır bizim sonrakı taleyimiz? 

 

 

 

Q ə r i b. Gör məsələni necə fırladıb adamı mat 

vəziyyətinə salır? Axı niyə bizim ailənin taleyi bu yetim 

qızla münasibətimizdən asılı olmalıdır? Niyə mən özgə 

adamın dəfn mərasimini öz üzərimə götürməliyəm? Ġndi 
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sən cənnətə hazırlaĢırsan deyə, mənə bu dünyada 

problemlər yaradacaqsan? 

 

 

 

H u m a y. Problem bu deyil, doktor. Problem sənin 

içindədir, qəlbinə yol tapmıĢ Ģeytandadır. Sən ona qalib 

gələ bilmirsən, çünki inamın zəifdir.  

 

 

 

Qapı Ģaraqqıltı ilə açılır. Qərib diksinir. Çiçək qaçaraq 

gəlir.  

 

 

O, sevinc və həyəcan içindədir. 

 

Ç i ç ə k. Humay mama! (Qucağına atılır) Mən Onun 

səsini eĢitdim, o mənimlə danıĢdı. (Ağlayır) 

 

 

 

Q ə r i b. Dəlixanadı! 

 

 

 

H u m a y. Çiçək, sakit ol... sakit ol, qızım, belə Ģeyi 

bərkdən danıĢmazlar. 
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Ç i ç ə k. Mən Onun səsini eĢitdim... 

 

 

 

H u m a y. (Səsini alır) Sakit, inamlı, həlim, ilahi bir səsdi, 

eləmi? 

 

 

 

Ç i ç ə k. Elədi, Humay mama. O dedi sən xoĢbəxt 

olacaqsan, mən sənə uzun, xoĢbəxt bir ömür verdim, 

çəkdiyin bütün əzab-əziyyətlərin əvəzinə. Sonra əlini 

çəkdi baĢıma. Bədənimə elə bir isti gəldi ki, ağladım. 

 

 

 

H u m a y. Sakit ol, qızım, Ģükr elə, sən Onun səsini 

eĢidən xoĢbəxt insanlardan biri oldun. Sən mütləq sağalıb 

Ģəfa tapacaqsan, inan, qızım, sən O deyən kimi uzun, 

xoĢbəxt bir ömür yaĢayacaqsan. 

 

 

 

Q ə r i b. O kimin səsini eĢidib, Humay? 
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H u m a y. Sən bilməzsən, Qərib, bu möcüzədi. 

 

 

 

Ç i ç ə k. O dedi ki, səni doktorun əli ilə xilas elədim, öp 

onun əllərindən... (Humaydan qopub Qəribə yaxınlaĢır, 

qarĢısında diz üstə düĢüb əllərini etiraza yer qoymayan 

sürətli öpüĢlərə qərq edir) Doktor, sizin əlləriniz məni 

sağaltdı. Siz aylarla yetimxana küncündə ağrılardan 

qovrulan, gecə-gündüz sızıldayan, elə ona görə də 

hamının lənətlədiyi, danladığı kimsəsiz qıza Ģəfa verdiniz. 

(Qəribin əllərini öpməkdə davam edir) 

 

 

 

  

 

 

 

Qərib sarsılır. Kömək üçün gah əllərini göyə açıb dua 

eləyən Humaya, gah əllərini öpüĢlərə qərq edən Çiçəyə 

baxır və qeyri-iradi əyilib  Çiçəyin ağ örpəkli baĢından 

öpür... 
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ĠĢıq sönür 

 

 

 

  

 

 

 

Həmin məkandır, səhnə alaqaranlıqdır. Zərif ağır 

addımlarla gəlir.  

 

 

 

TorĢeri yandırır, söndürür, bir də yandırır, bir də söndürür, 

bir növ, nə elədiyinin 

 

 

 

fərqində deyil. Humay gəlir və böyük iĢığı yandırır. 

 

 

 

H u m a y. Zərif, axı gedəndə dedim ki, paltarları 

maĢından çıxarıb sərərsən. Ġndiyə qurumuĢdu. Evdə iki 

qız uĢağı, hər iĢi mən görürəm. (Zərifdən reaksiya 

görmür) EĢitmirsən, ya dediyimi eyninə almırsan? 
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Z ə r i f. Nə bilim, mama, yuxu tutub məni, sonra da... 

yadımdan çıxıb. 

 

 

 

H u m a y. Nə olub sənə? (YaxınlaĢıb əlini alnına vurur) 

Xəstələnməmisən? Rəngin də avazıyıb. Dərsə də 

getməmisən bu gün? Çiçək deyir Zərif bütün günü evdə 

olub. 

 

 

 

Z ə r i f. Qələt eləyir Çiçək! Bəlkə yerini dar eləyirəm? 

 

 

 

H u m a y. Elə demə, qızım, Allaha ağır gedər. Axır 

vaxtlar dəyiĢmisən, elə bil qayğılısan. 

 

 

 

Z ə r i f. Qayğılı! Sən bunu nədən bildin? 

 

 

 

H u m a y. Gözlərinin ifadəsi xoĢuma gəlmir. Adamın 

içində iĢıq sönəndə gözlər belə tutqun, qayğılı olur. 
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Z ə r i f. Sən mənim gözlərimə də baxırsan, mama? Mənə 

elə gəlir ki, səni məndən çox yetim-yesirin taleyi 

düĢündürür. 

 

 

 

H u m a y. Neçə dəfə demiĢəm sənə, iĢlətmə o yetim-yesir 

sözünü! 

 

 

 

Z ə r i f. Neynək, qoy olsun valideyn himayəsindən 

məhrum olmuĢ kimsəsiz uĢaqlar. Bu, nəyisə dəyiĢir? 

 

 

 

H u m a y. Qızım, hərdən mənə elə gəlir ki, sən 

yaĢamırsan, döyüĢürsən. (Yüngülcə qucaqlayır) Nədi səni 

narahat eləyən, bəlkə kimsə səni incidib? Evdə 

tapılmazdın, indi də evdən çıxmırsan? Axı sən məndən 

heç nəyi gizlətməzdin. (BaĢını çiyninə qoyub saçını 

sığallayır) Belə hikkəli olma, qadındı, qızdı qılıqlı, 

mehriban olmalıdır. 
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Z ə r i f. Mama, mən iliĢmiĢəm! 

 

 

 

H u m a y. (Diksinir) ĠliĢmisən? O nə deməkdir? Sən nə 

demək istəyirsən? 

 

 

 

Z ə r i f. (Kəskin Ģəkildə Humaydan aralanır) Mən 

hamiləyəm! 

 

 

 

H u m a y. Allah, sən saxla! 

 

 

 

Z ə r i f. Nədi, mama, niyə qorxdun? Yoxsa qeyri-təbii bir 

Ģey dedim? 

 

 

 

H u m a y. Qeyri-təbii? Ərə getməmiĢ, ailə qurmamıĢ 

qızın hamilə olması qeyri-təbii deyil? 
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Z ə r i f. Mama, mən kiĢi olub hamilə olduğumu 

desəydim, bu olardı qeyri-təbii, göstərmə bir iĢ. Mən...  

 

 

 

H u m a y. (Ona bərk Ģillə vurur) Sus! Sən hələ bir 

həyasızlıq da eləyirsən? Təbii, qeyri-təbii... Bəlkə bu təbii 

iĢə görə mən səni bağrıma basıb öpməli, gözaydınlığı 

verməliyəm? 

 

 

 

Z ə r i f. Öz həyatımın ağası mən özüməm, heç kəsin də 

təhqirinə dözmək fikrində deyiləm. Əgər mənə bir də əl 

qaldırsan, istər sən, istər də papa, çıxıb gedəcəm evdən. 

 

 

 

H u m a y. (Heysiz diz üstə düĢür) Ġlahi, sən özün mənə 

səbr, hövsələ ver, mənə doğru yol göstər. 

 

 

 

Z ə r i f. Doğru yolu mən özüm bilirəm. Hər Ģeyi də 

düĢünmüĢəm. Məni apar o arvadın yanına, qurtarım bu 

zibildən. 
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H u m a y. (Hövlnak qalxır) Nə dedin? Sən uĢağı tələf 

eləmək istəyirsən? 

 

 

 

Z ə r i f. Əlbəttə! Yoxsa bic doğulmuĢ nəvə istəyirsən? 

 

 

 

H u m a y. (Qulaqlarını tutur) Ġlahi, mən nələr eĢidirəm? 

Kimdi o? 

 

 

 

Z ə r i f. Bilmirəm, mən onu tanımıram. 

 

 

 

H u m a y. Zərif! 

 

 

 

Z ə r i f. Elə bilirdim tanıyıram, səhv eləmiĢəm. 
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H u m a y. Çoxdandı səninlə danıĢmırıq biz. Ġndi birdən 

mənə məlum oldu ki, mən də səni tanımıram. 

 

 

 

Z ə r i f. Mama, sən tək məni yox, bu dünyanı da 

unutmusan, tanımırsan. Sən real dünyanı qoyub 

uydurduğun irreal bir zamanda yaĢayırsan. Sənin dinin 

bizi ayırdı, indi biz din adlı bir hasarın ayrı-ayrı 

tərəflərindəyik. 

 

 

 

 

H u m a y. Dinə Ģər atma, o, insanları ayırmır, birləĢdirir. 

 

 

 

Z ə r i f. Mən gördüyümə inanıram, amma indi bu 

söhbətin yeri deyil. Ġstəmirsən sən getmə, zəng elə, o 

arvad məni qəbul eləsin, qorxmasın. 

 

 

 

H u m a y. Abort adam öldürmək kimi bir Ģeydir, qızım, 

əslində elə qatillikdir. 
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Z ə r i f. Onda bütün ginekoloqlar qatildir? 

 

 

 

H u m a y. Niyə bütün ginekoloqlar? Abort eləyənlərdi 

qatil. Həm öz körpəsinə qıyan ana, həm də o körpəni 

sifariĢlə qətlə yetirən həkim, killer! (Elə bil öz-özünə 

danıĢır) Ana bətnində dünyadan xəbərsiz yatan körpəni uf 

demədən qaba əli ilə dartıb çıxaran insan qatil deyil, bəs 

nədir? 

 

 

 

Z ə r i f. Mama! (Ağlayır) 

 

 

 

H u m a y. Ağladın? Nəhayət, sənin içində gizlənmiĢ 

qadın zühur elədi. Sən o körpəni məhv eləyə bilməzsən. 

Onun haqqı var. Məni bu saat sənin taleyin, camaatın 

qınağı, abır-həya, bizi gözləyən rüsvayçılıq yox, o 

günahsız körpənin taleyi düĢündürür. Mən onu var 

gücümlə qoruyacam, Zərif, bizi sınağa çəkən Allahı 

köməyə çağıracam. O körpə bu saat mənə möhtacdır.  
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Zərif hönkürüb Humayı qucaqlayır. Qərib gəlir. 

 

 

 

  

 

 

 

Q ə r i b. Salam aleykum, mənim qızlarım, gözəllərim, nə 

yaxĢı qucaqlaĢmısınız. Zərif, nə vaxtdır görüĢmürük, elə 

ötəri görürəm səni, amma bir görüĢmürük, gəl öpüm 

səni... 

 

 

 

Zərif Humaydan aralanıb qaçaraq gedir. 

 

 

 

Q ə r i b. Getdi? Humay, o ağlayırdı? Elə sən də 

ağlamısan. Nə olub? 
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H u m a y. BaĢın ağrımır ki? 

 

 

 

Q ə r i b. Əl çək mənim baĢımdan? Nə olub? Faciə 

qəhrəmanı kimi düz qalmısan. 

 

 

 

H u m a y. Zərif hamilədi. 

 

 

 

Qərib sarsılır, dizləri bükülür, kresloya çökür. 

 

 

 

Q ə r i b. Mən belə zərbə gözləmirdim. 

 

 

 

H u m a y. Qərib, bu elə bir sınaqdır ki, ondan ləyaqətlə 

çıxmaq dözüm istəyir. Bu, Allahın bizim ailəyə 

göndərdiyi sınaqdır. 

 

 

 

Q ə r i b. (QıĢqırır) Çəkmə allahın adını! 
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H u m a y. Sakit ol, səbrli ol, asi düĢmə. 

 

 

 

Q ə r i b. Humay, mənə dərs demə, taqsır səndədi. BaĢın 

qarıĢdı namaza, ibadətə, dini təbliğata, yetimxanalara, 

Ģillərə-Ģikəstlərə, yadından çıxartdın özcə qızını. Çağır 

onu bura! 

 

 

 

H u m a y. Səbr elə, Qərib, hövsələli ol. Gəl bir qədər 

təklikdə düĢünək. Onu çağırsaq, qara-qıĢqırıq qopacaq, 

nəticəsi də olmayacaq. O, bu saat uçurum qarĢısındadır. 

Özünə qəsd eləyə bilər. 

 

 

 

Q ə r i b. Qoy eləsin, qoy öldürsün özünü, amma əvvəl 

mən onun üzünə tüpürəcəm. 

 

 

 

H u m a y. Bunu həmiĢə eləmək mümkündür. 
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Q ə r i b. Kimdi o binamus, biqeyrət? 

 

 

 

H u m a y. Qız heç onun adını çəkmək istəmir. 

 

 

 

Q ə r i b. Səni bilmirəm, Humay xanım, o əclaf kimdisə ya 

bu saat toy eləyib evlənməlidir, ya da doğrayacam onu, 

cərrah bıçağımla. 

 

 

 

H u m a y. Qəzəb yaxĢı məsləhətçi deyil, Qərib, səbr elə. 

Biz qızımızı zorla ərə verə bilmərik. Bu çıxıĢ yolu deyil. 

 

 

 

Q ə r i b. Bəs nədi çıxıĢ yolu? (Xəcalətdənmi, ağrıdanmı 

baĢını tutur) Mən necə rüsvay oldum, Humay! Ağlıma 

gəlməyən baĢıma gəldi. 
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H u m a y. Ġndi ah-nalə eləməklə heç nəyi düzəltmək 

olmaz, Qərib, gəl fikirləĢək, götür-qoy eləyək. 

 

 

 

Q ə r i b. Nə götür-qoy, nə fikir, Humay? Abort 

elətdirərsən, qurtarar gedər, heç kəs də bilməz. Bəs biz 

özümüz? Bundan sonra mən onun üzünə necə baxacam, 

ona necə qızım deyəcəm? 

 

 

 

H u m a y. (Qətiyyətlə) Mən aborta imkan verməyəcəm. 

 

 

 

Q ə r i b. Necə? Nə dedin? 

 

 

 

H u m a y. Bu böyük günahdır. 

 

 

 

Q ə r i b. Ah, belə de! Bəs onda sən özün neçə günah 

eləmisən, Humay xanım? Bir, iki, beĢ, on beĢ? 
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H u m a y. DanıĢma, Qərib, illər keçdikcə mən daha çox 

əzab çəkirəm. 

 

 

 

Q ə r i b. O qədər uĢaq tələf elədin ki, istəyəndə də bətnin 

uĢaq saxlamadı. Qaldıq bir qızın ümidinə. Bilirəm, 

deyəcəksən ki, mən məcbur eləyirdim, evimiz yoxuydu, 

amma kiĢi çox Ģey deyə bilər, bəs qadın, bəs ana? 

 

 

 

H u m a y. Belə qəddar olma. Adam xoĢbəxtliyi də, 

bədbəxtliyi də sakit qarĢılamalıdır. O qədər küfr danıĢdın, 

dini-imanı lağa qoydun ki, Allah cəzalandırdı bizi. 

 

 

 

Q ə r i b. Küfr, küfr! Azad bir söz deyən kimi küfr 

damğası vurursunuz. Bəs allah mənim Ģəfa verdiyim 

adamları niyə görmür? Bəlkə bunlar savaba yazılmır? 

 

 

 

H u m a y. ġəfa verən Allahdır. Bir az sus, səbrini bas, 

düĢünək. 
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Q ə r i b. Neynək, düĢünək! Sən ki, bütün Ģəhərə məsləhət 

verirsən, ölkəyə radio ilə moizə oxuyursan, ver 

məsləhətini. Yol göstər bizə. Bilmirsən, amma mən 

bilirəm. Allah, allah... Mən qızımı həkimə aparacam. 

(BaĢını tutur) 

 

 

 

H u m a y. Aparmayacaqsan, Qərib! Allah verən uĢaq 

doğulmalıdır. 

 

 

 

Q ə r i b. Sənin baĢdan xarab olduğunu çoxdan bilirdim, 

amma bu qədər? Sən bu rüsvayçılıqla yaĢamaq istəyirsən? 

 

 

 

H u m a y. O Ģey ki bizə, Allahımıza məlumdur, beĢ-on 

qonĢunun bilməsi o qədər də dəhĢətli deyil. Biz əlimizi o 

günahsız körpənin qanına boyaya bilmərik! 
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Q ə r i b. BaĢa düĢ, ay müsəlman, yerə düĢ göylərdən, bu 

dünyanın öz qanunları var. Sənin haqqa söykənən 

məntiqin burda iĢləmir. 

 

 

 

H u m a y. Bu mənim yox, Allahın məntiqidir. Sənin 

dediyin reallıqla götürsək, Ġsa peyğəmbər də bic doğulub, 

amma o, dünyanın axarını dəyiĢdi. 

 

 

 

Q ə r i b. Humay, sən çoxdan dini ideoloq olmusan, amma 

mən cərraham, praktika adamıyam. Bu iĢdə sən mənə 

mane ola bilməzsən. Sən qıraqda dur, mənəviyyatını qoru, 

saxla Allah yolunu. Bütün günah da, məsuliyyət də 

mənimdir. Qızı çağır bura! (Çağırır) Zərif! 

 

 

 

H u m a y. (Qabağına keçir) Qərib, mən həmiĢə bir arvad 

kimi öz yerimi bilmiĢəm. Allahımı tanıyana qədər səni, 

əstafürullah, Allah bilmiĢəm, sənə görə günahlara da 

batmıĢam, amma mən qalan ömrümü Allah buyuran kimi 

yaĢayacam. 
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Q ə r i b. YaĢa, Humay xanım, yaĢa, Allahın, peyğəmbərin 

deyən kimi yaĢa, amma mən qarnında bic gəzdirən qızla 

bir dam altında qala bilmərəm. 

 

 

 

H u m a y. (Qətiyyətlə) Onda get evdən! 

 

 

 

Q ə r i b. (ÇaĢır) Sən ciddi deyirsən? Mənim evdən 

getməyimi istəyirsən? 

 

 

 

H u m a y. Bu çox ciddi məsələdir, Qərib. Mən hətta 

özümdən çox istədiyim sənə görə də qatilə çevrilə 

bilmərəm. Mən o körpəni qoruyacam. Sənin, uĢağına 

atalıq eləməkdən qorxan o nakəsin, yolunu azmıĢ qızımın, 

atasız körpələrə bic deyən qəddar, ürəksiz insanların 

qənim kəsildiyi o günahsız tifilin mənə ehtiyacı var. Onu 

mən qoruyacam! 

 

 

 

Q ə r i b. Neyniyim, Humay, döyüm səni? Ġyirmi beĢ ildən 

sonra əl qaldırım? Yoxsa boĢanım, baĢ götürüb gedim 

evdən? 
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H u m a y. Vur, döy, öldür məni, əgər bu nəyisə 

dəyiĢəcəksə, vur. (Üzünü Ģillə üçün tutur) 

 

 

 

  

 

 

 

Qərib qəzəblə əlini qaldırır ki, vursun, qəfil ağrıdan 

diksinib ikiqat olur, baĢından yapıĢıb inildəyir, daha sonra 

səssiz qıĢqırıb döĢəməyə yıxılır. 

 

 

 

  

 

 

 

H u m a y. Qərib! (Üstünə əyilir) Nooldu sənə? (Üzünə 

baxır, nəbzini tutur) Çiçək! Zərif! 

 

 

 

Ç i ç ə k. (Qaçaraq gəlir) Humay mama... doktor... 
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Qərib tərpənir və yavaĢ-yavaĢ dikəlir. Humay ona qalxıb 

oturmaqda kömək eləyir. 

 

 

 

Q ə r i b. (Humaya) Qorxma, zəng elə... bizim klinikaya... 

 

 

 

H u m a y. (Onun üzünə, baĢına sığal çəkir) Ġndi 

çağıraram, bu saat... (Telefona sarı gedir) Çiçək, dua elə, 

dua elə, qızım... (Dəstəyi götürür) 

 

 

 

Ç i ç ə k. Bilirəm, Humay mama, mən hər Ģeyi bilirəm, 

görürəm... (Səhnənin önünə gəlib diz üstə düĢür, əllərini 

göyə açır) 

 

 

 

Qərib baĢını kreslonun söykənəcəyinə söykəyib, gözləri 

yumuludur.  
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Zərif asta addımlarla gəlir və elə göründüyü yerdə də 

dayanır. ĠĢıq azalır. 

 

 

 

Ç i ç ə k. (Dua eləyir) Allahım, bilirsən ki, sənə layiq 

olduğun Ģəkildə dua etməkdə acizəm, qüsur tutma, eĢit 

səsimi. EĢit on altı il atasız-anasız yetimçilik çəkmiĢ aciz 

bəndənin səsini. Qərib ataya rəhmin gəlsin, məni təzədən 

yetim qoyma. EĢit Humay mamanın dualarını, rəhm elə 

onların təkcə balasına, axı sən istədiyin vaxt çətini asan 

eləyən, hər Ģeyi bilən, görən, səhvləri, günahları 

bağıĢlayansan... 

 

 

 

ĠĢıq sönür 

 

 

 

I hissənin sonu 
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Allahla dost olduqdan sonra ömür də gözəldir, ölüm də. 

 

 

 

  

 

 

 

C.Rumi 
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ĠKĠNCĠ HĠSSƏ 

 

 

 

  

 

 

 

Həmin məkandır. Çiçək əlində bir dəstə çiçəklə gəlir. 

Vazaya qoymamıĢdan çiçəkləri iyləyir. 

 

 

 

Ç i ç ə k. Heyif ki, iyi yoxdu. Gözəlliyi var, ətri yox. (Bir 

az aralıdan vazaya qoyduğu güllərə baxır, sonra güzgüyə 

yaxınlaĢır, özünə baxır, ehtiyatla baĢındakı ağ örpəyi açır. 

Dibdən qırxılıb sonradan uzanmıĢ saçlarını əlləri ilə geri 

darayır. Yeniyetmə oğlanlara oxĢayır) Əcəb priçoskadı. 

 

 

 

H u m a y. (Gəlir) Çiçək? BaĢını açdın? Nə gözəl 

görünürsən, maĢallah olsun, neçə vaxtdır adam gözünü 

səndən çəkə bilmir. Yanaqlarına qan gəlib, gözlərində iĢıq 

var. (Yanağından öpür) Bu Allah nurudur, düĢüb üzünə. 
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Ç i ç ə k. Bu həm də sənin iĢığındır, Humay mama. 

 

 

 

H u m a y. Sən mənə elə gözəl Humay mama deyirsən ki, 

elə bil gözünü açıb məni görmüsən. 

 

 

 

Ç i ç ə k. Mən öyrəncəliyəm, Humay mama, lap 

körpəlikdən. Kim mehribanlıqla üstümə gəlir, üzümə 

gülür, xoĢ söz deyir, ya bir konfet verirdisə, mama deyib 

qollarımı açırdım. 

 

 

 

H u m a y. Övladını atan anaları baĢa düĢmək çətindir. 

 

 

 

Ç i ç ə k. Elə ki üzümə xoĢ baxan məni qucağına almırdı, 

ağlayır, qara-qıĢqırıq salırdım, əvəzində tərbiyəçi deyilən 

arvadların qapazını qazanırdım. 
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H u m a y. DanıĢma, Çiçək, sən baĢına gələnləri deyəndə 

halım dəyiĢir. 

 

 

 

Ç i ç ə k. Humay mama, bu yetimxana uĢaqlarının adi, 

gündəlik həyatıdır. Arzu olunmayan uĢağın dünyaya 

gəlməsi sevinc yox, dərd gətirir. Bir dəfə məktəb tapĢırığı 

vermiĢdilər bizə, ədəbiyyat dərsindən. Mövzu da "Anama 

məktub"du. Müəllimə çox əzazil, qəddar qadındı, amma 

məni həmiĢə tərifləyərdi, hətta bir dəfə dedi ki, sənin 

yiyən olsaydı, yaxĢı yazıçı çıxardı səndən. Dedi dur oxu 

inĢanı, qalanlar da görsün necə yazmaq lazımdır. Mən 

görmədiyim, heç təsəvvür belə eləmədiyim anama 

məhəbbət dolu elə bir məktub yazmıĢdım ki, o əzazil 

müəllimə də ağladı. Niyə atılmıĢ uĢaqlar analarını belə 

sevirlər, dedi müəllimə. 

 

 

 

H u m a y. (Gözlərini silir) Nə yazmıĢdın, Çiçək? Yadında 

qalıb nəsə? 

 

 

 

Ç i ç ə k. Mən o məktubda yazdıqlarımı heç vaxt 

unutmuram, Humay mama. Ağlım kəsəndən o məktubu 

ürəyimdə yazırdım, xəyalən anamla danıĢır, söhbət 
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eləyirdim. Ġmkan oldu bir dəfə o məktubu internetə 

ötürdüm. Qızını atmıĢ ünvanı məlum olmayan anaya 

məktub. (ĠĢıq azalır. Çiçək iĢıq haləsindədir) Heç vaxt 

üzünü görmədiyim, əziz anam, salam! Bilirəm ki, məni 

unutmamısan, unuda bilməzsən, heç vaxt da 

unutmayacaqsan, lap bundan sonra bir yox, on bir uĢağın 

da olsa, yetimxanaya atdığın körpə qızını yadından çıxara 

bilməyəcəksən. Bilmirəm niyə mənə həyat verib, sonra da 

imtina elədin məndən? Amma əminəm ki, sən məni öz 

xoĢunla, öz istəyinlə atmadın, hər Ģeyə bais insanlardır, 

onların tənəsindən, dedi-qodusundan, ondan da əcaib 

qəddarlıqlarından qorxmusan. Bəlkə də mənim sağ-

salamat qalmağımı istəyib özgələrin ümidinə buraxmısan. 

Bilmirəm, yəqin heç vaxt da bilməyəcəm. Mən sənin 

günahınam, heç vaxt bağıĢlanmayacaq günahın, amma 

mən səni bağıĢlayıram, çəkdiyim bütün əziyyətləri, 

əzabları, təhqirləri, təcavüzləri, haqq-nahaq baĢıma dəyən 

qapazları halal eləyirəm sənə, yox, bu azdır, mən səni 

sevirəm. KaĢ səni bircə dəfə görəydim, əziz ana. Mənə 

görə əzab çəkmə deyə biləydim, amma illər keçdikcə bu 

istəyin bir vaxt çin olacağına inamım tükənir. 

 

 

 

H u m a y. (Çiçəyi qucaqlayır) YaxĢı ki, qınamırsan o 

bədbəxt qadını, onsuz da yazdığın kimi o sənə görə daima 

əzab çəkəcək, özünü həmiĢə natamam, kəsik hiss edəcək. 
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Ç i ç ə k. Humay mama, gördün ki, mən ağlamadım, 

ağlayanda da mən özümə görə yox, yazıq anama görə 

ağlayıram. Nə bilim, bəlkə çox sadəlövhəm, aldanıram. 

Mən atıldığım kimi həm də unudulmuĢam. Çox güman ki, 

həqiqət belədir. 

 

 

 

H u m a y. YaxĢıya ümid elə, qızım. Ġnsanı xoĢbəxt eləyən 

sevgidir, nifrət yox. Qəzəbdə, nifrətdə, pislikdə səadət 

yoxdur. 

 

 

 

Ç i ç ə k. Bu neçə vaxtda, Humay mama, sən mənə çox 

Ģey öyrətdin, mən ruhumu tanıdım, onun varlığını hiss 

elədim. Doktor mənim cismimi, siz ruhumu xilas elədiniz. 

 

 

 

H u m a y. Hər Ģey Allahın iradəsiylə olur, qızım, bəndələr 

onun buyurduqlarını yerinə yetirirlər. 
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Ç i ç ə k. Yəqin ki, siz deyəndir, amma inanmıram ki, 

anam məni lazımsız bir Ģey kimi atanda Allahın 

buyruğunu yerinə yetirib. 

 

 

 

H u m a y. Çiçək, hər Ģey göründüyü kimi sadə deyil. 

Ġnsan, bəndə bu dünyanı Allahını sevdiyi qədər dərk edir. 

Bu dünyada hər Ģeyin, hər bir sualın cavabı var, hər Ģey 

bir-biriylə bağlıdır. Əgər biz bilmiriksə, bu o demək deyil 

ki, cavab yoxdur. Bu fani dünyanın anlamına görə, hər bir 

xoĢbəxtliyin sonu da bədbəxtliklə bitir, ən azı ona görə ki, 

hər Ģeyin sonu ölümdür. ġəfa Allaha sevgidə, itaətdədir. 

 

 

 

Ç i ç ə k. Mən bu evdə xoĢbəxtliyin nə olduğunu bildim, 

ağrılardan qurtardım, sağlam olmaq, özünü gümrah hiss 

eləmək necə böyük xoĢbəxtlikdir. (Humayı öpür) 

 

 

 

H u m a y. Əlbəttə, sağlamlığın qədrini insan xəstəlik 

gələndə bilir, elə xoĢbəxtliyin özü də həqiqi qiymətini 

bədbəxtliklə müqayisədə alır. 
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Ç i ç ə k. Mən həm də sıxılıram sizdə, Humay mama. 

YaxĢılaĢdıqca, sağalıb Ģəfa tapdıqca utanıram.  

 

 

 

H u m a y. Niyə, Çiçək? Bu nə deməkdir? 

 

 

 

Ç i ç ə k. Mənim gəliĢimlə bu evə qəm-kədər yol tapdı. 

Yetimin ayağı da taleyi kimi ağır olurmuĢ. 

 

 

 

H u m a y. Elə danıĢma, Allaha ağır gedər. Doktorun 

xəstəliyi səndən qabaq baĢlamıĢdı, özü baĢısoyuq 

yanaĢırdı, ciddiyə almırdı. Zərifə gələndə isə... Nə deyim? 

Allah adamı xoĢbəxtliklə də sınağa çəkir, bədbəxtliklə də. 

Hər Ģey Onun əlindədir. Mən bu gün veriliĢdə danıĢa-

danıĢa necə ağladığımın fərqinə belə varmamıĢam, yaxĢı 

ki, radiodu, göz yaĢları görünmür. Allah bizə çox Ģey 

verdi, cavandıq doktorla, sağlamdıq, çox xoĢbəxt idik, 

görünür, qədrini bilmədik, Ģükranlığı unutduq. Ən pisi 

odur ki, doktor sağalacağına inanmır. Ġnanmır ki, Allah 

istəsə, ən ümidsiz xəstəni də ayaq üstə qoya bilər. Ġkinci 

operasiyaya da razılıq vermədi. Özü öz ölümünü 

yaxınlaĢdırır. 
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Ç i ç ə k. Mən gündə beĢ dəfə namaz üstdə ona dua 

eləyirəm. 

 

 

 

H u m a y. Allah səndən razı olsun. Cavan adamın duaları 

müstəcəb dualardır. Mən də Allahdan təvəqqe eləyirəm ki, 

onun ürəyinə vurduğu möhürü açsın, gözündəki pərdəni 

götürsün, onu ibadət yoluna yönəltsin ki, heç olmasa 

əzabları azalsın, günahlarına görə tövbə eləsin. 

 

 

 

Zərif gəlir. Bir müddət səssiz dayanıb onları süzür. 

 

 

 

H u m a y. Zərif? Necəsən, ürəyin bulanmır? 

 

 

 

Z ə r i f. Yox, mama, gördüyün kimi çox yaxĢıyam. (Acı 

gülümsəyir) Bu evdə indi hər kəsin, yumĢaq desək, öz 

qrupu var. Humay xanım və Çiçək. Xəstəliyi ilə əlləĢən, 

onunla yoldaĢlıq eləyən doktor Qərib. Bir də sorğu-sualsız 
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öz istəyi ilə doğulacaq körpəylə mən. Ən xoĢbəxt görünən 

sizsiniz. 

 

 

 

H u m a y. Məni xoĢbəxt hesab eləmək üçün necə optimist 

olmalısan. 

 

 

 

Z ə r i f. Mənəm optimist? Məni bu saat nəyin, kimin 

yaĢatdığını heç özüm də bilmirəm. Ötən hər gün mənim 

əleyhimədir. Sən mənim xilas yolumu bağladın, mama, 

məni ev dustağı elədin. Allahınla əlbir olub mənim bütün 

həyatımı məhv elədin. 

 

 

 

H u m a y. Qızım, mən o körpəni xilas eləyəndə sonranı 

düĢünmürdüm. Sonranı düĢünsəydim, sına bilərdim. Axı 

mən də bu mühitdə yaĢayıram, amma mən peĢman 

deyiləm, hətta indiki dəhĢətli vəziyyətimdə də Allahımdan 

razıyam ki, doktorun, sənin, daha kimlərin basqılarına 

davam gətirə bildim, o günahsız tifili xilas elədim, Allahın 

köməkliyi ilə. 
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Z ə r i f. Əvəzində məni məhv elədin. 

 

 

 

H u m a y. Sən özün özünü məhv elədin, qızım, indi döz, 

özü yıxılan ağlamaz. ġükür Allaha ki, ta o körpənin də 

mənim köməyimə ehtiyacı yoxdur. Heç bir qatil ona əl 

qaldıra bilməz. 

 

 

 

Z ə r i f. Mən daĢdan, dəmirdən deyiləm, mama. 

 

 

 

H u m a y. Allah yolunu azanın cəzası ağır olur, qızım. 

Hətta dünyaya yeni həyat gətirmək kimi nəcib iĢin özü də 

cəzaya çevrilə bilir. Allah hər Ģeyi bilən, görəndir, o, qadir 

və adildir. 

 

 

 

Z ə r i f. Həri, görəndir, biləndir, adildir. O adildirsə papa 

nəyin cəzasını çəkir? Bəs bu yazığın taqsırı nədir? O niyə 

ölməlidir, kimə nə pisliyi keçib? 
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Ç i ç ə k. Necə? Mən niyə ölürəm? Humay mama, doktor 

məni sağaltmayıb? 

 

 

 

H u m a y. Qorxma, Çiçək, sən sağlamsan, özün görürsən 

ki, sağlamsan. 

 

 

 

Z ə r i f. Həri, sağlamdır! Onun xəbəri yoxdu ki, həkimlər 

ona bir-iki ay vaxt veriblər? 

 

 

 

Ç i ç ə k. (Sarsılır) Humay mama, o düz deyir?  

 

 

 

H u m a y. Ġndi ki, söz açılıb bil, Çiçək, həqiqətən 

həkimlər, elə doktor özü də sənin sağalacağına 

inanmırdılar, amma sən saydığını say, gör Allah nə deyir? 

Sənin ibadətlərin, duaların, Yaradana hədsiz inamın 

sağaltdı səni. Onlar deyən vaxtdan çox keçib, amma sən 

getdikcə yaxĢılaĢırsan. Axırıncı analizlər də yaxĢı çıxdı. 

Doktor gözlərinə inanmadı. 
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Z ə r i f. Deməli, həkimlər səhv eləyiblər, ĢiĢ xoĢxassəli 

imiĢ. 

 

 

 

H u m a y. Yox, qızım, çox qorxulu ĢiĢdi, amma Allahın 

əlində çətin iĢ yoxdur. Çiçəyi sağaldan onun sidq-ürəkdən, 

inamla elədiyi dualar oldu. 

 

 

 

Z ə r i f. Güldürmə bizi, mama. 

 

 

 

H u m a y. Sən gülə bilərsən, amma biz gülmürük, 

Yaradanımızın qüdrətinə pənah aparıb Ģükür eləyirik. 

 

 

 

Ç i ç ə k. Mən Onun səsini eĢitdim, Zərif. 

 

 

 

Z ə r i f. Kimin səsini? 
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Ç i ç ə k. Rəbbimin səsini eĢitdim, O mənimlə danıĢdı. 

 

 

 

Z ə r i f. Allah adamla danıĢır? Sənin baĢın xarabdı? 

 

 

 

H u m a y. Bəsdirin! (Pauza) Allahın qüdrətinə Ģəkk 

gətirənlər necə yazıqdırlar. 

 

 

 

Z ə r i f. Ta onda xəstəxanalar, təbabət nəyə lazımdır? Nə 

dərdimiz olsa, oturaq dua eləyək də. Səhiyyəyə dövlət 

büdcəsindən pul ayırmaq da lazım gəlməz. 

 

 

 

H u m a y. Atan kimi danıĢma. 

 

 

 

Z ə r i f. Mən istehza eləmirəm, sizin oyuna qoĢuluram. 
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H u m a y. Ġlahi, bağıĢla mənim ən yaxın, ən əziz 

adamlarımı. Onlar nəinki hasarın o üzünü, heç 

burunlarından o tərəfi də görmürlər. 

 

 

 

Z ə r i f. (Heyrətlə baxır) Siz həqiqətən xoĢbəxtsiniz, 

həsəd aparıram sizə. 

 

 

 

H u m a y. Bəs sən niyə xoĢbəxt olmayasan? Nədi sənə 

mane olan? QoĢul bizə, gəl mənim bazar günü 

söhbətlərimə qulaq as. Ġnam öz-özünə yaranmır, onu 

əkmək, suvarmaq, cücərtmək lazımdır. 

 

 

 

Z ə r i f. Mən sizin kimi illüziyalarla yaĢaya bilmirəm. 

Əslində mən heç yaĢamıram da. Ümidsizlik içində 

boğuluram. Hər Ģey mənim üçün mənasını itirib. Elə bil 

yaĢayıb qurtarmıĢam. 

 

 

 

H u m a y. Sən Allaha inansan, onu hər Ģeydən, hər 

kəsdən artıq sevsən, bütün bəlalara, çətinliklərə asanlıqla 

dözərsən. Ġnsan itirə-itirə gedir: cavanlığını, gözəlliyini, 
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sağlamlığını, ən yaxın adamlarını. Bütün bu ayrılıqlara 

dözmək üçün əbədi olan Allaha tapınmaq, ona təslim 

olmaq gərəkdir. 

 

 

 

Z ə r i f. XoĢbəxt olub Allaha Ģükür eləməyə nə var? Sən 

heç vaxt dərd bilməmisən, papa səni həmiĢə özündən, 

hətta bircə qızından da çox istəyib, bütün çətinliklərdən 

qoruyub səni. HəmiĢə firavan yaĢamısan, ürəyin istəyən 

iĢlə məĢğul olmusan, darıxmamaq üçün. Sənin kimi adam 

əlbəttə allahını sevər. Hünərin var bədbəxt ol və Allahı 

sev, ona Ģükür elə. Allahına asi olanlar çox vaxt bədbəxt, 

ac-yalavac olanlardır, ya da pulun çoxluğundan 

quduranlar. 

 

 

 

H u m a y. Qızım, indi mən sən deyən mənada xoĢbəxt 

deyiləm. Bu dünyada yeganə dayağım olan atan ağır 

xəstədir. Ümid bir Allaha qalıb. Sən də, mənim yeganə 

qızım... nə deyim, hər Ģey göz qabağındadır. Amma mən 

dözürəm, Allahdan güc, qüvvə istəyirəm, inanıram ki, nə 

olursa, Allahın iradəsiylə olur. 

 

 

 

Z ə r i f. Biz ayrı-ayrı dillərdə danıĢırıq, mama. 
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H u m a y. Amma bir-birimizi çox gözəl baĢa düĢürük. Bu 

dünyada mahiyyət həmiĢə üzdə olmur, onu görmək üçün 

insanın bəsirət gözü açılmalıdır. 

 

 

 

Z ə r i f. Bilmirəm, mama, mən sənə qulaq asanda içimdə 

hər Ģey qarıĢır bir-birinə, özümə yer tapa bilmirəm. 

 

 

 

H u m a y. Onda oxu müqəddəs kitabı. Bədəninin 

tələblərini yerinə yetirirsən, bəs ruhun? Axı onun da 

qayğıya, qidaya ehtiyacı var. Görürsən Çiçək necə 

narahatdır, namazının vaxtı keçir. Get, Çiçək, mən də 

gəlirəm. (Çiçək gedir) Gedək mənimlə namaza, aç qəlbini 

Allaha, tövbə elə, günahlarının bağıĢlanmasını istə. Göz 

yaĢlarınla yu günahlarını. (Əlindən tutub Çiçək gedən 

tərəfə çəkir) Gedək, qızım, mən səni xilas eləmək 

istəyirəm. 

 

 

 

Z ə r i f. (Əlini çəkir) Yox, mama! Mən o yola gedə 

bilmərəm. Mənim qəlbim donub, buz kimidir, heç nə onu 
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yumĢaltmır, hətta bətnimdə ilk tərpəniĢini bu gün hiss 

elədiyim körpə də məni isitmir. 

 

 

 

H u m a y. Bax, ikimizik, qızım, özgə Ģahid yoxdur, 

inanmasan da ibadət elə. Qoy Allah nurunu salsın qaranlıq 

qəlbinə, ürəyini nifrətdən, hikkədən azad eləsin... Dua elə 

ki, Allah qəlbinə hakim kəsilmiĢ Ģeytanı qovsun, ruhunun 

yarasını sağaltsın. 

 

 

 

Z ə r i f. (Pis gülümsəyir) YaxĢı, mama, dua eləyəcəm, 

namaz da qılacam. Ürəyimdə yığılıb qalmıĢ qarğıĢları 

yönəldəcəm ona. Ona görə yox ki, o məni uĢaqla tək 

buraxdı, ona görə ki, yaxĢı nə varsa hamısına qarĢı nifrət 

oyatdı içimdə. Ġndi mən uĢaq yox, nifrət doğacam. 

 

 

 

H u m a y. Sus, Zərif, sus! DanıĢma! Ġçindəki pislikləri 

sözlərə çevirmə. 

 

 

 

Z ə r i f. Mən indi Ģər iĢlərdən, ziyankar əməllərdən zövq 

alıram. DəhĢətli hadisələr haqqında informasiyalar, 
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ölümlə nəticələnən fəlakətlər mənə kədər deyil, sevinc 

gətirir. Bu saat dünyanın axırı gəlsəydi, mən necə 

sevinərdim. 

 

 

 

H u m a y. Sus dedim! Sən ağlını itirmisən. 

 

 

 

Z ə r i f. Ġnsan fəlakətləri ilə bağlı xəbərlər selində Allaha 

tapınıb yaĢamaq mümkün deyil. Dünya bu saat al qırmızı 

qan rəngindədir, bütün bunlar mənim əhvalımla, ruhi 

vəziyyətimlə o qədər həmahəngdir ki, qəhqəhə çəkib 

gülmək istəyirəm. (Teatral qəhqəhə ilə gülür) 

 

 

 

H u m a y. Sus! (Zərifə möhkəm bir Ģillə vurur. Zərif Ģillə 

yerini tutub daha çox təəccüblə Humaya baxır) Nəhayət, 

sus! Yolunu azmıĢ qız! Sən ismətini itirdiyin kimi ağlını 

da itirmisən. Bu azmıĢ kimi, hələ bir həyasızlıq da 

eləyirsən! 

 

 

 

Z ə r i f. Elədir, ağlımı da itirmiĢəm, ismətimi də! Bütün 

dünyanın, millətlərin, elə ölkənin ismətini itirdiyi yerdə, 
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axmaq bir qızın qeyri-qanuni hamilə olması doğrudanmı 

belə əcaib iĢdir? 

 

 

 

H u m a y. (Onu qucaqlayıb baĢını sinəsinə sıxır) Sakit ol, 

yazıq balam, sakit ol, səni Ģeytan dilləndirir. Asi düĢmə, 

qızım, dünyaya da meydan oxuma. Heç kəsə nifrət eləmə, 

qarğıĢlama, yamanlama. Allah hər bir günaha görə 

insanları cəzalandırsaydı, dünyada adam qalmazdı, həyat 

məhv olardı. Nəyin mükafat, nəyin cəza olduğunu bilən 

Allahdır. Bu gün cəzaya oxĢayan bəlkə də elə mükafatın 

özüdür. Bəlkə haqqında bir xoĢ söz söyləmədiyin o körpə 

elə sənin xoĢbəxtliyindir. Mən namaza gedirəm, dua 

eləyəcəm sənin üçün, Allah eĢidəndir, istəkləri yerinə 

yetirəndi. Gedək mənimlə, namaz qılma, eləcə bir tərəfdən 

dayan bax, Allah kərimdi. (Bir əli ilə belindən qucaqlayıb 

Zərifi özüylə aparır) 

 

 

 

  

 

 

 

ĠĢıq sönür 
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Həmin məkandır. Qərib gəlir. Əynində yataq pijamasının 

üstündən çox sadə xalat geyib, baĢında nazik, toxunma 

papaq var. Ləng, asta addımlarla yeriyir. Kitab Ģkafından 

Ģəkil albomunu götürüb kresloda oturur. Xalatın cibindən 

eynəyini çıxarıb gözünə taxır və yorğun-yorğun albomu 

vərəqləyir. Hərdən hansı Ģəkildəsə diqqətini saxlayır. 

 

 

 

  

 

 

 

Q ə r i b. (Təəssüflə gülümsəyir) Yazıq anam, Allah 

rəhmət eləsin sənə, necə çətin yaĢadın... (Eynəyini çıxarıb 

gözünü silir) Adam yaĢa dolduqca kövrək olur. Nə bilim, 

bəlkə morfinin təsirindəndir, göz yaĢım ovcumdadı... 
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H u m a y. (Gəlir. Hiss olunur ki, evə indi gəlir) Doktor, 

nə yaxĢı durmusan... (Əyilib üzündən öpür. Qalxmaq 

istəyəndə Qərib onu saxlayır) 

 

 

 

Q ə r i b. Bir də öp. (Humay öpür) Hardasan, niyə gec 

gəldin? Bir saatdır veriliĢin qurtarıb. 

 

 

 

H u m a y. O Ģikəst bacılara dəydim, verəcəyim vardı. Elə 

radioya yaxın yerdədi evləri. 

 

 

 

Q ə r i b. Əlinə gələn pulu da ona-buna paylayırsan? 

 

 

 

H u m a y. Onlar ona-buna deyillər, Qərib, çox yaxĢı 

qızlardır. Dünyada xeyirxah, mərhəmətli insanlar da 

çoxdur. VeriliĢdən çıxırdım, gördüm bir cavan uĢaq, 

tələbədi, məni gözləyir. Əlində də on manat pul. Deyir 

mənim gücüm bu pula çatır, ehtiyacı olan bir allah 

bəndəsinə verin, siz onları daha yaxĢı tanıyırsınız. Heç 

adını da demədi. Sonra bildim ki, ikinci dəfədi gəlir. 
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Q ə r i b. Yəqin pərəstiĢkarındır, səsinə vurulub. 

 

 

 

H u m a y. Hər kimdi, əsası odu ki, ürəyində Allah sevgisi 

var. De görüm necəsən? 

 

 

 

Q ə r i b. Dünəndən pis, sabahdan yaxĢı. Morfidən də kayf 

alıram. 

 

 

 

H u m a y. (Onunla yanaĢı oturur) Bəlkə morfidən istifadə 

eləməyəsən. 

 

 

 

Q ə r i b. Ağrıdan qorxuram, ölümdən yox. 

 

 

 

H u m a y. Ölümü nə belə nağd eləmisən? 
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Q ə r i b. Baxıram anamdan qalan Ģəkillərə... Nə qədər 

adam ölüb gedib, qohum, tanıĢ-biliĢ, qonum-qonĢu. Mən 

bu adamların çoxunu tanıyırdım, hamısı xatirimdədir. Ġndi 

yoxdular. Çoxdan yada salmırdım onları. 

 

 

 

H u m a y. (Əyilib albomun açıq səhifəsinə baxır) Allah 

rəhmət eləsin, yeri behiĢt olsun, yaxĢı insandı... 

 

 

 

Q ə r i b. Axırıncı dəfə kəndə gedəndə dedi a Qərib, 

ürəyim nazilib, eləcə sapdan asılıdı... Dedim, aparım səni 

Ģəhərə, yaxĢı ürək həkimi var, bir yerdə iĢləyirik, dedi yox 

bala, ta nəyim qalıb bu dünyada, getmək vaxtıdı, 

yoruldum həsrətdən. Allahdan bircə istəyim var, asan, 

ucuz ölüm versin mənə... (Təsirlənir, danıĢa bilmir) 
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H u m a y. Rəhmətlik altmıĢı təzə keçmiĢdi, amma 

yaĢamaqdan yoruldum deyirdi. 

 

 

 

Q ə r i b. Bizim nəsil ölümü sevən nəsildi, elə atam da tez 

getdi, əllini tamam eləməmiĢdi öləndə. Heç vaxt 

inanmazdım ki, mən ölümü belə sakit müdrikliklə 

qarĢılayacam. 

 

 

 

H u m a y. Ölüm haqdı, Qərib, amma sənin çox tez-tez 

dediyin hədisi niyə unutmusan? Bu dünyada elə yaĢa ki, 

guya heç vaxt ölməyəcəksən. 

 

 

 

Q ə r i b. Ölümün soyuq nəfəsi peysərini üĢüdəndə adamın 

hər Ģeyə münasibəti dəyiĢirmiĢ. Bu saat mən heç nə 

istəmirəm, heç nə! Heç nə məni maraqlandırmır, heç kəsi 

görmək istəmirəm. Bir səni görmək, səni hiss eləmək, 

daim gözümün qabağında olmağını istəyirəm. (Biləyindən 

tutur) Qorxuram öləndə yanımda olmayasan. 
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H u m a y. Mən çox istəyirəm ki, sən namaz qılasan, 

üzünü tutasan Allaha, günahlarının bağıĢlanmasını 

istəyəsən. Qərib, səndən asılı olanı elə, qalanını Allahın 

insafına buraxaq. Mən axır vaxtlar çox düĢünürəm, birgə 

həyatımızı saf-çürük eləyirəm, günahlarımızı yadıma 

salıram. 

 

 

 

Q ə r i b. Çoxdu günahlarımız? 

 

 

 

H u m a y. Günahsız bir Allahdır. (Albomu Qəribin 

dizinin üstündən götürüb örtür, stolun üstünə qoyur) Niyə 

biz çox xoĢbəxt olduğumuz bir vaxtda Allah bizə cəza 

göndərdi?  

 

 

 

Q ə r i b. Nə bilim, Humay? Mən yetim, kimsəsiz bir qızı 

operasiya eləyirəm, bu azmıĢ, gətirib evimdə saxlayıram, 

əvəzində özüm sağalmaz xəstəliklə mükafatlandırılıram. 

Qızımın... (BaĢını tutur) Qızımdan danıĢa bilmirəm. 
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H u m a y. Sənə uzanmaq lazımdır. Yuxu indi sənin üçün 

ən yaxĢı dərmandır. 

 

 

 

Q ə r i b. Sən doğrudan mənim sağalmağıma ümid 

eləyirsən? 

 

 

 

H u m a y. Ümidsiz Ģeytandır. 

 

 

 

Q ə r i b. Mən inanmazdım ki, sən mənim xəstəliyimi belə 

toxtaq qarĢılaya bilərsən. Boynuma alım ki, inciyirəm 

səndən. 

 

 

 

H u m a y. Sən mənimçün öz həyatımdan da qiymətlisən, 

Qərib, amma biz kimik ki, Allahın istəyinə qarĢı çıxaq? 

Sən ibadət eləsən, qalan ömrünü tanrıya dualara həsr 

eləyib günahlarının bağıĢlanmasını diləsən, ruhun 

dincələr, rahatlıq tapar. 
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Q ə r i b. Mən ha fikirləĢirəm tapa bilmirəm günahlarımı. 

 

 

 

H u m a y. Nə fərqi var, sən dualarını elə, bağıĢlanmağını 

istə. Bu dünyada hər Ģey, hər bir hadisə bir-biriylə 

əlaqədədir, dünyada təsadüfi heç nə olmur. Otuz-qırx il 

əvvəl elədiyin günahın cəzasını bu gün ala bilərsən. Qaldı 

bizim konkret günahımıza, mən bilirəm, yadıma 

salmıĢam, əslində heç unutmamıĢdım da. 

 

 

 

Q ə r i b. Mən də iĢtirak eləmiĢəm o günahlarda? 

 

 

 

H u m a y. Zərifdən sonra nə qədər uĢaq tələf elədik? 

Mənim gic baĢım. 

 

 

 

Q ə r i b. Taqsır məndəydi. Dedim ikinci, üçüncü uĢağı 

neynirik, ev alaq sonra... Qorxma, islama görə qırx beĢ 

günəcən uĢaq saldırmaq elə də günah deyil, icazə verilir. 
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H u m a y. Yalan sözdür. Dini, imanı, kitabı mənafeyinə 

uyğunlaĢdırmaq istəyən ruhanilərin uydurmasıdı bu. 

Onları da qınamalı deyil, dünyanın indiki vəziyyəti nəinki 

adi adamları, ruhaniləri də çaĢdırır. 

 

 

 

Q ə r i b. Allah bizi cəzasız qoymadı. Ġkinci uĢağı 

istəyəndə alınmadı, dalbadal abort öz iĢini görmüĢdü. 

Axırda bircə qızla kifayətlənməli olduq, o da soxdu 

baĢımızı yerə. 

 

 

 

H u m a y. Zərifi çox qınama, cavanlıqda adamı ağlı yox, 

hissləri idarə eləyir. O vaxtlar mən də Zərifin taleyini 

yaĢaya bilərdim. 

 

 

 

Q ə r i b. Sənin göydə Allahın, yerdə də Qərib kimi 

sevənin varıydı. O da indi yol üstədi, gedər-gəlməzə 

hazırlaĢır. 

 

 

 

H u m a y. Hər Ģey Allahın əlindədi. 
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Q ə r i b. Elədi, amma Allah bizə ağıl da verib. Bütün 

canlılardan fərqli olaraq bir insan öləcəyini bilir. Səndən 

belə tez ayrılacağıma inanmazdım. 

 

 

 

H u m a y. Allaha ümid eləyək, Qərib. Bax Çiçəyə, 

maĢallah, çiçək kimi açılıb. Ona da bir-iki ay vaxt 

vermiĢdiniz. 

 

 

 

Q ə r i b. Mən indi də təəccübdəyəm. YaxĢı, mən səhv 

elədim, bəs Heydərov, konsilium, bəs professor? O hələ 

də bu fikirdədir ki, bu müvəqqəti yaxĢılaĢmadır, tibbdə 

belə Ģeylər olur. 

 

 

 

H u m a y. Sizin bədbəxtliyiniz ondadır ki, siz Allahın 

möcüzə yaratmaq qüdrətinə inanmırsınız. Niyə 

inanmırsınız ki, Allah duaları eĢidəndir? 
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Q ə r i b. Xəstə adama belə qəliz suallar vermək 

insafsızlıqdır. 

 

 

 

H u m a y. Qurban olum, Qərib, Allahını tanı, tapın ona. 

 

 

 

Q ə r i b. Humay, mən allahsız deyiləm. 

 

 

 

H u m a y. Bəs niyə Onun qüdrətinə inanmırsan? 

 

 

 

Q ə r i b. (Tərəddüdlə) Niyə ki... inanıram, amma bu 

zəhrimar xəstəliyin gücünü də bilirəm axı, beynimi yeyə-

yeyə gedir, hətta səninlə mübahisə eləyə bilmirəm, 

beynim artıq kütləĢir, gücdən düĢür. Bu yerdə anamın 

ucuz, asan ölüm istəyi düĢür yadıma, abırlı ölmək 

istəyirəm. Tez ölməsəm, səni də tanıya bilməyəcəm bir 

azdan. (Gülür) 

 

 

 

H u m a y. Doğrudan da, baĢın xarab olub. 
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Q ə r i b. (Gülümsəyir) Hələ harasıdır, keçən hər gün 

özüylə yeni-yeni sürprizlər gətirəcək. 

 

 

 

H u m a y. Sabah bundan ağıllı olacaqsan. 

 

 

 

Q ə r i b. Hələ ağlım üstümdədi, məni ələ salırsan, sonra 

neynəyəcəksən? Arsız adam olmasam bəlkə də 

ağlayardım. 

 

 

 

H u m a y. Ağlama, ibadət elə, bütün dərdlərini, istəklərini 

Allaha söylə, bütün günahlarına görə tövbə elə. Ondan 

Ģəfa dilə. 

 

 

 

Q ə r i b. Çiçəyin möcüzəsini təkrarlamaq istəyirsən? Əgər 

mən də dualarla sağalsam, bu artıq olardı komediya. (Acı 

gülümsəyir) Ey mənim məndən çox-çox yaxĢı həyat 

yoldaĢım, əlli iki illik ömrümdə rast gəldiyim, gördüyüm 
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insanların ən təmizi, ən yaxĢısı, ən gözəli, ən sevimlisi, 

adı da özü kimi gözəl arvadım... 

 

 

 

H u m a y. Adamı belə tərifləmək özü günahdır. 

 

 

 

Q ə r i b. Eybi yox, qoy bu mənim daha bir günahım 

olsun. Nə deyirdim, çaĢdırdın məni... Gör ağlı ləng iĢləyən 

adamın, daha doğrusu, xəstənin sözünü kəsərlər? Hə, 

yadıma düĢdü, həyatda səhnədən fərqli olaraq hər bir 

komediyanın da, xoĢbəxtliyin də axırı faciədir, 

bədbəxtlikdir, çünki insanın sonu, axırı ölümdür. 

 

 

 

H u m a y. Amma sonu olmayan Allah var, necə ki, əvvəli 

də yoxdur. 

 

 

 

Q ə r i b. O sənin üçün elədir, islama görə, amma özgə 

dinlər də var. 
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H u m a y. Fərqi yoxdur, bütün dinlərin, yerə endirilən 

kitabların mənbəyi də Odur, hər Ģeyə qadir Allah. 

 

 

 

Q ə r i b. Doğrudur, elə o qadir Allah bizim ayrılmağımıza 

fitva verib. Nə gələndə bizim istəyimiz nəzərə alınır, nə də 

gedəndə adamdan soruĢurlar ki, a yetim, Humay 

xanımdan ayrılmaq istəyirsən, ya yox?.. (Təsirlənir) 

Səndən ayrılmaq mənim üçün nə qədər ağır olsa da, 

səndən nigaran getmirəm, səni heç vaxt yalqız 

buraxmayacaq Allahın var. Sənə təsəlli tapmaq çox da 

çətin olmayacaq, nigarançılığım qızdandır. O, həyatını pis 

baĢladı... (Susur) Bizim çoxlu gözəl övladlarımız ola 

bilərdi... Sənə demirdim, mənim təhrikimlə məhv 

elədiyimiz, doğulmayan övladlarımıza görə çox 

heyifsilənmiĢəm... 

 

 

 

H u m a y. Mənim günahım daha çoxdu, amma keçən 

keçib, keçmiĢdə olanları dəyiĢmək bizim gücümüz 

xaricindədir. Ġndini, sabahı düĢünmək gərəkdir. Tövbə 

qapıları həmiĢə açıqdır. Gedim, əynimi dəyiĢim. 
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Q ə r i b. Məni tək buraxma, sonra peĢmançılıq 

çəkəcəksən. 

 

 

 

Humay dayanıb Qəribə xeyli baxır, gözləri dolur. 

 

 

 

Q ə r i b. Getmə, qucaqla məni, hələ pis deyiləm, 

qucaqlamaq olar. Güzgüyə baxanda özümü tanıyıram. 

(Ayağa qalxır) 

 

 

 

Humay ona yaxınlaĢıb nəvaziĢlə qucaqlayır. 

 

 

 

Q ə r i b. Qorxma, bərk qucaqla. 

 

 

 

H u m a y. Sən bütün vəziyyətlərdə mənim üçün ən 

yaraĢıqlı kiĢisən. 

 

 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

202 E-antologiya: çağdaĢ dramaturgiya 

 

Q ə r i b. Mənim bu dünyada ən böyük uğurum sən oldun, 

mən sənə rast gələndən içimdə bir xoĢbəxtlik, bayram 

ovqatı daĢıyıram. Gözümü həmiĢəlik yumanda da axırıncı 

səni görmək istəyəcəm. (Ehtirasla öpür) 

 

 

 

H u m a y. Bu sözləri mən sənə artıqlaması ilə qaytara 

bilərdim, doktor. (Gözlərini silir) 

 

 

 

Q ə r i b. Ġndi oturt məni, yoruldum. 

 

 

 

H u m a y. Bəlkə yatağa salım səni. 

 

 

 

Q ə r i b. Yox, bir az burda oturmaq istəyirəm... (Oturur 

və gözlərini yumur) 
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Humay gedir. 

 

 

 

ĠĢıq azalır. Zərif gəlir. Kresloda oturub gözlərini yummuĢ 

Qəribi görür.  

 

 

 

YumĢaq addımlarla ona yaxınlaĢır. 

 

 

 

Z ə r i f. Papa... 

 

 

 

Q ə r i b. (Yüngülcə diksinir, amma gözlərini açmır) 

Sənsən... Mən sənin papan deyiləm, demiĢdim sənə, 

unutmusan. Xəstə olmasaydım, bəlkə də ananın sözünə 

qulaq asıb elə onda gedərdim evdən. 

 

 

 

Z ə r i f. (Diz üstə düĢüb Qəribin dizi üstə qərar tutmuĢ 

əlindən öpür) Sən məni heç sevmirsən? 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

204 E-antologiya: çağdaĢ dramaturgiya 

 

 

 

Q ə r i b. Sevgidən, məhəbbətdən keçib. Sən mənim kiĢi 

ləyaqətimi çirkaba batırdın, məni təhqir elədin, indi mən 

sənin üzünə baxmağa xəcalət çəkirəm. Sən ta mənim 

sevib oxĢadığım o təmiz, göyçək qız deyilsən. (Gözündən 

yaĢ çıxır) Necə gözəl günlər idi. Sən təzəcə gəlmiĢdin, bir 

neçə gündü doğum evindən evə gətirmiĢdik səni. ĠĢdən 

tələsik çıxırdım ki, gəlim səni görüm. Kirədə yaĢayırdıq, 

sənə hələ krovat ala bilməmiĢdik, divanın bir küncündə 

qulaq yastığının üstünə qoyurduq səni, ağappaq bələkdə. 

Çox yatağan uĢaqdın, heç yeməyə də oyanmırdın. Yaman 

təlaĢ eləyirdik. Səni yuyanda, bir də bələyəndə ağlayıb 

oyanırdın, onda mama tələsik döĢünü verirdi. Bir-iki ağız 

əmib yenə yatırdın. (BaĢını tutur. Zərif üzünü onun 

dizində qərar tutmuĢ əlinin üstünə qoyur) Hələ heç kəs 

mənim rüsvayçılığımdan xəbər tutmayıb, amma mən 

adamlarla sənin haqqında danıĢa bilmirəm. ĠĢdə səni 

soruĢanda cavab verə bilmirəm... ġükür ki, bir azdan 

cavab verməyə ehtiyac olmayacaq. 

 

 

 

Z ə r i f. Sən niyə belə inamsızsan, papa. Çiçək ki sağaldı. 
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Q ə r i b. Əslində, mən tezliklə öləcəyimi bilsəm də 

təəssüflənmirəm, əksinə, sevinirəm. Ölüm məni 

biabırçılıqdan qurtaracaq. O uĢaq doğulanda mən 

olmayacam. Budur mənə təsəlli verən. (Qalxıb asta 

addımlarla gedir) 

 

 

 

Z ə r i f. (Bir müddət diz üstə qalıb ağlayır. Sonra 

gözlərini silib qətiyyətlə qalxır) Neynək, papa, canını 

qurtar ölümlə. Sən də məni rüsvayçılığımla baĢ-baĢa 

qoyub get o əclaf kimi. Dərdimə mən özüm əlac eləyərəm. 

Heç kəs, heç nə mənə mane ola bilməyəcək! Nə Allah, nə 

Ģeytan, nə də qeyrət, namus mücəssəməsi olan bu millət, 

onun insanlara bədbəxtlik gətirən qırx üzlü mentaliteti! 

(Çox tələsik və kəskin hərəkətlərlə Ģkafın bir neçə gözünü 

açır və nəhayət, kiçik mücrünü çıxardır. Qapağını açır. 

Əlləri əsdiyindən mücrü döĢəməyə düĢür. Əyilib 

mücrüdən tökülən Ģeyləri yenə də yerinə yığır, Ģkafa 

qoyur, əlində qızıl bilərzik parıldayır. Tələsik telefona sarı 

qaçır) 
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Çiçək əlində çay gəlir və Qəribin otağına tərəf getmək 

istəyir.  

 

 

 

Zərifi təlaĢda görüb ayaq saxlayır. Zərif telefonun 

dəstəyini götürüb nömrə yığır. 

 

 

 

  

 

 

 

Z ə r i f. O gün sizə zəng eləmiĢdim... Hazıram, pul deyil, 

bahalı bilərzikdir... Qorxmayın, özümündür. Yox, heç kəs 

bilməyəcək. Dörd ay olmayıb... hələ. Mən sizə 

dediyinizdən dörd-beĢ dəfə çox verirəm, fransız malıdır. 

On beĢ-iyirmi dəqiqəyə ordayam. (Dəstəyi qoyur və 

görməsə də otaqda kiminsə olduğunu hiss eləyir. Qəfil 

çönür) Çiçək! (Çiçək diksinib siniqarıĢıq çayı döĢəməyə 

salır) Əlin quruyub? 

 

 

 

Ç i ç ə k. Zərif, sən neynəmək istəyirsən? 
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Z ə r i f. Deməli, pusursan. Humay mamanın Ģpiyonusan? 

(YaxınlaĢıb Çiçəklə üz-üzə dayanır) Mama bilsə, səni rak 

öldürmədi, mən öldürəcəm. 

 

 

 

Ç i ç ə k. Zərif, bu günahdır, çox böyük günahdır. 

 

 

 

Z ə r i f. Səndən soruĢan yoxdur, bu günahdır, savabdır, 

Ģərəfdir! Guya günah eləməyib bu! On altı il detdomda 

küllənən qız bəlkə təmizlik simvoludur? Bəlkə demək 

istəyirsən bəkarətin də yerindədir? 

 

 

 

Ç i ç ə k. Zərif, özünü günaha batırma, göydən Allah 

baxır. 

 

 

 

Z ə r i f. Mən də bilirəm baxır, amma görmür! 

 

 

 

Ç i ç ə k. Ġlahi, keç onun günahından. 
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Z ə r i f. Keçmir! O mənim günahımdan keçmir, əksinə, 

yeni-yeni günahlara doğru itələyir.  

 

 

 

Ç i ç ə k. Axı sonra istəyəndə də uĢağın olmayacaq sənin. 

 

 

 

Z ə r i f. Onu da bilirsən? Bu elmi kim öyrədib sənə, adı 

heç olmasa yadındadır? (Getmək istəyir) 

 

 

 

Ç i ç ə k. (Qorxsa da Zərifin əllərindən yapıĢır) Öldürsən 

də buraxmayacam.  

 

 

 

Z ə r i f. Çəkil yolumdan! (Ġtələyir. Çiçək qıĢqırıb 

döĢəməyə yıxılır) Bax belə qorxarsan. Ġndi hamı məndən 

qorxur, doğmağımı tələb eləyən Humay mama da qarnıma 

qorxa-qorxa baxır, bilir ki, cidanı çuvalda gizlətmək 

mümkün deyil. Eybi yox, mən özüm hamını bu qorxudan 
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azad eləyəcəm, qoy doktor Qərib də öləndə rahatlıqla, 

namusla nəfəs alsın. 

 

 

 

Ç i ç ə k. Sənin qəlbinə Ģeytan girib, bismillah de. 

 

 

 

Z ə r i f. Mən özüm bu saat Ģeytandan betərəm, kimin 

qəlbinə desən girə bilərəm. 

 

 

 

Ç i ç ə k. Axı ana bətnində tərpənən uĢağı kim tələf eləyə 

bilər? Bu cinayətdir. 

 

 

 

Z ə r i f. (Pis gülür) Sadəlövh qız! Humay mamaya 

qoĢulub on altı yaĢından cənnət eĢqiylə yaĢayırsan, bu 

qəddar dünyadan xəbərin yoxdur.  

 

 

 

Ç i ç ə k. Axı sən anasan, bir az düĢünsən, o uĢağa 

qıymazsan, bu mümkün deyil. 
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Z ə r i f. Sus! Ona da uĢaq demə! (Əlini qarnına vurur) 

Nəhayət, mən bu gün ondan xilas olacam... (Axan göz 

yaĢını əlinin kəskin hərəkəti ilə bir sivirimə silir) Əgər 

əlləri yüzlərlə körpənin qanına bulaĢmıĢ o qaniçən arvad 

məni rədd eləsə, bunu öz əllərimlə dartıb çıxardacam, ta ki 

bu millət dincəlsin! BaĢını uca tuta bilsin. (Gedir). 

 

 

 

Ç i ç ə k. (Diz üstə düĢüb əllərini göyə qaldırır) 

Pərvərdigara, sən özün onu saxla bu yoldan, sən özün onu 

dəhĢətli günaha batmaqdan qoru, çəkindir onu bu 

cinayətdən, qurtar o körpəni qəddar əllərdən. Mənə Ģəfa 

verən qüdrətli əlini Humay mamanın təkcə balasının 

baĢına çək, onun xəstə ruhuna Ģəfa ver. (Hönkürüb 

ağlayır). 

 

 

 

H u m a y. (Gəlir) Çiçək! Nooldu sənə, Çiçək? BaĢın 

ağrıdı? 

 

 

 

Ç i ç ə k. Humay mama! (Qalxır) Zərif getdi. 
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H u m a y. Hara getdi, Çiçək? Zərif hara getdi? 

 

 

 

Ç i ç ə k. O arvadın yanına, o cəlladın yanına... 

 

 

 

H u m a y. Ġlahi, sən özün saxla! (Getmək istəyir) 

 

 

 

Ç i ç ə k. Humay mama, mən də gedim. 

 

 

 

H u m a y. Yox, Çiçək, doktoru tək qoyma, yığıĢdır 

bunları! (DöĢəməyə düĢmüĢ sinini, stəkanı göstərir) Hara 

getdiyimi demə. (Gedir) 

 

 

 

Ç i ç ə k. Allah amanında! (DöĢəməni yığıĢdırıb gedir) 
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ĠĢıq azalır.  

 

 

 

  

 

 

 

Səhnə, demək olar ki, qaranlıqdır. Bir müddət süküt çökür 

və bir azdan bu sükütü Qəribin səsi pozur. 

 

 

 

  

 

 

 

Q ə r i b. (Pıçıltı ilə danıĢır) Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. 

Əlhəmdu lillahi Rəbbil-aləmin. Ər-Rəhmanir-Rəhim. 

Maliki yaumiddin. Ġyyakə nə'budu və iyyakə nəstəin. 

Ġhdinas-siratəl-müstəqim. Sirat-əl-ləzinə ənamtə əleyhim. 

Ğeyril-məğzubu əleyhim vələz-zalin... 
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Səs getdikcə aydınlaĢır və tədricən pərdə arxasından 

namaz qılan Qəribin silueti  

 

 

 

görünür. O namaz hərəkətlərini edir. Qapı açılır. Humayla 

Zərif gəlir. Humay bir əli ilə Zərifi belindən qucaqlayıb. 

Onlar namaz qılan Qəribin siluetini görüb dayanırlar.  

 

 

 

  

 

 

 

Humay heyrət və sevinc içərisindədir. 
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Z ə r i f. Mama... 

 

 

 

H u m a y. Ġlahi, Ģükür sənin kərəminə. Götürdün onun 

gözündən pərdəni, qəlbinə vurduğun möhürü açdın... 

(Kresloya oturur. Zərif də diz üstə düĢüb baĢını Humayın 

dizinə qoyur, çiyinləri titrəyir. Humay əlini onun baĢına 

qoyur)  

 

 

 

  

 

 

 

Çiçək gəlir, bu mənzərəni görüb addımlarını yavaĢıdır və 

səssizcə Humayla Zərifə yaxınlaĢır. 

 

 

 

Əyilib ağlayan Humayın saçından öpür. Qəribin səsi bir 

qədər güclənir. 
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Q ə r i b. (Səsi eĢidilir) Allahım, sən Rəbbimsən, Səndən 

baĢqa tanrı yoxdur. Məni Sən yaratdın, mən Sənin 

qulunam. Allahım, iĢlədiyim qüsurların pisliyindən sənə 

sığınıram. Mənə verdiyin nemətləri etiraf edirəm. 

Günahlarımı bağıĢla. Allahım, zarafatımı, ciddi halımı və 

bilə-bilə etdiyim günahlarımı bağıĢla... Amin! (Musiqi 

səslənir, getdikcə güclənib Qəribin səsini batırır. Musiqi 

iĢıq sönəndən sonra da bir müddət davam edir) 

 

 

 

  

 

 

 

ĠĢıq sönür. 

 

 

 

  

 

 

 

Həmin məkandır. Güzgünün üstünə örtük salınıb. Çiçək 

otaqda yır-yığıĢ eləyir.  
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Humay gəlir, baĢında qara örpək var. Çiçək əl saxlayır. 

 

 

 

  

 

 

 

Ç i ç ə k. Humay mama, nə yaxĢı tez gəldin. Qulaq 

asırdım söhbətinə, radio xırıldasa da axıracan qulaq 

asdım. Çox gözəl, maraqlı söhbət idi. (Sumkasını əlindən 

alır) 

 

 

 

H u m a y. Havalar xeyli qızıĢıb. (Örpəyi baĢından sivirib 

çiyninə salır) Mən də razı qaldım veriliĢdən. 

Həmsöhbətim, allah ondan razı olsun, məsələni yaxĢı bilir. 

Misirdə universitet bitirib. Çiçək, o örtüyü də götür 

güzgünün üstündən. 

 

 

 

Ç i ç ə k. (Örtüyü götürür) Nə gözəl dedi: ölüm elə 

meyvədi ki, hamı onu dadacaq. 
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H u m a y. (Oturur) Elədir, Çiçək, ölüm müvəqqəti həyatla 

əbədi həyatı birləĢdirən körpüdür, hamı o körpüdən 

keçəcək. (Pauza) Mən bütün bunları bilirəm, hər Ģeyin də 

Allahdan gəldiyinə inanıram, bəs onda doktorun ölümü ilə 

niyə barıĢa bilmirəm? Elə bil həyatımın iĢığı sönüb, 

özümü gücsüz, köməksiz, hətta heysiz hiss eləyirəm. 

Onun səsi qulağımdan getmir, gündə neçə dəfə məni 

çağıran səsini eĢidirəm. Hərdən elə bilirəm bir qıraqda 

dayanıb mənim ağlamağıma baxır. (Gözlərindən yaĢ axır) 

Mən elə bilirdim Allahı olan, Onun varlığını bütün varlığı 

ilə duyan adam itkidən belə üzülməz... Mən belə zəif 

olduğumu bilməzdim... (Ağlayır) 

 

 

 

Ç i ç ə k. Mən elə bilirəm atamı itirmiĢəm, təzədən yetim 

olmuĢam. 

 

 

 

H u m a y. (Toxtayır) Zərif hanı, yatıb?  

 

 

 

Ç i ç ə k. Yox, yatmayıb, dedi bir havaya çıxım. 
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H u m a y. ġükür olsun ki, artıq vəziyyəti ilə barıĢıb, 

əvvəlki firounluğu qalmayıb, amma çətin imtahan hələ 

qabaqdadır. Nəsə bir Ģey eləməliyik, Çiçək, ölçü 

götürməliyik. 

 

 

 

ərif gəlir. Əynində enli yüngül plaĢ var. 

 

 

 

H u m a y. Gəldin, Zərif? PlaĢda isti deyil sənə? Havalar 

da qızıĢıb. 

 

 

 

Z ə r i f. Ġstidi. (PlaĢı soyunub divanın üstünə atır. 

Hamiləliyi bilinir) Maskirovka eləyirəm. 

 

 

 

Ç i ç ə k. Ġndi mağazalarda hamilə qadınlar üçün xüsusi 

paltarlar satırlar. 
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Z ə r i f. Qeydinizi nəzərə alarıq. 

 

 

 

H u m a y. Acıqlı olma, qızım, acıq insanı içindən yeyir, 

pas dəmiri yeyən kimi. 

 

 

 

Z ə r i f. (Oturur) Elədir, mama, bilirəm. Hərdən acıqlı 

olmaqdan yoruluram, amma özümlə bacara bilmirəm. Bu 

körpəyə yazığım gəlir, onu bu dünyada nələrin gözlədiyini 

bilsəydi, yəqin ki, ölü doğulardı. 

 

 

 

H u m a y. Allah eləməsin! Elə pis Ģeylər fikirləĢmə, 

məsələni də bu qədər ĢiĢirtmə, hər çətinin bir asanı da var. 

 

 

 

Z ə r i f. GetmiĢdim papanın yanına. 

 

 

 

H u m a y. Qəbir üstünə getmiĢdin? Təkcə? 
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Z ə r i f. O ki var ağladım, ürəyimi boĢaltdım, qəbrindən 

üzr istədim. 

 

 

 

H u m a y. Toxta qızım, sən də otur, Çiçək. Ġkiniz də mənə 

qulaq asın. Papa yoxdur, doktor haqqın dərgahındadır. 

Bundan sonra biz üç arvad papasız yaĢamağı 

öyrənməliyik. Evin xərci-xəracı mənim üstümə düĢür. 

Mən indi əvvəlkindən çox iĢləməliyəm... 

 

 

 

Ç i ç ə k. Humay mama, mən... 

 

 

 

H u m a y. Sus, Çiçək, siz hələ danıĢmayın, qulaq asın, 

məni çaĢdırmayın. Mən bu bir ayın içində çox düĢünüb-

daĢındım, nəhayət, qəti qərara gəldim. Biz bu evdən 

köçüb getməliyik, bir az aralıda ucuzvari ev alarıq, 

mikrorayonların birində. 

 

 

 

Z ə r i f. Nə danıĢırsan, mama?  
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H u m a y. Bu hər cəhətdən bizə əl verir, qızım. Doktorla 

bu evdə ömrümün ən gözəl illərini yaĢamıĢam, çox 

istərdim mənim cənazəm də bu evdən çıxsın, amma hissə 

qapılmaq vaxtı deyil. Biz indi realist olmalıyıq, vəziyyəti 

düzgün qiymətləndirməliyik. 

 

 

 

Z ə r i f. Yəqin əsas səbəb mənim bu vəziyyətimdir? Bizi 

tanımayan adamlar arasında çox Ģey uydurmaq olar. 

 

 

 

H u m a y. O da var, qızım. Biz camaata, yaĢadığımız 

mühitə, adət-ənənələrimizə meydan oxuya bilmərik. Mən 

sənin, doğulacaq körpənin gələcək taleyini düĢünürəm. 

 

 

 

Z ə r i f. Deməli, yalanlar uyduracaqsan, eləmi? Bəs bu 

günah deyil? 

 

 

 

H u m a y. Xeyirə xidmət eləyən yalan bəzən həqiqətdən 

üstündür. O körpənin xatirinə mən hər Ģeyə hazıram, təki 
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o bu dünyada rahat yaĢaya bilsin. Allah bizim hər 

niyyətimizdən xəbərdardır. 

 

 

 

Ç i ç ə k. Humay mama, mən gedəcəm. 

 

 

 

H u m a y. Hara gedəcəksən, Çiçək? Bu nə sözdür 

deyirsən? 

 

 

 

Ç i ç ə k. Mən həmiĢəlik sizdə qala bilmərəm ki? Məni 

sağaltdınız, ölümdən qurtardınız, Allah sizdən razı olsun, 

sizin ailəyə ta qəm, kədər göstərməsin. Qoy Allah Zərifi 

xoĢbəxt eləsin! 

 

 

 

Z ə r i f. Artıq eləyib, Çiçək, bolĢe ne kuda! 

 

 

 

H u m a y. Zərif, bəsdir, hamını günahkar bildin. Allaha 

istehza eləməklə heç nə qazana bilməzsən. Ġlahi 
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yaratdıqlarına ağıl verib ki, özünü, nəfsini idarə eləyə 

bilsin. ġeytana uyana Allah neynəsin? 

 

 

 

Z ə r i f. Neynəsin? Qorusun Ģeytandan. Bəlkə gücü çatmır 

öz yaratdığına? 

 

 

 

Ç i ç ə k. Humay mama... 

 

 

Z ə r i f. Mənə elə gəlir ki, hər Ģeyi bilən, görən, hər Ģeyə 

qadir Allah Ģeytandan çəkinir, onun fitnə-fəsadından 

qorxur. 

 

H u m a y. Allah özü sənə rəhm eləsin, qanmadan-

bilmədən dediyin sözlərə görə. Qəzəbi tutmasın nadan 

bəndəsinə, o körpəyə xatir. Rəhmətlik atan da sənin kimi 

küfr danıĢmağı sevərdi, amma bu dünya ilə onu bağlayan 

tellər bir-bir qırıldıqca sakitləĢdi, ram oldu. ġükür olsun 

Allaha ki, ömrünün son günlərində onu iman yoluna 

gətirdi, ibadət elədi, canını da namaz üstündə tapĢırdı. 
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Ç i ç ə k. Doktor bir dəfə mənə dedi ki, Çiçək, mən 

doyunca namaz qılmaq istəyirəm. Dua elə, Allah mənə 

qüvvə versin, namazda bütün ağrılarımı, bu dünya ilə 

bağlı nigaranlıqlarımı unuduram. (Gedir) 

 

 

 

Z ə r i f. Mən siz deyənlərə inanmaq istərdim. 

 

 

 

H u m a y. Ġnan qızım, inan, inanmağa çalıĢ, səy göstər. 

Xilas yolu inamdadır. Axirət olmasaydı, bu dünyada 

yaxĢıyla pisin fərqi də olmazdı, mənasız bir Ģeyə 

çevrilərdi dünya. 

 

 

 

Z ə r i f. Elədir, Allah olmasaydı, onu uydurmaq lazım 

gələrdi. 

 

 

 

H u m a y. Onu deyən kafirdir. Allahın bizə yox, bizim 

ona ehtiyacımız var. Müzakirəni bitirək, düĢək aĢağı, 

yerüstü problemlərimizi həll eləyək. Sənə bir illik icazə 

almalıyıq institutdan. Sizin prorektor doktorun yaxınıydı, 

ona deyərik. Çiçəyin də uĢaq evindən çıxmasını 
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rəsmiləĢdirək, məktəb məsələsini yoluna qoyaq. Çiçək! 

Çiçək hanı? Necə getdi ki, xəbər tutmadıq. 

 

 

 

  

 

 

 

Çiçək əynində nazik kurtka, çiynində kiçik idman sumkası 

gəlir. BaĢını da yaylıqla örtüb.  

 

 

 

  

 

 

 

Humay təəccüblə ayağa qalxır. 

 

 

 

H u m a y. Çiçək, bu nədi, hara yığıĢmısan? 

 

 

 

Ç i ç ə k. Humay mama, mən gedirəm, məni halal eləyin. 

Getməliyəm. 
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Z ə r i f. Hara gedirsən? Getməli yerin var? 

 

 

 

H u m a y. Çiçək, sən özbaĢınasan? 

 

 

 

Ç i ç ə k. Bir rəfiqəm var, orda həmiĢə bir yerdə olmuĢuq, 

ev tutacağıq. 

 

 

 

H u m a y. Sən qələt eləyib ev tutacaqsan! (Sumkasını 

dartıb əlindən alır) Bu iki qız mənim baĢıma oyun açır. 

YaxĢı deyiblər qız yükü-duz yükü! Soyun kurtkanı da. 

Allah yaratdığının ruzisini özü yetirir. Bu dünyada heç kəs 

heç kəsin çörəyini yemir, insana ruzini verən Allahdır. 

Qoy gördükləriniz sizi aldatmasın. 

 

 

 

Ç i ç ə k. (Humayın boynuna sarılır) Humay mama, elə 

qorxurdum, elə qorxurdum. 
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H u m a y. Nədən, Çiçək, nədən qorxurdun? 

 

 

 

Ç i ç ə k. Dedim birdən məni buraxarsınız... (Ağlayır) 

 

 

 

Z ə r i f. Səni qovan var, Çiçək? 

 

 

 

H u m a y. Mən səni heç yana buraxmaram, Çiçək, sən 

doktorun, Qərib atanın yadigarısan, səni Zərifdən 

ayırmıram, bir olan Allah Ģahiddir, qızım... 

 

 

 

Telefon zəng çalır. Zərif dəstəyi qaldırır. 

 

 

 

Z ə r i f. Alo! (Donub qalır) 
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H u m a y. Nə oldu, Zərif? Niyə danıĢmırsan, kimdi? 

 

 

 

Zərif bir xeyli qulaq asır və birdən hirslə dəstəyi aparatın 

üstünə çırpır. 

 

 

 

H u m a y. Zərif, nə olub? Kimdi? 

 

 

 

Ç i ç ə k. Zərif, odu? 

 

 

 

H u m a y. O kimdi, Çiçək? Zərif, niyə cavab vermirsən? 

 

 

 

Z ə r i f. Odu! (Qarnına iĢarəylə) Bunun müəllifi! Ġt kimi 

peĢman olub. BağıĢlanmasını istəyir, atalıq hissi oyanıb 

olmayan qəlbində, asqırıb oyanıb altı aydan sonra. 
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H u m a y. Ġlahi, çox Ģükür! (Diz üstə düĢüb hönkürür) 

 

 

 

Ç i ç ə k. Bu möcüzədi! Allahın bizə rəhmi gəldi. 

 

 

 

Telefon zəng çalır. Humay yerindən qalxıb telefona 

yaxınlaĢır, amma dayanır.  

 

 

 

  

 

 

 

Çönüb Zərifə baxır. 
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H u m a y. Zərif, qaldır dəstəyi, cavab ver. 

 

 

 

Z ə r i f. Yox, mama! Mən bütün bu əzablardan, 

əziyyətlərdən, təhqirlərdən sonra onu bağıĢlamaq nədir, 

heç eĢitmək istəmirəm... (Ağlamağını gizlətməyə çalıĢır) 

Mən daĢdan deyiləm, mama... 

 

 

 

  

 

 

 

Bütün bu dialoqları aramsız səslənən telefon zəngləri 

müĢayiət edir. 

 

 

 

  

 

 

 

H u m a y. Cavab ver, qızım, o körpənin xatirinə. Allah 

açan qapını bağlama, bu xilas yoludur. 
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Z ə r i f. Mama, mən o adama nifrət eləyirəm. 

 

 

 

H u m a y. Düz demirsən, bu nifrət deyil, inciklikdir, 

hikkədir. O qorxub, məsuliyyətdən qorxub. KiĢi ata 

olacağını biləndə çaĢır, ilk keçirdiyi hiss qorxu olur. 

Sevinc sonra gəlir.  

 

 

 

Ç i ç ə k. Allahın o körpəyə rəhmi gəlib. 

 

 

 

Z ə r i f. (Dəstəyi götürmək istəyir) Yox, mama, 

bacarmıram, mən onunla danıĢa bilmərəm. 

 

 

 

H u m a y. Axı sən ondan heç nə istəməmisən. 

Hədələməmisən, Ģikayətçi olmamısan, heç adını belə 

çəkməmisən. Əgər bundan sonra o öz istəyi ilə qayıdıb 

bağıĢlanmasını, uĢağına atalıq etmək istədiyini deyirsə, 

o... pis adam deyil, qızım. 
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Zəng səsi güclənir. 

 

 

 

Z ə r i f. (Dəstəyi qaldırır, amma danıĢmır. Bir müddət 

səssiz qulaq asır) YavaĢ, göz yaĢın üzümə sıçradı. 

 

 

 

Ç i ç ə k. Yəqin ağlayır. 

 

 

 

H u m a y. Sss... 

 

 

 

Z ə r i f. Neynək, gəl! Gəl görüm necə baxacaqsan 

üzümüzə? Əlbəttə! Mən indi tək deyiləm. (Dəstəyi qoyur 

və heysiz kresloya çökür) 

 

 

 

H u m a y. Ġlahi, çox Ģükür! Sən çətini asan eləyənsən. 
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Ç i ç ə k. Humay mama, Allah möcüzəsini göstərdi. 

 

 

 

Z ə r i f. Həri, möcüzədi, bu arsız zamanda itkin atanın 

tapılması həqiqətən möcüzədi. 

 

 

 

H u m a y. Çiçək, gedək bir Ģükr namazı qılaq. 

 

 

 

Humayla Çiçək getmək istəyirlər. 

 

 

 

Z ə r i f. Bəlkə məni də sıranıza qəbul edəsiniz? 

 

 

 

Ç i ç ə k. Humay mama! 

 

 

 

H u m a y. Sən namaz qılmaq istəyirsən? 
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Z ə r i f. (Tərəddüddədir) Yox, mama... yox, mən hələ 

hazır deyiləm. 

 

 

 

H u m a y. Neynək, qızım, tövbə qapıları həmiĢə açıqdır. 

 

 

 

Humayla Çiçək gedir. Zərif qalxıb güzgü qabağına keçir. 

Daraqla saçını səliqəyə salmaq istəyir, dayanır, əli ilə 

saçını qarıĢdırıb yenə də kresloya oturur. Qapının zəngi 

çalınır. Zərif bu zəngi gözləsə də diksinir. Ayağa qalxır. 

 

 

 

Z ə r i f. Ġlahi, mənə səbr, dözüm, qüvvə ver! (Qəti 

addımlarla qapıya tərəf gedir və görünməz olur) 

 

 

 

  

 

 

 

ĠĢıq sönür 
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Pərdə 

 

 

 

Fevral-mart, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

Əjdər Ol 

 

“Dubay vaxtı” 

 

 

Ġki hissəli satirik komediya 

 

    

   

  

 ĠĢtirakçılar: 

 

Qafqaz - biznesmen 

Fidan, 
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Mimi, 

Babaxan - "Qafqaz" firmasının iĢçiləri 

Qədim - qəbiristanlığın müdiri 

Həbib əl - Cüneyd - dubaylı biznesmen 

Hümam - onun köməkçisi 

 

I hissə 

 

I Ģəkil 

 

Müasir ofis. Divardan asılmıĢ Ģəkildə 21 mərtəbəli binanın 

layihəsinin iri görünüĢü. Fidanla Mimi azacıq bir-birindən 

aralı qoyulmuĢ stolların arxasında əyləĢiblər, 

məĢğuldurlar. "Dubay, Dubay" nəqarətli oynaq mahnının 

səsi ofisi bürüyüb. Mimi oturduğu yerdə əlləri ilə rəqs edir 

və mahnının "Dubay, Dubay" rədiflərini təkrar edir. Fidan 

da hərdən ona qoĢulur. 

Mahnının sözləri belə ola bilər: 

 

Odlu səhra Ģəhəri, Dubay, Dubay! 

Ömrümün ağ səhəri, Dubay, Dubay! 

Tapılar səndə alovdan köynək, 

bit nalı, çin yəhəri, Dubay, Dubay! 

 

Nəqarət 

 

Hərə bir iĢ tutacaq, Dubay, Dubay! 

Bir qoyub, beĢ tutacaq, Dubay, Dubay! 
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Mən də tacir babayam, "gəl-gəl!" de, 

Sövdamız baĢ tutacaq, Dubay, Dubay! 

 

Telefon zəng çalır. Mimi musiqinin səsini azaldıb, dəstəyi 

qaldırır. 

Mimi. Bəli! (Xəttin o biri baĢındakını dinlədikdən sonra 

cavab verir.) Binamız iyirmi bir mərtəbəlidir, hazırda 

ikinci mərtəbəsi tikilir. Ġlin axırına tikinti baĢa çatmalıdır. 

Layihədə bir otaqlıdan tutmuĢ yeddi otaqlıya qədər 

mənzillərimiz olacaq. Necə? (ani pauza) Keyfiyyətə söz 

ola bilməz. Bina "Yeni Yasamal"dadır. Düz təzə yolun 

üstündə. Hündür yerdədir. Üçotaqlı? Üçotaqlılar... bu 

dəqiqə baxıb deyirəm... (Binanın layihə kağızına baxır.) 

Hə, üçüncü, dördüncü, on doqquzuncu, iyirminci, iyirmi 

birinci mərtəbələrdə varımızdır. Qalanları satılıb. Start 

qiymətləri deyə bilərəm, aĢağı yeri də var. YaxĢısı budur 

ofisə gəlib, müdirlə razılaĢın. Sağ olun! (dəstəyi qoyur.) 

Fidan. Niyə yalan danıĢırsan, Mimi? Binada vur-tut iki 

mənzil satılıb. 

Mimi. (gülür) Qafqaz müəllim belə tapĢırıb. Müdirin 

sözündən çıxmalıyam? O deyib ki, əvvəl iĢə getməyən 

mərtəbələri satmalıyıq. 

Fidanın qarĢısındakı mobil telefon zəng çalır. Qız telefonu 

açıb gəziĢə-gəziĢə danıĢır. 

Fidan. Bəli, cənab əl-Cüneyd! (Mimiyə) Dubaydandır. 

Həbib əl-Cüneyddir. (dəstəyə) Cənab əl-Cüneyd, Qafqaz 

müəllim göndərdiyiniz malları yerbəyer eləməklə 

məĢğuldur. Cib telefonunu açmır? Heç biz də onun 
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telefonuna düĢə bilmirik. Neçə gündür ofisə gəlmir. Ola 

bilsin baĢı qarıĢıqdır. Hərdən belə olur, bizə demədən 

Qafqaz müəllim harasa çıxıb gedir. Ofisə qayıdan kimi, 

onu axtardığınızı deyərəm. Sağ olun. (telefonu bağlayır) 

(Mimiyə) Mimi, bu ərəb bizim dildə elə Ģirin danıĢır ki... 

Mimi. DanıĢar də. Altı ildir Qafqaz müəllimlə alıĢ-

veriĢdədir. 

Fidan. Amma Ģorgöz kiĢiyə oxĢayır. 

Mimi. Ġndi Ģorgöz olmayan kiĢi var? 

Fidan. Telefonda lap Qafqaz müəllim kimi soruĢur: Cigər, 

necəsən? Qafqazdan yarıdıq, qaldı bu. 

Mimi. Köməkçisi Hümam özündən geri qalmır. Telefonda 

suyulub gedir. Amma Həbib əl-Cüneyd müdirimizin 

xətrini çox istəyir. ġefimiz əməlli-baĢlı onun etibarını 

qazanıb. Keçən il Həbib əl-Cüneydlə Hümam Bakıda 

qonaq olanda Qafqaz müəllim onlar üçün nələr eləmədi? 

Bizim Babaxan qonaqların qabağında min oyundan çıxırdı 

ki, onlar razı qalsın. Öz aramızdır, Babaxansız Qafqaz 

müəllimə çətin olar. 

Fidan. (zarafatla) Babaxan da sənsiz keçinə bilməz. 

Mimi. Qadam onun ürəyinə! Ġkisini boĢayıb, indi də iliĢib 

mənə. 

Fidan. Özünü naza qoyma! Babaxan diribaĢdır. 

Mimi. Bunların diribaĢlığından nə fayda? Qafqaz müəllim 

səni, bu da məni avara qoyub. Sizin iĢinizə qarıĢmıram, 

amma ürəyimə damıb ki, Babaxan məni yarıtmayacaq. 

Fidan. Hər ürəyə daman düz olmur.  
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Mimi. O biriləri kimi məni də bir gün baĢından eləyəcək. 

Özü də sudan duru çıxacaq. 

Fidan. Çox ĢiĢirdirsən.  

Mimi. Hər cür vəziyyətdən çıxmağın ustasıdır o. (Mimi 

ayağa durub stolun üstündəki sənədlərdən bir dəstini 

çantasına qoyur və çantanı çiyninə salıb çıxıĢa doğru 

addımlayır.) Mən getdim banka. Telefon zənglərinə cavab 

ver. Qafqaz müəllim soruĢsa, deyərsən uzağı bir saata 

qayıdacağam.  

Fidan. (zarafatla) Bəs Babaxan soruĢsa, nə cavab verim? 

Mimi. Onun sualını cavabsız qoysan yaxĢıdır. (gedir) 

Qafqaz içəri girir. Fidan onu görcək qaĢqabağını sallayır. 

Qafqaz. (baxıĢları ilə onu bir qədər süzdükdən sonra) Sən 

qaĢqabaqlı olanda da gözəlsən. 

Fidan. Mən ağlayanda da belə deyirsən. 

Qafqaz. Gülüb-danıĢmağın bir yana, sən ağlayanda da, 

qəzəblənəndə də, hətta deyinəndə də gözəl görünürsən. 

Fidan. Ona görə məni ağladıb, qəzəbləndirib, deyingənə 

döndərirsən ki, gözəlliyə tamaĢa eləyəsən? 

Qafqaz. Yenə küsürük? 

Fidan. Altı ildir səni gözləyirəm. 

Qafqaz. (gülə-gülə zarafatla) Nağıllarda qızlar yeddi il 

oturub sevgilisinin yolunu gözləyir. O hesabla hələ bir il 

də möhlətim var. 

Fidan. Sən mənimlə ticarətdəki müĢtərilərin kimi 

danıĢırsan. Axı, mən səninlə alqı-satqı müqaviləsi 

bağlamamıĢam. 
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Qafqaz. (Divardakı 21 mərtəbəli binanın layihəsinə 

yaxınlaĢıb, onu göstərərək) Əzizim, bir az da səbr elə, qoy 

binamızın tikintisi baĢa çatsın, əlimiz babat pula dəysin! 

Sonra görərsən... 

Fidan. Hər Ģeyi axırda gətirib pula bağlayırsan. 

Qafqaz. Pulsuz nə həyat, Fidan?! 

Fidan. Pul çox Ģeyi həll eləsə də, hər Ģey demək deyil. 

Qafqaz. Mən ki həyatda hər arzuma çatmaq iddiasında 

deyiləm, Fidan, amma sənin dediyin kimi pulla çox Ģeyi 

həll eləmək istəyirəm. 

Fidan. Arzularının sırasında mən neçənci yerdəyəm? 

Qafqaz. Əlbəttə, birinci yerdə. Qoy iĢlərimiz qaydasına 

düĢsün, toy edib, səni təmtəraqla gəlin gətirəcəyimə söz 

verirəm. 

Fidan. Mənə təmtəraq lazım deyil. 

Qafqaz. Sən nə danıĢırsan, Fidan? Yemə, içmə, əylənmə, 

havaya pul səpələmə, özünü göstərmə, bəs bu dünya 

nədən ötrüdür? 

Fidan. Bu dünya ürəyincə yaĢamaqdan ötrüdür. 

Qafqaz. Bax, görürsən, "Dünya ürəyincə yaĢamaqdan 

ötrüdür" deyirsən. Mənim ürəyim istəyir ki, ən gözəl gəlin 

paltarında, ən bahalı limuzində zər-ziba içində səni gəlin 

gətirim. Bilirsən toyumuzu harda edəcəyəm? (Fidan 

üzünü çevirib küskün halda ondan aralanır) Vosmoyda 

təzə Ģadlıq evi tikilir, 1500 nəfərlik. Özü də amfiteatr 

formasında. Gəlin maĢını birbaĢa salona daxil olub düz 

bəylə gəlinin taxtının qabağında dayanacaq. Tarkanı 

gətirəcəm ey, toyu aparmağa, Tarkanı. (Tarkanın 
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mahnısından bir sətir oxuyur.) " Quzu-quzu-quzu." 

Tamada da - Zəlimxan Yaqub. Necədir? Ürəyinə yatır? 

Fidan. Bir restoranın küncündə 20-30 nəfərlik toy da 

bəsimdir. 

Qafqaz. Elə toy olar? 

Fidan. Lap dəqiqini bilmək istəyirsənsə, heç elə toy da 

lazım deyil mənə. 

Qafqaz. Bəs necə toy istəyirsən?  

Fidan. Səssiz-küysüz, heç kəsə mane olmadan, nikah 

bağlatdırıb beĢ-altı günlük xəlvət bir guĢəyə çəkilmək, hər 

Ģeyi unudub ömrün Ģirinliyindən həzz almaq istəyirəm. 

Qafqaz. (lirik tonda) Səhərlər Ģehli çəməndə ayaqyalın 

gəzərik, hə?!  

Fidan. (sevincək) Hə. 

Qafqaz. Bülbüllərin nəğməsinə qulaq asa-asa saçlarına gül 

düzərəm. 

Fidan. Saçlarıma çiçək taxmaqdan elə xoĢum gəlir ki... 

Qafqaz. Sənin üçün Vahiddən qəzəl oxuyaram: "Sevgilim, 

eĢq olmasa, varlıq bütün əfsanədir." 

Fidan. Heç olmasa onda bir-iki həftə doyunca üzünü 

görərdim. 

Qafqaz. Deyirsən, toyumuzu ikilikdə eləyək? 

Fidan. Hə, özü də ucqar bir kənddə.  

Qafqaz. (təəccüblə) Ucqar bir kənddə?  

Fidan. O kəndin dağı, meĢəsi, çayı olsa, lap yaxĢı olar. 

Qafqaz. MeĢədə gəzərik, dələlərə fındıq yedizdirərik.  
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Fidan. (sevincək) Mən dələləri sevirəm. Ələ öyrənmiĢ 

dələ ovcumun içindən fındığı götürəndə, fürsət tapıb o biri 

əlimi dələnin quyruğuna çəkməyi bacarıram. 

Qafqaz. Bəh-bəh! Əl-ələ tutub dağa çıxarıq, zirvədən 

ətrafı seyr edərik.  

Fidan. Həm də ilk dəfə zirvədə biri-birimiz haqda 

düĢünərik. 

Qafqaz. (təəccüblə) Bəyəm zirvədə insan fərqli düĢünür? 

Fidan. Mən qabaqlar bir dəfə zirvədə olmuĢam. Onda 

mənə elə gəlmiĢdi ki, zirvədə adamın düĢüncəsi 

geniĢlənir. 

Qafqaz. (çiyinlərini çəkir) Ola bilər. 

Fidan. Qafqaz, heç ömründə kəpənək tutmusan? 

Qafqaz. Xatırlamıram. 

Fidan. Orada kəpənək tutarıq. 

Qafqaz. (öz əlilə boyunu göstərir) Bu boyda adam 

kəpənək dalınca düĢəcək? 

Fidan. UĢaqlığımızı yada salarıq. Mən uĢaqlıqda torla 

kəpənək tutardım. 

Qafqaz. Kəpənəkləri tutub neyləyəcəyik? 

Fidan. Onların naxıĢlarına, gözəlliyinə, zərifliyinə tamaĢa 

edəcəyik. 

Qafqaz. Onları incitmərik ki? 

Fidan. Yox, niyə incidirik? 

Qafqaz. Kəpənəklər nə yeyirlər? 

Fidan. (gülür) Kəpənəklər xortumları ilə çiçəklərin Ģirəsini 

sorurlar. Ġstəsək, onları müĢahidə edərik. 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

243 E-antologiya: çağdaĢ dramaturgiya 

 

Qafqaz. Prosesi aydın görməkdən ötrü səfərə çıxanda 

özümüzlə lupa da götürəcəyik?  

Fidan. Bunun nəyi pisdir ki? 

Qafqaz. Proqramda balıq ovu da olacaq? 

Fidan. (sevinməkdədir) UĢaqlıqda qarmaqla çaydan balıq 

tutardıq. Xırda çay balıqlarının dadı bilirsən necə 

ləzzətlidir? 

Qafqaz. Gecələr də ulduzları sayacayıq. 

Fidan. Əlbəttə!  

Qafqaz. (səsinin tonunu dəyiĢir) Bəs mənim pullarım ? 

Mən ulduz saymağı yox, pul saymağı sevirəm. 

Fidan. Yenə pul ? 

Qafqaz. Qabaqları demirəm, son illərdə minəcən toya 

çağırılmıĢam. Birindən də qalmamıĢam. Heç hansına yüz 

dollardan aĢağı pul yazdırdığım olmayıb. Deyirsən 

bülbülün nəğməsinə görə, zirvələrin, dələlərin, 

kəpənəklərin, balıqların xətrinə o pulların üstündən xətt 

çəkək? 

Fidan. Toyu da biznesə çevirmək istəyirsən. 

Qafqaz. (ucadan gülür) Ha...ha...ha... Bizdə ən böyük 

biznes elə toy biznesidir də. 

Fidan. Toyun biznesə nə dəxli?  

Qafqaz. Dünyanın yarısını gəzmiĢəm, de, hansı ölkədə 

bizdəki kimi xüsusi Ģadlıq evləri tikilir? Toyda stulun 

birini 80 manata qaldırıblar. Heç Parisdə də belə qiymətlər 

yoxdur. Mən neyləməliyəm? Cəmiyyətə arxa çevirməli 

deyiləm? (Fidana yaxınlaĢıb, onun əlindən tutur) Əzizim, 

Fidan, zəmanə ilə ayaqlaĢmaq lazımdır. 
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Fidan. Zəmanə ilə ayaqlaĢmaq axırımıza çıxacaq. (əlini 

Qafqazın əlindən çəkir) 

Qafqaz. Ġnsanlar həyatdan həzz almağın yeni yollarını 

axtararkən, sən qədim ġərq filosoflarının qocalıqda 

yazdıqlarının təsirindən çıxa bilmirsən. Nə bilim, nəfsi 

qorumaq, qənaət... 

Fidan. Ölülərin ruhunu incitmə! 

Qafqaz. Cavanlıqda belə Ģeylər onların heç yadına da 

düĢməyib. Elə ki qocalıblar, diĢləri tökülüb, mədələri 

yeməyi yaxĢı həzm etməyib, ehtirasları soyuyub, 

baĢlayıblar nəsihət verməyə: nə bilim, haram yeməyin, 

zina etməyin, axirəti düĢünün... Amma özləri cavanlıqda... 

Fidan. Müdrik olmaq üçün mütləq qocalmaq lazımdır? 

Qafqaz. Nə demək istəyirsən? 

Fidan. Bütün qocalar cavanlığın qədrini bilmədiklərindən 

gileylənirlər. 

Qafqaz. Mən də sən deyəni deyirəm də. Hər günün qədrini 

bilək. Pul qazanaq, gen-bol yaĢayaq, dünyanı gəzib, kef 

çəkək. Bax, neçə dəfə səni Dubaya aparmaq istəmiĢəm, 

getməmisən. Keçən il yayda dedim gedək Londona, 

boyun qaçırdın.  

Fidan. Böyük Ģəhərlərdə darıxıram. Xüsusən 

paytaxtlarda... Hamısı bir-birinə oxĢayır. Otellər, hündür 

binalar, basabas, səs-küy. Mənim xoĢum gəlir ki, ölkənin 

içərilərinə gedəsən, məsələn, Londonu yox, ġimali 

Ġrlandiyanın bir əyalətini gəzəsən, heç olmasa orada bircə 

həftə yaĢayasan. 

Qafqaz. Nə var axı əyalətdə? 
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Fidan. Ruh var, nəfəs var. 

Qafqaz. Sən bilirsən, hər il nə qədər turist Eyfel qülləsinin 

baĢına çıxır? 

Fidan. Yox. 

Qafqaz. Milyonlarla. 

Fidan. Dağların zirvəsi Eyfeldən hündürdür. 

Qafqaz. Deyirsən, elə hərə öz dağının kəlləsinə çıxsın, 

düĢünsün ki, Eyfeldədir? 

Fidan. Mahiyyəti birdir. 

Qafqaz. Eh, Fidan, Fidan... BaĢqalarına fors eləməkdən 

ötrü xüsusi yaxta tutub sevgilisi ilə bir nahara yüz min 

dollar xərcləyənlər var. Hansısa auksionda vaxtilə acından 

ölmüĢ baĢdanxarab bir rəssamın bu boyda (əlilə havada 

dördbucaq cızır) rəsmini bir milyon dollara alırlar. Nəyə 

görə? Nədən ötrü? Guya onsuz keçinmək olmaz? Olar! 

Amma baĢqalarından üstünlüyünü nümayiĢ etdirmək, varlı 

olduğunu gözə soxmaq və bundan böyük həzz almaq 

üçündür bu hoqqalar. 

Fidan. Həzz - ötəri Ģeydir. 

Qafqaz. Mənim bir dostum var, sənin ötəri hesab elədiyin 

həzzdən ötrü ötən qıĢ Sibirə getmiĢdi. Yerli dostlarının 

köməyilə Tayqanın ortasında rahatlıq üçün hər Ģəraiti olan 

komada iki həftə insan üzü görmədən yaĢamıĢdı. 

Bugünəcən o, mötəbər məclislərdə bu səfərini təfərrüatı 

ilə danıĢıb süfrədəkiləri təəccübləndirir, özünə qarĢı 

maraq yaradır. Hətta 60 dərəcə Ģaxtada biĢmiĢ balıqdan və 

ayı ətindən dadmağını elə həvəslə danıĢır ki... 

Fidan. (laqeyd) DanıĢsın də...  
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Qafqaz. Səncə, dostum bu səfərinə nə qədər xərcləsə 

yaxĢıdır? 

Fidan. (çiynini çəkir) Belə Ģeylərin qiymətini sən yaxĢı 

bilərsən. 

Qafqaz. Otuz min dollar!  

Fidan. Hər ekzotika həvəskarı mənim üçün nümunə ola 

bilməz. 

Qafqaz. Nümunəvi Fidan... Ha...ha...ha...Toyumuzdan 

sonra səni Cakartada timsah ətinə qonaq edəcəyəm. 

Fidan. Neçə gündür hardasan? Əl telefonların da bağlıdır. 

Yoxsa, timsah əti yeməyə getmiĢdin? 

Qafqaz. Yox, heç yana getməmiĢdim. Bəzi xoĢagəlməz 

zəngləri eĢitmək istəmirəm. 

Fidan. Telefonsuz iĢimiz keçmir axı?  

Qafqaz. Babaxana tapĢırmıĢam bu gün öz adına mənim 

üçün "Azərsell"dən təzə nömrə alacaq. 

Fidan. Bayaq Dubaydan Həbib əl-Cüneyd zəng eləmiĢdi. 

Səni bərk axtarırdı. 

Qafqaz. (tutulur) BeĢ aydır əl-Cüneydin Dubaydan 

göndərdiyi malların pullarını ödəmirəm. 

Fidan. Niyə? 

Qafqaz. Bəs bu 21 mərtəbəli binanı (divardakı proyekti 

göstərir) nəyin hesabına tikdirirəm? Həbib əl-Cüneydə 

borcum 2 milyon dollara çatıb. DüĢünürdüm ki, tezbazar 

binanın iki mərtəbəsini qaldırıb mənzilləri qabaqcadan 

sataram, borcdan çıxaram. Yasamalda 17 mərtəbənin 

uçması məni oturtdu.  

Fidan. Bəs indi neyləyəcəksən? 
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Qafqaz. Tikintini saxlaya bilmərəm, saxlasam, batdım. 

BeĢ aydır Dubaydan göndərilən mallar satıldıqca pullarını 

binanın üstünə qoyuram. 

Fidan. Sən Həbib əl-Cüneydlə danıĢ, bəlkə, möhlət verdi. 

Qafqaz. Ay-hay! Ərəb bilsə ki, onun puluna Bakıda bina 

tikdirirəm, bilirsən neyləyər? 

Fidan. Neyləyər? 

Qafqaz. Neyləməz? Ən azından binaya Ģərik olar. Ya da 

puluna faiz tələb edər. 

Fidan. O, sənin xətrini çox istəyir. DanıĢsan, bəlkə, razı 

olar. 

Qafqaz. (riĢxəndlə gülür) Alverdə xətir olmur. Heç kəs 

qara qəpiyindən keçmir. 

Fidan. Sən ona güzəĢtə gedərdin? 

Qafqaz. Eh, Fidan, Fidan! Altı il biznesmen yanında 

çalıĢan adam gərək belə sualı verməsin. 

Telefon zəng çalır 

Fidan. (dəstəyi götürür) Bəli... Həbib əl-Cüneyddir? 

Qafqaz müəllim? Bu dəqiqə... (səs eĢidilməsin deyə 

bundan sonra hər dəfə Qafqazdan cavab alınca ovucunu 

dəstəyə basır) 

Qafqaz. (əlilə iĢarə edir və pıçıldayır) De, yoxam. 

Fidan. Qafqaz müəllim yoxdur. 

Qafqaz. (əvvəlki canfəĢanlıqla) Hələ gəlməyib! 

Fidan. (səsi titrəyir) Hələ gəlməyib... Haradadır?  

Fidan. Eee...  

Qafqaz. Eee... Nə ee? De ki, cəhənnəmdə! 
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Fidan. (çaĢ-baĢ qalıb) Cəhənnəmdə... Necə yəni 

cəhənnəmdə? 

Qafqaz. Cəhənnəmdə də, cəhənnəmdə... 

Fidan. Cəhənnəmdə də, cəhənnəmdə. Hansı cəhənnəmdə? 

Qafqaz. Neçə cəhənnəm var? 

Fidan. Neçə cəhənnəm var? (Qafqaza) Deyir bir dənə. 

Qafqaz. Elə oradadır. 

Fidan. Elə oradadır. (Qafqaza) O, gülə-gülə soruĢur: Bəs 

niyə cənnətə düĢməyib? 

Qafqaz. Qoydular ki? 

Fidan. Qoydular ki? Cəhənnəmə düĢdüyünü haradan 

bilirəm? 

Qafqaz. HəmiĢə deyərdi ki, öləndə yerim cəhənnəmdir. 

Fidan. HəmiĢə deyərdi ki, öləndə yerim cəhənnəmdir. Nə 

tez cəhənnəmə çatdı? (Qafqaza) O, yenə, deyəsən, mənə 

lağ eləyir. 

Qafqaz. Cəhənnəmə burdan da giriĢ var də. 

Fidan. Cəhənnəmə burdan da giriĢ var də. (Qafqaza) 

Qafqaz, onu baĢa sala bilmirəm. 

Qafqaz. (o baĢ-bu baĢa gedir, bilmir Fidana necə kömək 

eləsin) De ki, ölüb. 

Fidan. (özünü itirir, lal hərəkətlərlə Qafqaza etiraz edir və 

ovucu ilə dəstəyi bağlayıb ondan soruĢur) Necə yəni, 

ölüb? 

Qafqaz. (hövsələdən çıxır) Necə deyirəm, elə də çatdır. 

De ki, ölüb. 

Fidan. (ovucunu dəstəkdən aralayaraq qırıq-qırıq) Qaf-qaz 

ö...lüb. (Qafqaza) Onun səsi dəyiĢdi. Haçan ölüb? 
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Qafqaz. Üç gündür. Bu gün bilmiĢik. 

Fidan. Üç gündür. Bu gün bilmiĢik. Nədən ölüb? 

Qafqaz. (yenə cavab tapmaqda çətinlik çəkir, hər iki əlilə 

baĢını tutub vurnuxur) De ki, bilmirəm. 

Fidan. Bilmirəm... Harda dəfn olunub? 

Qafqaz. (özündən çıxır) Harda dəfn olunacaq? 

Qəbiristanlıqda. 

Fidan. (onu təkrar edir) Harda dəfn olunacaq? 

Qəbiristanlıqda. Necə? Üç-dörd günə buradasınız? 

Qafqaz. (tələsik) Ehtiyac yoxdur. Uzaq yoldur. Ehtiyac 

yoxdur. 

Fidan. Qafqaz müəllim deyir ki...  

Qafqaz. Ay səfeh, sən nə danıĢırsan. Özün deyirsən ki... 

Fidan. Özüm deyirəm ki... 

Qafqaz. Uzaq yoldur, ehtiyac yoxdur. 

Fidan. Uzaq yoldur, ehtiyac yoxdur. Mütləq gələcəksiniz? 

Sağ olun! (dəstəyi yerinə qoyur) Sonda dedi ki, reysin 

vaxtını xəbər verəcəyik. Babaxan bizi qarĢılasın. 

Qafqaz. (hirsli var-gəl edir) Tez o yaramazı tap, Babaxanı 

deyirəm. 

Qafqaz baĢını binanın proyektinə söykəyərək, fikrə gedir.  

Fidan Babaxana zəng açıb, onu ofisə çağırır. 

 

Fidan. (ağlamsınır) Qafqaz, bu iĢin axırı necə olacaq? 

Qafqaz. Tamam baĢımı itirmiĢəm. (var-gəl edir)  

Fidan. BaĢqa bəhanə uydura bilmirdin? 

Qafqaz. Vaxt udmaq istəyirdim. Ağlıma gələn bu oldu. 
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Fidan. BaĢqa vaxt deyirsən ki, insan bir gediĢi edəndə 

gərək Ģahmatdakı kimi sonrakı üçüncü, dördüncü gediĢ 

barədə düĢünsün. 

Qafqaz. Belə gözləmirdim. 

Fidan. Ağıl dəryasına bax! 

Qafqaz. (əsəbi) Fidan! 

Fidan. (qəzəbli) Bu boyda zarafat olar? 

Qafqaz. Nə bilim, bu əbləh Dubaydan durub bura hüzürə 

gələcək. 

Fidan. Onun baĢına bir iĢ gəlsəydi, sən getməzdin? 

Qafqaz. Əlbəttə, gedərdim. 

Fidan. O da gəlir də. 

Mimi ilə Babaxan içəri girir. 

Mimi. Qafqaz müəllim, sementin pulunu köçürtdüm. 

(içəridəki pərt vəziyyəti görüb susur.)  

Babaxan. Fidan xanım zəng edəndə qapıda idim. Qafqaz, 

sənə təzə telefon nömrəsi alıb gətirdim. 

Qafqaz. (tutqun) Daha mənə təzə nömrə lazım olmadı. 

Babaxan. Niyə? 

Qafqaz. Gedirəm! 

Babaxan. Hara? 

Qafqaz. Cəhənnəmə. 

Babaxan. Nə iĢin var isti ölkələrdə, havası mülayim olan 

yerlərə get də. 

Qafqaz. Cəhənnəmin filiallarına getmirəm, özünədir 

yolum. 
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Babaxan. (gülür, onun dediyini zarafat sayır) Birdən 

dincəlmək istədin, cəhənnəmdən Xızının "Cənnət bağı"na 

zəng eləmək lazım oldu? 

Qafqaz. (əsəbi) ĠliĢmiĢik, Babaxan. Üç-dörd gündən sonra 

Həbib əl-Cüneyd gəlir. 

Babaxan. Tək gəlir?  

Qafqaz. Deyəsən, tək olmayacaq. 

Babaxan. Gəlsinlər də... Lap on nəfər olsunlar. Onlara elə 

Ģərait yaradarıq ki, Dubayı yaddan çıxardarlar. O, buradan 

gedəndən sonra nə qədər təzə restoranlar açılıb. Səhər 

birində, günorta o birində, axĢam da baĢqasında. Hesab 

elə ki, "Hyatt Park"da da yerləri hazır. Aldığın təzə BMV-

ni də çıxardarıq meydana. Onlara bir kef verərəm ki... 

Qafqaz. Babaxan... 

Babaxan. Lənkəranda ləvəngi, cücə-plov versək necə, 

deyirsən bəyənməzlər? 

Qafqaz. Babaxan... 

Babaxan. Lap ġəkiyə apararam onları ... 

Qafqaz. (hövsələdən çıxır) Babaxan, ġəki vaxtıdır? 

Babaxan. (çaĢır) Yox, Bakı vaxtıdır. Özü də keçmiĢik yay 

vaxtına. 

Qafqaz. Keç Dubay vaxtına! Dubay vaxtı ilə danıĢ. Həbib 

əl-Cüneyd kefə yox, yasa gəlir. 

Babaxan. Sənin dədənin ili haçandır çıxıb, gic ərəb bəyəm 

indi xəbər tutub? 

Qafqaz. Mənim yasıma gəlir ey, mənim yasıma. 

Mimi. (ağlamsınır) Qafqaz müəllim, elə danıĢmayın. 

Allaha Ģükür, sizə nə olub? Sappasağsınız. Yəqin, yenə 
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Fidanla sözünüz çəp gəlib? (Fidana) Ay Fidan, Qafqaz 

müəllimə niyə yazığın gəlmir? Bilmirsən ki, sən ondan 

küsəndə özünə yer tapa bilmir? 

Fidan. KüsməmiĢik.  

Mimi. Bəs niyə ikiniz də mısmırığınızı sallamısız? 

Fidan. Həbib əl-Cüneyd doğrudan da Qafqazın yasına 

gəlir. 

Mimi. Sizin yanınızda adam dəli olar. 

Fidan. Qafqaz mənə telefonda ona dedizdirdi ki, ölüb.  

Babaxan. Həə? Belə de! Həbib əl-Cüneyd yasa yox, 

pullarının dalınca gəlir. 

Qafqaz. Ġndi neyləyək? 

Fidan. Bəlkə Babaxan Həbib əl-Cüneydə zəng eləyib 

desin ki, Fidan səninlə zarafatlaĢıb. Qafqaz müəllimə heç 

nə olmayıb. 

Qafqaz. Yox, yox! Ġki həftədir onun telefon zənglərindən 

qaçıram. BaĢqa variant düĢünmək lazımdır. 

Babaxan. Qafqaz, deməli, sən ölürsən. 

Mimi. Babaxan, nə boĢboğazlıq edirsən? Elə sözləri 

danıĢmağa dilin necə dönür? 

Babaxan. Mimi, vay-Ģivən salma! Qafqaz müəllim 

yalandan ölür. 

Mimi. Yalandan ölmək olar? 

Fidan. Pulun ucbatından gör nə fikrə düĢürsüz? 

Qafqaz. Adam elə pulun ucbatından hər cur fikrə düĢür 

də. 

Fidan. Pul adı gələndə dönüb tamam baĢqa adam olursan. 

Qafqaz. Yenə baĢladı... 
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Fidan. Səni tanımaq olmur. 

Qafqaz. Fidan, sən məsələnin ciddiliyini anlamırsan.  

Fidan. Mənim dediyim sənə sərf eləmir. 

Qafqaz. Üç-dörd günün içində iki milyon dolları hardan 

tapım? 

Fidan. Ġtirdiyin yerdən. 

Mimi. (acizanə) Qafqaz müəllim, Sizə nə köməyim dəyə 

bilər? 

Qafqaz. Fidanı götür apar, sakitləĢdir. Biz düĢünüb bir 

qərara gəlməliyik. 

Mimi Fidanın qoluna girib, onu aparır. 

Babaxan. Bəlkə, bir müddət itkin düĢəsən? 

Qafqaz. Həbib əl-Cüneydi hərif sayırsan? Ġnterpola xəbər 

verib məni axtartdıracaq.  

Babaxan. Bəlkə Honq-Konqda təyyarə qəzasında ölənlərin 

arasında olduğunu ona deyək. 

Qafqaz. (gülür) Honq-Konqdakı təyyarə qəzasında 

ölənlərin siyahısı internetdə yayılıb. 

Babaxan. Bəlkə Xəzərdə "boğulasan". 

Qafqaz. O, buna dəlil-sübut axtaracaq. 

Babaxan. Boğulana nə dəlil-sübut? 

Qafqaz. Tutaq ki, mən Xəzərdə "boğuldum". Bu iĢin 

rəsmiləĢməsi üçün polis xəbər tutmalıdır? 

Babaxan. (çiynini çəkir) Nə bilim... 

Qafqaz. Cinayət iĢi açılmalıdır?  

Babaxan. Nə deyim? 

Qafqaz. Ġstintaq aparılmalıdır?  

Babaxan. Ola bilər. 
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Qafqaz. Sonra cinayət iĢi bağlanmalıdır? 

Babaxan. Bağlansın da... 

Qafqaz. Bu olacaq dəlil-sübut. 

Babaxan. Deməli, əl-Cüneydə qəbrin göstərilməlidir? 

Qafqaz. Mütləq! Yoxsa onu inandırmaq müĢkül iĢdir. 

Babaxan. (var-gəl edir) Kənddə yalançı qəbir təĢkil 

eləmək olmaz? Qafqaz. Orada hamı hamını tanıyır. 

Babaxan. Bəlkə tabut təĢkil eləyib Ģəhər 

qəbiristanlıqlarının birində dəfn edək?  

Qafqaz. (duruxur) Yox, tabutdan qorxuram. 

Babaxan. BoĢ tabutdan niyə qorxursan? 

Qafqaz. Tabutum hazır olanda birdən doğrudan da ölərəm. 

Babaxan. (zarafatla) Canın sağ olsun! 

Qafqaz. Deyəsən, qıdığın gəlir? 

Babaxan. Hər "ölürəm" deyən ölməz. 

Qafqaz. Lap elə bil tabut təĢkil elədik, bəs o, necə 

basdırılacaq?  

Babaxan. Ölü basdırmamıĢıq? 

Qafqaz. Tabutu yerdən tək götürəcəksən? 

Babaxan. (təəccüblə) Yox... 

Qafqaz. Tabutun qabağında böyüdülmüĢ Ģəklim 

tutulmalıdır? 

Babaxan. Düzdür. 

Qafqaz. Molla "Quran" oxumalıdır?  

Babaxan. Oxumalıdır. 

Qafqaz. Tabutun altına yeddi-səkkiz adam girməlidir? 

Babaxan. Əlbəttə! 

Qafqaz. Arxasında ən azı iyirmi-otuz nəfər getməlidir? 
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Babaxan. Ən azı... 

Qafqaz. ġəhərdə nə qədər hörmətli adam məni tanıyır. 

EĢidən-bilən tökülüb gələcək. Bəs sonra necə 

"diriləcəyəm"? Adam arasına necə çıxacağam?  

Babaxan. Lap çaĢıb qalmıĢam. 

Qafqaz. (acı-acı) Babaxan, tədbir tök. Hövsələm daralır. 

Üç-dörd günə varımız-yoxumuz əldən çıxa bilər. 

Babaxan. Deyirəm, bəlkə Qədim müəllimə ağız açaq? 

Qafqaz. Qədim müəllim bank müdiridir? Deyirsən, kredit 

götürməyə giriĢək?  

Babaxan. Yox, o, bank müdiri deyil. 

Qafqaz. Bəs kimdir? 

Babaxan. Bizim evin yanındakı qəbiristanlığın müdiridir.  

Qafqaz. Aha...  

Babaxan. Bəlkə o, müvəqqəti bir qəbir təĢkil eləyə bilər? 

Pulgir adamdır. 

Qafqaz. (yerindən dik atılır) Babaxan, nə durmusan, tez 

ol, gedək Qədim müəllimlə danıĢaq. 

Babaxan. Hövsələn olsun, Dubayda mebel anbarına 

getmirik. 

Qafqaz. Vaxt bizim ziyanımıza iĢləyir. 

Babaxan. (toxtaq halda) Sən onun yanında görünməsən 

yaxĢıdır. Birdən tanıĢ-biliĢə rast gələrik. 

Qafqaz. Düz deyirsən. 

Babaxan. Bu saat gedib, onu maĢına qoyub, gətirirəm 

sənin yanına. 

Qafqaz. Əgər bu iĢ baĢ tutsa, sənə binamızdan (binanın 

Ģəklini göstərir) üç otaqlı bir mənzil bağıĢlayacağam. 
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Babaxan. (gözləri parlayır) Doğrudan? 

Qafqaz. Doğrudan!  

Babaxan. Pəncərələri dənizə baxacaq? 

Qafqaz. Hava aydın olanda Pirallahını görəcəksən. 

Babaxan. (iriĢir) Neçənci mərtəbədə? 

Qafqaz. A kisi, nə mərtəbə, hec mərtəbə söhbətinin 

yeridir? 

Babaxan. Xasiyyətinə bələdəm. ĠĢin düzələndən sonra 

sözündən qaçacaqsan.  

Qafqaz. BoĢboğazlıq eləmə. 

Babaxan. Üçotaqlı mənzilə görə binanın 21-ci mərtəbəsini 

ixtisar eləyib deyəcəksən ki, sənə orada mənzil 

verəcəkdim, qismətində yox imiĢ. 

Qafqaz. Babaxan, sənə elədiklərim gözündən... 

(Babaxanın ona tərs-tərs baxdığını görüb, səsinin tonunu 

dəyiĢir və yumĢalır) yaxĢı, gəlməsin.  

Babaxan. Düz deyirəm də.  

Qafqaz. Get, tez ol, get. Burada oturub Qədim müəllimi 

gözləyirəm. ƏliboĢ qayıtma!  

Babaxan gedir, Fidanla Mimi içəri girirlər. 

Niyə qayıtdız? 

Mimi. (sıxıla-sıxıla) Qafqaz müəllim, Həbib əl-Cüneydgil 

gəlsə, mən də gedim cəhənnəmə? 

Qafqaz. (duruxur) Mimi, sənin də ona borcun var?  

Mimi. Yox!  

Qafqaz. Bəlkə məndən xəbərsiz alıĢ-veriĢiniz olub?  

Fidan. Mimi baĢqa Ģey demək istəyir.  

Qafqaz. Nə demək istəyir? 
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Mimi. Qafqaz müəllim, birdən Həbib əl-Cüneyd 

mühasibat sənədlərinə baxmaq istədi? 

Qafqaz. Onun bizim mühasibat sənədlərindən baĢı 

çıxmaz. 

Fidan. Bəlkə yanında bir baĢıçıxan gətirdi? 

Mimi. Hesabımıza girib-çıxan pulların sənədlərini tələb 

etsə... 

Qafqaz. Hesabımızda nə qədər pul var? 

Mimi. Onca min manat. 

Qafqaz. Onca min manat? 

Mimi. Tikinti materiallarının qiyməti çıxıb kəlləçarxa. 

Qafqaz. Pay atonnan, pul sel kimi gedir. 

Mimi. Mən neyləyə bilərəm? 

Qafqaz. YaxĢı, Həbib əl-Cüneyd istəsə, on min manatı 

götürər. 

Mimi. Həbib əl-Cüneyd tikinti materialları üçün pul 

köçürtmə sənədlərini görsə, sakit durmaz. 

Qafqaz. Bəs nə təklif edirsən? 

Fidan. Qafqaz, yalvarıram, girmə bu oyuna! 

Qafqaz. Biz artıq oyundayıq, əzizim. Bu oyunu qələbə ilə 

baĢa çatdırmaq lazımdır. 

Mimi. Qafqaz müəllim, bəlkə bütün sənədləri müvəqqəti 

olaraq göndərək... 

Qafqaz. (təəccüblə) Hara? 

Mimi. (gülə-gülə) Cəhənnəmə. 

Qafqaz. (eyni açılır) Cəhənnəm dünyanın zirzəmisidir, 

hərdən ondan istifadə etmək lazımdır. 

Fidan. (riĢxəndlə) Cəhənnəmi kirayəyə götürürsən? 
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Qafqaz. Bir neçə gün o bizə xidmət eləməlidir! 

Mimi. Qafqaz müəllim, gedim sənədlərlə məĢğul olum. 

Qafqaz. Get! 

Mimi gedir. 

 

 

 

Fidan. Qafqaz... mən bunun axırından qorxuram. 

Qafqaz. Qorxan gözə çöp düĢər. 

Fidan. Sən etibarını itirəcəksən. 

Qafqaz. Düz deyirsən, Dubayla əlaqəm kəsiləcək. Ancaq 

iĢ iĢdən keçib. 

Fidan. Hələ gec deyil. 

Qafqaz. Dubaylı qonaqlar gələndə Mimi ilə Babaxana 

kömək edərsən. 

Fidan. Ġndi sənin tövsiyən vəsiyyətə oxĢayır. 

Qafqaz. Ölən vəsiyyət edər də... 

Fidan. Qorxmursan? 

Qafqaz. Ölümdən? 

Fidan. Sirrinin açılmağından.  

Qafqaz. Bu sirdən kimsə xəbər tutub?  

Fidan. Bu sirri üç nəfər bilir.  

Qafqaz. (qorxu içində) Üç nəfər? 

Fidan. Mən, Mimi, Babaxan. 

Qafqaz. Ürəyimi üzmüĢdün. Biz bir adamıq. Sizdən 

arxayınam. 

Fidan. Qorxmursan girova çevrilərsən? 

Qafqaz. (laqeyd) Kimin girovuna? 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

259 E-antologiya: çağdaĢ dramaturgiya 

 

Fidan. (quru və sərt) Biri elə mənim! Polisə xəbər 

verəcəyəm. 

Qafqaz. Belə de! DüĢmən ocaq baĢında imiĢ ki. Qaç, 

xəbər ver, nə durmusan?! 

Fidan. Səni bu yoldan çəkindirmək üçün bilmirəm nə 

edim. (ağlayır) 

Qafqaz. Fidan, sən özünü ələ almaq haqda düĢün. 

Fidan. Adama məntiqlə düĢünməyə imkan verirsən ki? 

Qafqaz. Siyasi ekspertlər məntiqlə düĢündukləri üçün çox 

vaxt yanılırlar. Bilirsən, niyə? 

Fidan. Niyə? 

Qafqaz. Çünki hadisələr məntiqlə deyil, kimlərinsə 

kefindən asılı olaraq baĢ verir. 

Fidan. (acıqlı) Mən istəmirəm kiminsə kefindən asılı 

olum. 

Fidan gedir. Babaxanla Qədim daxil olur. 

Babaxan. Qafqaz müəllim, tanıĢ olun, bu Qədim 

müəllimdir, qəbiristanlığın direktoru. 

Qafqaz. Çox Ģadam! ƏyləĢin! (Qafqazla Qədim əyləĢirlər) 

(öz-özünə) Əzrayılın köməkçisi ilə tanıĢlıqdan Ģad 

olarmıĢam. (Babaxana) Babaxan, Qədim müəllim 

məsələdən xəbərdardır?  

Babaxan. Xeyr! Qafqaz müəllim, belə məsələ tet-a-tet həll 

olunsa, yaxĢıdır. Ġcazənizlə, sizi tək buraxım! (Mobil 

telefonu zəng çalır) Hə, Mimi! Yox, gələ bilmərəm, indi 

vaxtım yoxdur. Sonra... (yan otağa keçir) 

Qədim. Buyurun, eĢidirəm! 

Qafqaz. Qədim müəllim, Sizə bir iĢim düĢüb. 
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Qədim. Buyurun!  

Qafqaz. Mənə bir qəbir yeri lazımdır. 

Qədim. (ayağa durur) A kiĢi, bundan ötrü niyə məni bura 

çağırtdırırdız? ĠĢim-gücüm baĢımdan aĢır. (getmək istəyir) 

Qafqaz. Bu da iĢdir də. 

Qədim. Hər ölü sahibinin qapısına getməliyəm? 

Qafqaz. Mən hər ölü sahibi deyiləm. 

Qədim. Pay atonnan, indi heç kəslə dil tapmaq olmur. 

Kimi dindirirsən, "mənəm-mənəm" deyir. 

Qafqaz. Qədim müəllim, mən Sizi davaya çağırmamıĢam. 

Qədim. Vallah, mən də dava adamı deyiləm. Ancaq... 

Qafqaz. Nə ancaq? 

Qədim. Hər Ģeyin bir təhəri var də. 

Qafqaz. Xətrinizə dəyən nədir? 

Qədim. GörmüĢük ki, ölü yiyəsi qəbiristanlıq sahibinin 

yanına gələr. Bəzi adamlar... 

Qafqaz. Hə... 

Qədim. Özlərini elə yekə tuturlar ki. 

Qafqaz. XahiĢ edirəm, oturun, rahat söhbətimizi edək. 

Qədim. Xüsusi söhbətə nə ehtiyac? Bu saat üç ehtiyat 

qəbrimiz var. Babaxan hansına barmağını tuĢlasa, o qəbir 

sizinki. 

Qafqaz. Qəbirə barmaq uzatmazlar, Qədim müəllim! 

Qədim. (səsinin tonunu dəyiĢir) Hə, düz deyirsiniz, 

bağıĢlayın. Söz var ki, qəbirə əl uzatsan, səni çəkib aparar. 

Qafqaz. (ayağa durur) Təkcə qəbir yeri ilə iĢ düzəlmir. 

Məsələ bir az baĢqa cürdür. 
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Qədim. Nə desəniz, varımızdır; çadırımız, yayda 

kondisionerimiz, qıĢda sobamız, mikrofonumuz, hər cür 

dəm-dəstgahımız, xidmətçilərimiz...  

Qafqaz. Məni axıra qədər dinləyin!  

Qədim. Narahat olmayın, yasın üçünü, yeddisini, qırxını 

kefiniz istəyən kimi yola verərik. 

Qafqaz. Ehsan hayındayam? 

Qədim. Mollamız da var. Düzdür, Ġrandan gələn bir az 

baha düĢür. Ancaq yerli molla daha sərfəlidir. 

Qafqaz. Molla lazım olmayacaq. 

Qədim. Molla özünüzdəndir? Nolar. 

Qafqaz. Mollanı neynirik? 

Qədim. Mollasız nə ölü? 

Qafqaz. Molla söhbətini qurtarın də... 

Qədim. (pıçıltı ilə) Ölən müsəlman deyil? Yəqin ananız... 

Qafqaz. Anam da, atam da müsəlmandır, hər ikisi çoxdan 

ölüb. 

Qədim. Hər ikisinə Allah rəhmət eləsin. Bəs ölən kimdir? 

Qafqaz. Özüm! 

Qədim. (duruxur və heyrətlə Qafqaza baxır) BaĢqa 

qəbiristanlıqdan xortdayıb mənim qəbiristanlığıma 

köçmək istəyirsiniz? 

Qafqaz. ÖlməmiĢəm də. XortdamamıĢam da. 

Qədim. Bismillahir rəhmanir rəhim.  

Qafqaz. Məsələ burasındadır ki, sizin qəbiristanlıqda 

mənim müvəqqəti qəbrim olmalıdır. 

Qədim. Yəni necə?  

Qafqaz. Çox sadə. 
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Qədim. Heç nə anlamıram.  

Qafqaz. Açıq qəbirin biri bu axĢam gizlicə 

doldurulmalıdır. 

Qədim. Tutaq ki, bu axĢam açıq qəbrin birini doldurduq.  

Qafqaz. Sabah üstündə mənim bu Ģəklim (stolun 

siyirtməsindən Ģəklini çıxardıb, Qədimə uzadır) 

yapıĢdırılmıĢ baĢdaĢı ucaldılır.  

Qədim. Bəs sonra?  

Qafqaz. Vəssalam. 

Qədim. (tərəddüdlə) Düzü, bu vaxtacan mən belə Ģey 

eləməmiĢəm. 

Qafqaz. Eləməmisiniz, eləyərsiz. 

Qədim. Əmr edirsiz? 

Qafqaz. YaxĢı pul qazanacaqsız. 

Qədim. (qəzəbli) Bu, cinayətdir! 

Qafqaz. Mən sizə pul verirəm. (Cibindən bir dəst pul 

çıxardıb stolun üstünə atır.) Özü də iri pul. 

Qədim. Adama elə-belə iri pul vermirlər. 

Qədim. Yalnız risk edənlər böyük uğur qazanırlar.Qədim. 

(bir gözü puldadır) Birdən iliĢsək? 

Qafqaz. Sizin alibiniz var. 

Qədim. Məhkəməyə də düĢəcəyik?  

Qafqaz. Hər Ģey ola bilər. 

Qədim. Alibim nədir? 

Qafqaz. Siz qəbiristanlıq iĢçiləri heç bir ölünün kəfənini 

yırtıb, meyitə baxmırsız. 

Qədim. Qəbiristanlıqda ölünün sənədi tələb olunmur. 

Qafqaz. Bu məsələ qanuniləĢməyib. 
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Qədim. Düzdür. Milli Məclis hələ "Dəfn haqqında" qanun 

qəbul eləməyib. 

Qafqaz. Demək, düzəliĢirik?! 

Qədim. (qorxa-qorxa) Bank yarıb izi itirmək istəyirsiz? 

Qafqaz. Xeyr! 

Qədim. Onda adam öldürəcəksiz! 

Qafqaz. Heç kəsi öldürmək fikrim yoxdur. 

Qədim. Yəqin qumarda iri məbləğ uduzmusuz? 

Qafqaz. Qumarbaz deyiləm. 

Qədim. Bəlkə borc altından çıxa bilmirsiz? 

Qafqaz. (qəzəblə) Mənim iĢimə qarıĢmayın. Sizə ölü 

lazım deyil? 

Qədim. (çəkinir) Lazımdır. Gündə iki ölümüz gəlsə, (əlini 

xirtdəyinə qoyur) bəsimizdir. 

Qafqaz. (Özünə iĢarə ilə) Ölünüzə yiyə durun da. 

Qədim. (yazıq-yazıq) Nigarançılıq məni üzür. 

Qafqaz. Üzülməyin!  

Qədim. Demək asandır. 

Qafqaz. Məni süründürən sevgilimi yumĢaltmaq 

istəyirəm. 

Qədim. Bəlkə sevgilinizə minnətçi salasız? 

Qafqaz. Xeyri yoxdur. Bundan kar asmaz. 

Qədim. Birdən sevgiliniz qəbiristanlıqda baĢdaĢınızı 

görüb heç peĢman olmadı? 

Qafqaz. Yəni, o qədər ürəyidaĢ olacaq?  

Qədim. Oldu, oldu, indikilərdən nə desən çıxar. Bir də 

gördün...  

Qafqaz. Neylədi? 
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Qədim. Qırxınız çıxmamıĢ baĢqasına ərə getdi? 

Qafqaz. Onda onun acığına dirilərəm. 

Qədim. Bəs qəbriniz?  

Qafqaz. Onu bağıĢlayaram sizə. 

Qədim. (hirslənir) YaxĢı-yaxĢı danıĢın! Adama qəbir 

bağıĢlayarlar? Özünüzə qismət olsun! 

Qafqaz. Niyə təəccüblənirsiz? Götürmürsüz, götürməyin! 

Nə qədər adam tanıyıram ki, öz nəsli üçün qəbiristanlıqda 

yer alıb. 

Qədim. Hə, belələri var. 

Qafqaz. Hesab eləyərsiz ki, mən də onlardan biriyəm. 

Qədim. Bu baĢqa məsələ. Bəs baĢdaĢınız? 

Qafqaz. Onu özünüz bilərsiz. Siz bu pulları götürün 

(pulları stolun üstündən götürüb ona verir) sabaha qədər 

məsələni həll edin. 

Qədim. Görüm neynirəm də. 

Qafqaz. Nə kömək lazım olsa, Babaxanı tapın. 

Qədim. Allah Ģahiddir ki, Babaxandan keçə bilmirəm. 

Qafqaz. Qədim müəllim, urəkli olun! 

Qədim. (Qafqazın Ģəklini bir də nəzərdən keçirir) Sizdən 

bir xahiĢim var; birinci ölüsünüz ki, Sizdən xahiĢ 

eləyirəm. 

Qafqaz. (gülümsəyir) Nə xahiĢ? 

Qədim. Heç olmasa bığınızı qırxdırın. Saçınıza da əl 

gəzdirin. BaĢdaĢınızdakı Ģəklinizdən fərqlənin! Düzdür, 

burada bir az qeyrət məsələsi var. Ancaq gərək 

inciməyəsiz. Birdən tanıyıb eləyən olar, iĢimizi ehtiyatlı 

tutaq. 
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Qafqaz. (sakitcə) XahiĢiniz nəzərə alınır. (Qədim gedir) 

Bığ qeyrət niĢanəsi imiĢ. Yox, ölülərin direktoru, yox, 

qeyrət niĢanəsi bu bina (Ģəkildəki binanın proyektini 

göstərir) olacaq. (gedir) 

Mimi içəri girir. 

Mimi. Qafqaz müəllim, bankla maraqlandım, 

hesabımızda... (içəridə kimisə görməyib dayanır) Burada 

hec kim yoxdu ki...  

Babaxan yan otaqdan çıxır. 

Babaxan. Mən buradayam, əzizim, sənin beĢ 

addımlığında. (Mimiyə sarı gəlir) 

Mimi. (sanki diksinir) Dayan! Yaxın gəlmə! Məni 

yoluxdurarsan. 

Babaxan. Mən infeksiya yayıram? 

Mimi. Bəli!  

Babaxan. Diaqnozu kim qoydu?  

Mimi. Mən.  

Babaxan. Xəstəliyimin adı nədir?  

Mimi. Laqeydlik, biganəlik. 

Babaxan. Oho! Aramızdan su keçmirdi? Birdən-birə 

noldu?  

Mimi. Özün yaxĢı bilirsən. 

Babaxan. Görürsən də, vaxt yoxdu. BaĢım Qafqaza 

qarıĢıb. 

Mimi. Avara adamın vaxtı olmaz, çünki iĢini düzgün qura 

bilmir.  

Babaxan. Ġndi Qafqazı darda qoyum?  
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Mimi. Gündə bir hoqqa cıxarırsız. Neçə ildir bir yerdəyik, 

sizin taraz gününüzü görmədim. 

Babaxan. (iriĢir) Pul qazanırıq da. 

Mimi. Bəs hanı qazandığın pullar? Bir həsirsən, bir 

Məmmədnəsir. 

Babaxan. (kövrəlir) Ġki qurulu ev qoyub çıxmıĢam. 

Hərəsinin filan qədər qiyməti...  

Mimi. Kimdir günahkar? 

Babaxan. Arvad sarıdan mənimki gətirməyib də... 

Mimi. Sənə arvad dözər? 

Babaxan. Baxır arvada. 

Mimi. Ev-eĢik yadına düĢür? Arvad-uĢağı vecinə 

almazsan, onlara vaxt ayırmazsan, bir gün üzləri dönər 

səndən. 

Babaxan. (kənara) Deyəsən, bunu almamıĢdan 

boĢayacam. (Mimiyə) Mimi, söz verirəm... 

Mimi. Sən ancaq elə quru söz verirsən. 

Babaxan. Bu axırıncısıdır.  

Mimi. Verdiyin sözləri tarixinəcən dəftərçəmdə qeyd 

eləyirəm. 

Babaxan. Yaxsı eləyirsən, dəyərli sözləri yazıb saxlamaq 

lazımdır. 

Mimi. Zarafatın çox Ģitdir, gülməli deyil. 

Babaxan. Görürsən ki, Qafqazın quyruğundayam. 

Mimi. Xaricdə kiĢilər də biri-birilə nikah bağlatdırır. Sən 

də get Qafqazla nikaha gir, daha heç bir qadın sizə 

baxmasın. 

Babaxan. Deyirsən, biz də onlardanıq? 
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Mimi. Söz içindən söz çıxartmaqda ustasan. 

 

 

 

Babaxan. Mənə indidən məhkəmə qurma. Ġki arvada 

məhkəmədə uduzmuĢam. 

Mimi. Mən səni məhkəmədə udmaq istəmirəm. 

Babaxan. (yaxınlaĢıb Mimini qucaqlamaq istəyir, Mimi 

kənara çəkilir.) Ölərəm səninçün! 

Mimi. (riĢxəndlə) Biri diri-diri özünə qəbir qazdırır, o biri 

də ölür. Mənimçün ölmək lazım deyil, Babaxan, 

mənimçün yaĢamaq lazımdır. 

Babaxan. (pafosla) YaĢayaram səninçün, Mimi! 

Mimi. Arsızsan ey, arsız! 

Babaxan. Xəbərin var, Qafqaz evimin olmadığını nəzərə 

alıb bu binanın (binanın Ģəkildəki proyektini göstərir) 21-

ci mərtəbəsindən mənə, daha doğrusu, bizə üçotaqlı 

mənzil bağıĢlayır. 

Mimi. 21- ci mərtəbədə? 

Babaxan. (Qollarını yana açır) HəmiĢə göyün üzündə, 

həmiĢə uçuĢda olacağıq. 

Mimi. Bir paraĢüt də taparsan, lift iĢləməyəndə 21-ci 

mərtəbədən tullanarıq aĢağı. 

Babaxan. Mən əsgərlikdə paraĢütçü olmuĢam. 

Mimi. Qafqaz müəllim bunu bilir? 

Babaxan. Bilir. 

Mimi. Elə ona görə də səni 21-ci mərtəbəyə qaldırır. 
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Babaxan. Sənə paraĢütdən tullanmağı öyrətmək istərdim. 

Bilirsən, necə romantik əyləncədir? 

Mimi. (gülə-gülə) Sənin xüsusi təyyarəndən paraĢütlə 

tullanacağıq? 

Babaxan. Təyyarəsi olanlar bizdən artıqdır? 

Mimi. Yəqin artıqdır. 

Babaxan. Nəyi artıqdır onların məndən? 

Mimi. Ağlı. 

Babaxan. ĠnĢallah, sənin ağlın ikimizə də bəs eləyər. 

Mimi. (əlini cibinə salıb çıxararaq yumulu halda ona 

uzadır) Al, bugünlük ağıl payını verim. (gülüĢürlər) 

Babaxan. (ah çəkir) Gün gələr, görərsən ki, Babaxan 

həyatdan zövq almağı necə yaxĢı bacarır. 

Mimi. Deməli, imkan tapan kimi mənə paraĢütlə 

tullanmağı öyrədəcəksən?  

Babaxan. Özü də bax belə (cibindən dəsmalını çıxardıb 

havada guya paraĢüt edir və Miminin qoluna girir) qol-

qola girib tullanacağıq aĢağı. Hə, tullan görüm! (Onlar 

gülə-gülə tullanırmıĢ kimi bir addım qabağa atılırlar) 

Telefon zəng çalır. Mimi dəstəyi götürür. 

Mimi. Bəli! Hümam? (Babaxana) Həbib əl-Cüneydin 

köməkçisidir. (dəstəyə) Mimidir. Haçan? 26-sı səhər 

Dubay reysilə gəlirsiz? Əlbəttə, əlbəttə! Babaxan sizi 

qarĢılayar. Mehmanxanada yer bron etdirsin?! BaĢa 

düĢdüm, baĢa düĢdüm. Sağ olun! (dəstəyi qoyur) 

Babaxan. Deməli, sabah yox, birisi gün qonaqlar 

buradadırlar. (Mimiyə) Mimi, qonaqlarla nəzakətli olmaq 

lazımdır. 
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Mimi. Yəni? 

Babaxan. Üzdən gülüĢ, dildən Ģəkər əskik olmasın. Fidanı 

da baĢa sal. 

Mimi. Bizi qabağa verirsiz? 

Babaxan. Sizsiz bizim bir günümüz olmasın! 

Mimi. Fidanı Qafqaz müəllim baĢa salsın! 

Babaxan. Qafqaz müəllimin adını tutma! O, "ölüb". Biz 

bir neçə gün onsuz yaĢamağa, düĢünməyə, qərar verməyə 

öyrəĢməliyik. Ofisimizi matəm libasına bürüyərsiniz. 

Mimi. Babaxan, birdən bunun düĢər-düĢməzi olar ha?! 

Babaxan. Mimi, nəhs gətirmə! 

 

"Dubay, Dubay" mahnısının müĢayiətilə onlar səhnəni 

tərk edirlər. 

 

Birinci hissənin sonu. 

 

II hissə 

 

II Ģəkil 

 

Qəbiristanlıq. Qəbirlərin fonunda üstünə Qafqazın Ģəkli 

yapıĢdırılmıĢ iri qara mərmər baĢdaĢı. 

Həbib əl-Cüneyd, Hümam (hər ikisi milli geyimlərində), 

Fidan, Babaxan, Mimi, Qədim qəbrin qarĢısında 

dayanıblar. Qədim dodaqaltı mızıldanıb, sonra ucadan 

"Fatihə" deyir. Hamı dodaqaltı "Fatihə" oxuyub, salavat 

çevirir. 
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Hamı. (xorla) Allah rəhmət eləsin! 

 

Mərasim bitdikdən sonra Fidanla Mimi hərəsi bir tərəfdən 

baĢını baĢdaĢına  

söykəyib astadan ağlayırlar. 

 

Həbib əl-Cüneyd. (dərindən ah çəkir) Heyf! 

Hümam. Çox heyf! (dərindən ah çəkir) 

Babaxan. (ağlamsınır) O, bizi yetim qoydu. 

Qədim. Qafqazı tanımasaydım, bəlkə də onun ölümü 

mənə bu qədər yer eləməzdi. Heç ölməli oğul deyildi. 

Mimi. (ağlaya-ağlaya) Niyə bizi atıb getdin, ay Qafqaz 

müəllim, axı, sən belə biganə deyildin?! 

Fidan. (ağlaya-ağlaya) Qafqaz, bu nə müsibət idi bizim 

baĢımıza açdın? 

Mimi. Nə yatmısan, ay Qafqaz müəllim, dur, gözlərini aç, 

gör sənin hüzuruna kimlər gəlib?! (ağlayır) 

Fidan. Axı, Həbib əl-Cüneydə qarĢı heç vaxt belə etibarsız 

olmamıĢdın? (ağlayır) 

Babaxan. (kövrək) Onca gün bundan qabaq olardı, Qafqaz 

müəllimlə maĢınında Ģəhəri gəzirdik. Birdən o, dedi ki, 

Babaxan, gör Bakı necə gözəlləĢib. Havalar da yaxĢılaĢır. 

On beĢ-iyirmi gündən sonra gəl, dostum Həbibi baĢının 

dəstəsilə Dubaydan qonaq çağıraq. O, yeniliyi sevir. Qoy 

dostumuz həm bu gözəllikləri görsün, həm də beĢ-üç 

günlük iĢdən-gücdən aralansın, dincəlsin. Amma, sən 

saydığını say, gör, fələk nə sayır.  

Qədim. Pələng kimi oğlan idi. 
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Babaxan. YaxĢı dostları olsa da, həyatda Qafqazınkı 

gətirmədi. Bir dəfə baĢqasının güdazına gedib dörd il də 

türmədə yatdı. HəmiĢə baĢı o qədər qarıĢıq oldu ki, macal 

tapıb evlənə də bilmədi, dünyadan nakam getdi. 

 

Həbib əl-Cüneyd. (Qafqazın baĢdaĢındakı Ģəklini göstərir) 

Bu bədbəxt nədən öldü? 

Hümam. Axı, o, xəstə deyildi. 

Babaxan. Küləkli havada gecə evinə yaxınlaĢarkən, on 

beĢinci mərtəbənin balkonundan qopan əl boyda mərmər 

parçası düz gəlib Qafqaz müəllimin baĢına düĢüb. 

Həbib əl-Cüneydlə Hümam Qafqazın baĢına daĢ 

düĢməsini eĢidəndə 

"Vay!" deyərək, gözlərini yumub əllərilə baĢlarını tuturlar. 

Yazığın axır nəfəsinə çatdım. 

Həbib əl-Cüneyd. HuĢu özündə idimi? 

Babaxan. Al qana bürünmüĢdü. 

Həbib əl-Cüneyd. Heç danıĢmadı? 

Babaxan. DanıĢdı. 

Həbib əl-Cüneyd. Nə deyirdi? 

Babaxan. Əvvəl dediyini baĢa düĢmədim. 

Hümam. Bəs sonra? 

Babaxan. "Həbib!" "Həbib!" deyirdi. 

Həbib əl-Cüneyd. (həyəcanla) "Həbib!" "Həbib!" deyirdi? 

Babaxan. Hə. 

Həbib əl-Cüneyd. Sonra nə deyirdi? 

Babaxan. Sonra dediklərini ayırd eləyə bilmirdim. 

Həbib əl-Cüneyd. Heç bir sözü də? 
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Babaxan. (ağlamsınır) Son sözü belə oldu: "Həbib əl-

Cüneydə xəbər yollayarsan ki..." 

Həbib əl-Cüneyd. (gözləri alacalanır) Hə, nə xəbər? Mənə 

olan borcu barədə danıĢdımı? 

Babaxan. Sözünün dalını gətirə bilmədi. Xırıldayıb nəfəsi 

kəsildi. 

Həbib əl-Cüneyd. Niyə onu vaxtında həkimə 

çatdırmadınız? 

Babaxan. Təcili yardım maĢını özünü yetirəndə artıq gec 

idi. 

Hümam. Ölüm barədə həkim-ekspert rəyi varmı? 

Babaxan. (boğazını arıtlayır) Əlbəttə, vardır. 

Həbib əl-Cüneyd. Bu məsələ ilə bağlı cinayət iĢi 

qaldırılıb? 

Babaxan. (tərəddüdlə) QaldırılmıĢ olar. Bunun bizə nə 

faydası? Qafqaz müəllim dirilməyəcəksə, lap yüz cinayət 

iĢi açılsın. 

Mimi. Əl boyda mərmər parçasına qarĢı cinayət iĢi 

qaldırılacaq? 

Həbib əl-Cüneyd. Bəs məsuliyyət kimin boynunda 

qalacaq? 

Hümam. Bu evi tikən var, tikdirən var? 

Qədim. Ay-hay! (əllərini və baĢını bulayır) Kimə nə sübut 

edəcəksən? 

Fidan. KaĢ vaxtında Qafqazın özünə qarĢı cinayət iĢi 

qaldırılaydı, həbs olunaydı, bu vəziyyətə düĢməyəydi. 

Həbib əl-Cüneyd. Dostumun düĢməni - mərmərdir. Siz 

onun baĢdaĢını da mərmərdən düzəltdirmisiniz. 
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Babaxan. Onun baĢına düĢən ağ mərmər idi. Biz baĢdaĢını 

qara mərmərdən düzəltdirdik. 

Mimi. KaĢ varı-yoxu əlindən çıxaydı, dilənçi kökünə 

düĢəydi, ancaq... 

Həbib əl-Cüneyd. (Babaxana) Qafqaz əmlakına 

vəsiyyətnamə yazmıĢdı? 

Babaxan. O, öləndə bu barədə mənə heç nə demədi. 

Hümam. AraĢdırarıq! 

Babaxan. (Mimiyə) Mimi, ağzına yiyəlik elə. Dəlinin 

yadına daĢ salma! (Hümama) Əlbəttə, bunu öyrənmək 

lazımdır. 

Mimi. Qafqaz müəllimdən sonra heç nə gözümüzdə 

yoxdur.  

Həbib əl-Cüneyd. Ölənlə ölmək olmaz. 

Qədim. Ölənlə ölsəydik, mən gərək gündə iki-üç dəfə 

öləydim. Orta hesabla gündə iki-üç ölü basdırırıq. 

Hümam. Bu gün də o qədər ölü basdıracaqsınız? 

Qədim. ĠnĢallah! Bu axĢam təsərrüfatımızdakı qəbirlərin 

sayı 313 olacaq. 

Fidan. (kənara) Ölülərin sayı isə 312. 

Babaxan. Cənab əl-Cüneyd, yoldan gəlmisiniz, 

yorulmusunuz. Gedəyin, bir qədər dincəlin. 

Mimi. (ağlamsınır) Hayıf səndən, ay Qafqaz müəllim, hər 

iĢ düzələcək, yorulanlar dincələcək, göz yaĢlarımız 

quruyacaq, kədərimiz sönəcək, GünəĢ çıxacaq, batacaq, 

ancaq bunların sənə heç bir dəxli olmayacaq. 

Fidan. Ah, Qafqaz, Qafqaz! Sənə nə deyim?! (ağlamsınır) 

Qədimdən baĢqa hamı gedir. 
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Qədim. Mənim heç belə cəncəl ölümüm olmamıĢdı. 

Əngəli çıxmasa yaxĢıdır. Hayıf deyil ölmüĢ ölü?! 

(tamaĢaçılara) Görün, birinin səsi çıxır? Ancaq bu... 

(Qafqazın baĢdaĢındakı Ģəklini göstərir) 

BaĢdaĢının dalından Qafqaz çıxır. Bığını qırxdırıb, saç 

düzümünü dəyiĢdirib, gözündə də eynək var. O, öz 

qəbrinin qarĢısında dayanır. Qədim əvvəlcə onu tanımır. 

Qafqaz. (qəbirüstü yazını oxuyur) Qulamov Qafqaz Dəmir 

oğlu. 30 yanvar 1973-cü ildə anadan olub, bir həftə 

bundan qabaq ölüb. Yazıq... 

Qədim. (kənara) Görəsən, bu Ģübhəli adam kimdir? 

Deyəsən, iĢin üstü açılır. Əcəb özümü tora saldım. Hər 

Ģeyim əlimdən çıxacaq. Üstəlik, özümü də salacaqlar 

qoduqluğa. Ölülərin arasında əcəb rahat dolanırdım. Ġndi 

gül kimi qəbiristanlığı at, get türməyə. Allah, özün mənə 

kömək ol! 

Qafqaz. Qədim müəllim! 

Qədim. (diksinir öz-özünə) Dedim də! Evim yıxılıb. 

Qafqaz. (dalğın) Deməli, bu mənim qəbrimdir. 

Qədim. (diqqətlə baxıb Qafqazı tanıyır) Qafqaz müəllim, 

sizsiz? YaxĢı ki, tez dilləndiz. Ayaq üstə ölmüĢdüm. 

Qafqaz. Neçə ildir burada çalıĢırsan, hələ Əzrayılla dost 

ola bilməmisən? 

Qədim. Böyük adamların çoxusunu yan-yörəsindəki 

dostları öldürüb, yaxud öldürtdürüb. Əzrayıl da əl-ayağına 

dolaĢanı birinci aradan götürür. (Qafqaza) Qəbriniz 

xoĢunuza gəlir? 

Qafqaz. Ölmədik, qəbrimizi də gördük. 
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Qədim. Oz qəbrini görmək hər adama qismət olmur. 

Qafqaz. Niyə qismət olmur, indidən vəsiyyətini yaz, səni 

burada dəfn eləsinlər. 

Qədim. Ay-hay! Məgər hər vəsiyyət yerinə yetirilir? 

Qəzavü-qədərin iĢini bilmək olmaz. Ġndiki zamanda 

salamat bədənlə ölmək də hər kəsin bəxtinə düĢmür. Bir 

də görürsən, terroristlər bomba partlatdılar, otuz-qırx 

nəfərin külü sovruldu havaya. Hələ təyyarə, gəmi 

qəzalarına düĢənləri demirəm. Eh (ah çəkir) Adam 

tanıyırdım ölüb, amma qəbri yoxdur. 

Qafqaz. Adam da tanıyırsan qəbri var, amma ölməyib. 

Mənim kimi... 

Qədim. Bunun üçün dostların cəsarətinə minnətdar 

olmalısız. 

Qafqaz. (zarafatla) Diri ikən mənə qəbir qazdıqları üçün? 

Qədim. Bu qəbir bəlkə də sizi ölümdən xilas edib. 

Qafqaz. Sözlü adama oxĢayırsan. 

Qədim. Ərəb qonağınız sizin ona olan borcunuzdan 

danıĢırdı. Onun həyəcanından belə baĢa düĢdüm ki, 

məbləğ çox iridir. 

Qafqaz. Bunun sənə dəxli yoxdur. 

Qədim. Var. 

Qafqaz. Sən haqqını almısan. 

Qədim. Etdiyim risk qarĢısında qazancım qəpik-quruĢdur. 

Qafqaz. Hər iĢin öz qiyməti var. 

Qədim. Baxır məqamına. Adam var, onun qiyməti çox 

ucuzdur, adam da var baĢının dəyəri milyonlarla ölçülür. 

Qafqaz. Mənim baĢıma qiymət qoyursan? 
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Qədim. Qafqaz müəllim, hələ ki, sizin qiymətiniz çox 

bahadır. Ola bilsin, bir ildən sonra, nəinki, ölünüzə, heç 

dirinizə də beĢ qəpik vermədilər. Biz qiymətlərin tez-tez 

dəyiĢdiyi bir zəmanədə yaĢayırıq. Müharibə vaxtı ölüləri 

az qala havayı basdırırdıq, indi günü-gündən məzənnə 

qalxır. Bütün dünyada inflyasiya gedir. Biz durub 

baxmayacayıq ki? 

Qafqaz. Sən siyasətlə də məĢğul olursan? 

Qədim. (gülür) Bura filosofların, siyasətçilərin, 

iqtisadçıların, daha kimlərin ölüsü də gəlir, dirisi də. 

Hərədən bir söz eĢitsəm, bəsimdir. 

Qafqaz. Hər gün qəbiristanlıqda gəzən adamın da 

dünyadan gözü doymur? 

Qədim. Ġstəyir qəbiristanlıq müdiri ol, istəyir hər hansı 

idarənin müdiri. Nə fərqi, iĢ iĢdir. Məni kövrəltməyə 

çalıĢma! 

Qafqaz. (onu zəndlə baĢdan ayağa süzür) Sən heç 

kövrələnə oxĢamırsan. 

Qədim. Əgər mənim sizdən aldığım pula on qat əlavə 

etməsəniz... 

Qafqaz. (əsəbi) Bunun hədə-qorxu gəlməyinə bax. 

Neyləyəcəksən? 

Qədim. Qəbrinizi sökdürəcəyəm. 

Qafqaz. (acı-acı gülür) Onsuz da bu qəbir öz iĢini görüb 

qurtarıb. 

Qədim. Sizin qonaqlarınız hələ Bakıdadır. Onlar vətənə 

qayıdanda sizin qəbrinizlə vidalaĢmağa gələ bilərlər. 
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Qafqaz. (tutulur və fikirli-fikirli var-gəl edir) Əl çək 

məndən! 

Qədim. Sabaha qədər gözləyəcəyəm! (gedir) 

Fidan gəlir. Qafqazı görüncə heyrətlənir.  

Fidan. Qafqaz, sən burdasan? 

Qafqaz. Burdayam. Qəbrimin yanında. (zarafatla) QəĢəng 

çıxıb. XoĢuna gəlir? (Fidan ağlayır) Qonaqları neylədiniz? 

Fidan. (hıçqıra-hıçqıra) Qonaqları mehmanxanaya 

yerləĢdirdik. 

Qafqaz. Niyə bura qayıdırdın? Gedib dincələydin. 

Fidan. Necə dincələ bilərəm? BaĢdaĢında sənin Ģəklini 

görəndən sonra ürəyim yerindən oynayıb. Gəldim, Qədim 

müəllimdən xahiĢ edim, nə qədər ki Ģəklinə ölüm rəngi 

çökməyib, onu qopartdırsın. Axı, insan öləndən sonra 

Ģəkillərindən də onun ruhu çəkilir. 

Qafqaz. Bəyəm mən ölmüĢəm? 

Fidan. Qorxuram bu qəbir səni öz qoynuna çəkə. 

Qafqaz. (Fidanın çiynini qucaqlayır) Qorxma!  

Fidan. Elə arxayın danıĢırsan ki... 

Qafqaz. Eh, harda qırıla-qırıla... 

Fidan. Mən bu prinsiplə yaĢamağın tərəfdarı deyiləm. 

Qafqaz. Vəziyyətdən asılı olaraq həyat prinsipləri də 

dəyiĢir. 

Fidan. BaĢa düĢmədim. 

Qafqaz. Burada qaranlıq nə var? Bax, mən çətinə 

düĢdüyümə görə özümü buraxmıĢam taleyin ümidinə, 

"Eh, harda qırıla-qırıla..." deyirəm. Babaxan məndən 

üçotaqlı mənzil, qəbiristanlığın müdiri isə aldığından 
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əlavə onqat haqq istəyir. Səninsə istəyin budur ki, mən bu 

oyundan əl çəkim, çünki məni itirməkdən qorxursan. 

Amma təhlükə sovuĢan kimi hamınız dəyiĢəcəksiz. 

Fidan. Qafqaz, mən hər yerdə, bütün vəziyyətlərdə səni 

eyni cür sevəcəyəm. Ġndi səndən umacağım nədirsə, 

gələcəkdə də o olacaq. 

Qafqaz. (acı-acı gülür) Düz demirsən, əzizim, düz 

demirsən. Təkcə sən yox, biz insanlar hamımız beləyik. 

Bərkə düĢən kimi nəfsimizdən əl çəkirik, yazıqlaĢırıq, 

yalvarırıq, mərhəmət umuruq. Ancaq elə ki iĢlərimiz 

yoluna düĢdü, keçmiĢimizi unuduruq. 

Fidan. Mən bu ağır günümüzü heç vaxt unutmayacağam. 

Qafqaz. Unudacaqsan, körpəm, unudacaqsan. Lap elə 

Həbib əl-Cüneyd təyyarəyə minib Dubaya uçan gün rahat 

nəfəs alıb bu əhvalatı yaddan çıxaracaqsan. 

Fidan. (Ģıltaqlıq edir) Birdən dəyiĢməsəm? 

Qafqaz. Mən sənin dəyiĢməyinin tərəfdarıyam. 

DəyiĢməyən bu qəbiristanlıqdakı ölülərdir. 

Fidan. Ġstəyirsən, sənin hərəkətlərinə haqq qazandırım?  

Qafqaz. Özün bilərsən. 

Fidan. Mən bir kitabda oxumuĢam ki... 

Qafqaz. Nə oxumusan? 

Fidan. Qılığına girib səninlə mehriban olan adamı 

yaxından tanımaq istəyirsənsə, onun baĢqalarına 

münasibətinə fikir ver. 

Qafqaz. Demək istəyirsən ki, Həbib əl-Cüneydin baĢına 

gələnlər sənin də... 

Fidan. (dalğın) Beynimə qara-qura fikirlər gəlir. 
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Qafqaz. Neçə ildir sənin beynindən qara-qura fikirləri 

təmizləməklə məĢğulam. 

Fidan. (incik) Fikirlərimi dolaĢdıran elə sən özünsən. 

Daha bezmiĢəm (ağlayır). 

Babaxan əl telefonu ilə danıĢa-danıĢa daxil olur. O, 

Qafqazla Fidanı görmür.  

Babaxan. Qədim müəllim, gəlib çatmıĢam qəbiristanlığa. 

Gəlin, Qafqaz müəllimin qəbrinin yanına. Bəli, bəli, mən 

burdayam. XahiĢ edirəm, tələsin, vaxtım azdır. (telefonu 

bağlayıb cibinə qoyandan sonra Qafqazla Fidanı görür.) 

Qafqaz müəllim, buradasız? 

Qafqaz. Burdayam. 

Babaxan. Bığınızı qırxdırmısız, tanımadım. 

Qafqaz. Bığsız da keçinərik. 

Babaxan. (gülür) Orası elədir. Ancaq uzun müddət bığ 

saxlayan kiĢini bığsız görəndə elə bilirəm, Ģikəst olub. 

Qafqaz. Qonaqları neynədin? 

Babaxan. Qonaqları yerləĢdirdim hotelə. ġərtləĢdik ki, 

axĢam onları "Qafqaz" restoranına aparacağam. Özləri 

belə istədilər. Orada Ģou-proqram olacaq. 

Qafqaz. Babaxan, birdən onlar elə bilərlər "Qafqaz" 

restoranı mənimdir.  

Babaxan. Narahat olmayın, Qafqazın ərazi adı olduğunu 

onlara baĢa salmıĢam. Hə, yadıma düĢdü, onlar Fidanla 

Mimini də Ģam yeməyinə dəvət etdilər. Mimini razı 

salmıĢam. 

Fidan. Mən onlarla heç yerə gedən deyiləm.  
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Qafqaz. Fidan, biz hansı zamanda yaĢayırıq? 

Qonaqlarımız xüsusi qonaqlardır, dəvət də xüsusi dəvət. 

Fidan. Qafqaz! Qəlbimdən qara qanlar axır. Qorxuram 

məclisin ovqatını korlayım. 

Qafqaz. Babaxan məclisi yola verəcək, Mimi də diribaĢ 

qızdır. Ürəkli ol! (Babaxana) Babaxan, səni Qədim 

müəllim bura çağırıb?  

Babaxan. Bəli. Zəng eləmiĢdi. Deyirdi, mənimlə vacib 

söhbəti var, mütləq indi görüĢməliyik. 

Qafqaz. Bu qəbrə görə ona nə qədər pul vermiĢdin? 

Babaxan. BaĢdaĢının xərcindən baĢqa on min dollar. 

 

 

Qafqaz. Bu, kafir oglu kafir, indi qəbir yerinə görə on qat 

əlavə haqq istəyir. Yoxsa, sirrimizi açacağı ilə məni 

hədələyir. 

Babaxan. (heyrətlə) Ola bilməz. Yaramaz dostluqdan, 

kiĢilikdən danıĢanda ağzına çullu dovĢan sığmır. Əmələ 

gələndə belə? Eh, Qafqaz müəllim, iĢlər heç yaxĢı getmir. 

Həbib əl-Cüneyd ayağını yerə dirəyib Sizin ölüm 

kağızınızı istəyir, bank hesabımızla, köçürdüyümüz 

pulların qəbzi ilə maraqlanır. Mimi lap baĢını itirib. Mən 

də qorxmağa baĢlamıĢam. (hikkəli) Siz bizi də zibilə 

salacaqsız. 

Qafqaz. Oho! XəĢil də daĢarmıĢ. Bəs məndən üçotaqlı 

mənzil istəyəndə bilmirdin ki, heç nə havayı deyil. 

Babaxan. Ġndi gözümdə heç nə yoxdur. Mən iliĢəndən 

sonra neynirəm üçotaqlı mənzili. 
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Qədim gəlir. 

 

Qədim. Babaxan, yaxĢı oldu bir yerdəsiz. Baxıb gorurəm 

ki, mən aldanmıĢam. 

Babaxan. QonĢu, danıĢmıĢıq, bitiĢmiĢik, məsələ həll 

olunub, indi niyə sözündən qaçırsan. 

Qədim. Mən söz verdim, dediyimi də elədim. Ancaq hər 

iĢin öz qiyməti var. 

Babaxan. A kiĢi, yüz min dollara da qəbir yeri olar? 

Qədim. Olar. Baxır o qəbir yeri kimindir. 

Babaxan. Əcəb yerdə axĢamladıq! 

Qədim. Sizə sabah səhərə qədər vaxt verirəm. Ya pulu 

gətirirsiz, ya da... 

Babaxan. QonĢu, belə olmaz, axı. 

Qədim. (hövsələsiz) Sizə olar, mənə olmaz? 

Qafqaz. Qədim müəllim, bizi təntitmə! 

Qədim. (qəzəbli) Mən sözümü dedim. 

Fidan. (əllərini göyə qaldırır) Aman allah, özün kömək ol! 

(ağlamsınır) 

Qafqaz. (gülür) Ha...ha...ha.. (daha artıq Ģaqqanaq çəkir) 

Ha...ha...ha... Valı çeviririk. 

Hamı təəccüblə ona baxır. 

Bir halda ki, sevimli Fidanımı gözüyaĢlı qoymuĢam, 

həmiĢə qılığıma girən Babaxanın buynuzu çıxır, Qədim 

müəllim Qafqazı hərif sayıb ondan yüz min dollar 

qopartmaq istəyir, mən üzə çıxıram. AxĢam hamımız 

gedirik Həbib əl-Cüneydə qonaqlıq verməyə. Mən 
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varımdan-yoxumdan əl çəkirəm. Yəqin ki, Həbib əl-

Cüneyd məni bağıĢlamayacaq. BağıĢlamasın. Mən 

türməyə düĢməkdən qorxmuram. Tikdirdiyim binanı 

məhkəmə satdırıb verər ərəblərə. 

 

Ətrafdakılar Ģokdadır. 

Fidan. (ağlayır) Yenə türməyə? 

Qafqaz. Yenə türməyə, əzizim, yenə türməyə. 

Fidan. Sən türməyə getsən, mənim ürəyim partlar.  

Babaxan. (kənara) Bu türməyə getsə, mən batdım 

(Qafqaza) Qafqaz müəllim, üzr istəyirəm. Dilimə yiyəlik 

eləyə bilmədim. (baĢını irəli uzadır) Buynuzum çıxıbsa, 

qır buynuzumu, hirsin soyusun. Bu qədər zəhmət 

çəkmiĢik, oyunu baĢa vurmalıyıq. Ġki-üç gün qonaqların 

baĢını qataram, təhlükə sovuĢub gedər, vəssalam. 

Qafqaz. Yox, heç kəs mənə görə əziyyət çəkməsin. Üzə 

çıxıram və bütün günahı öz boynuma götürürəm. 

Qədim. (yalvarıcı səslə) Qafqaz müəllim, bağıĢlayın! 

Allah Ģeytana lənət eləsin, məni yoldan çıxartdı.  

Qafqaz. (gülür) Yox, Qədim müəllim, sən də məhkəmədə 

cavab verəcəksən. Axı, mənimlə əlbir olmusan. 

Qədim. Qafqaz müəllim, neçə qəbir yeri istəyirsiz, Sizə 

qurbandır. Bundan sonra oldum Sizinlə dost, qardaĢ. Nə 

edirsiz edin, Sizə halaldır. Bacarana baĢ qurban. (ani 

pauza) Deyirəm, gedim dizaynerlə danıĢım, günü 

sabahdan qəbrinizin ətrafına gül-çiçək əkdirək.  

Qafqaz. (riĢxəndlə) Onun xərci nə qədərdir? 
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Qədim. Bu nə sözdür, bu mənim Sizin qəbrinizə 

xələtimdir. (gedir) 

Babaxan. Qafqaz müəllim, icazə verin gedim qonaqların 

məsələlərilə məĢğul olum. 

Qafqaz. (baĢının iĢarəsilə ona "get" deyir) (Fidana) Fidan, 

gəl yanıma! 

Fidan onun qoluna girir. 

Fidan. Qafqaz, mən sənin türməyə getməyinə razı ola 

bilmərəm. Elə elə ki, türməyə düĢməyəsən. 

Qafqaz. Demək axĢam qonaqlıqda iĢtirak edəcəksən? 

Fidan. Əlacım nədir? 

 

ĠĢıqlar sönür. 

 

II Ģəkil 

 

Yeni Ģəkil mehmanxana foyesini xatırladır. Gecədir. 

Foyenin bir tərəfində dekorativ dibçəklər qoyulub. O biri 

tərəfdə Həbib əl-Cüneydlə Hümam divanda əyləĢiblər. 

Müxtəlif rəngli iĢıqlar yanır. Hiss olunur ki, yeyib-içiblər, 

kefləri yuxarıdır. 

Həbib əl-Cüneyd. Qonaqlıq yaxĢı keçdi. Bakı yeyib-

içməli, kef çəkməli yerdir. Vaxt ola, hər üç aydan bir gəlib 

buralarda beĢ-altı gün dincələsən. 

Hümam. Hava xoĢ, yeməklər də löyün-löyün. 

Həbib əl-Cüneyd. Böyür-baĢında da gözəl-göyçək 

xanımlar. "Dubay, Dubay!" mahnısı xoĢuna gəldi? 
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Hümam. Yaman. ("Dubay, Dubay!" mahnısını oxumağa 

çalıĢır) Sümüyə düĢən havası var. Babaxan deyirdi, 

Qafqaz bu mahnını əziz dostu Həbib əl-Cüneydin Ģərəfinə 

yazdırıb. 

Həbib əl-Cüneyd. Qafqaz zirək oğlan idi. Yadındadır, 

keçən dəfə Bakıya gələndə bizi (iliĢir) o necə ağaca... 

Hümam. Kompyuterin yaddaĢına yazmıĢam (cibindən 

balaca kompyuter çıxardıb barmaqlarını düymələrdə 

gəzdirir). Altıağaca ... 

Həbib əl-Cüneyd. Hə, Altıağaca aparmıĢdı. Gördün, orada 

mənim gəliĢimə nə boyda atəĢfəĢanlıq düzəltdirmiĢdi? 

Hümam. Babaxan deyirdi, fiĢəngləri Amerikadan 

gətiribmiĢ.  

Həbib əl-Cüneyd. Qafqazın qəfil ölümü iĢimizi korladı. 

Hümam. Ġki milyon dollar geri düĢdük. 

Həbib əl-Cüneyd. (Ah çəkir) Eh, Hümam, Hümam! Mən 

həmiĢə deyirəm ki, biznes qumar kimi bir Ģeydir. Gah 

gətirir, gah aparır. 

Hümam. Orası elədir. 

Həbib əl-Cüneyd. Qafqaz bizə az pul qazandırmayıb. 

Hümam. Əzrayılla dalaĢa bilsəydik... 

Həbib əl-Cüneyd. Qismətdən artıq yemək olmaz. (ayağa 

durur) 

Hümam. Ancaq qisməti yemək lazımdır. 

Həbib əl-Cüneyd. Nə demək istəyirsən? 

Hümam. Qafqazın firmasının bank hesabı ilə 

maraqlansaq, pis olmaz. 
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Həbib əl-Cüneyd. Deyirsən, onun bank hesabında bir Ģey 

olacaq? Qafqaz nağd hesablaĢmanı sevirdi. 

Hümam. Arxayınçılıq üçün yoxlamalıyıq. 

Həbib əl-Cüneyd. Hümam, pul söhbəti salıb, gecənin bu 

vaxtı keyfimə soğan doğrama. Könül açan Ģeylərdən 

danıĢ!  

Hümam. (iriĢir) Fidandan danıĢım? 

Həbib əl-Cüneyd. Qafqaz onu sevirdi? 

Hümam. Babaxanla Miminin dediklərinə görə 

niĢanlanacaqlarmıĢ. 

Həbib əl-Cüneyd. (ah çəkir) Neyləmək olar? Qafqaz artıq 

yoxdur. 

Hümam. Keçən səfərimizdən bəri Fidan dilindən düĢmür. 

Həbib əl-Cüneyd. Getsəydi, onu Dubaya aparardım, bizim 

firmada iĢləyərdi. 

Hümam. Həm də... 

Həbib əl-Cüneyd. Nə həm də? 

Hümam. (əzilib-büzülür) Həm də onu ələ keçirərdin. 

Həbib əl-Cüneyd. (ayağa durub gəziĢir) Fidan yaxĢı 

qızdır. Məmnuniyyətlə onunla evlənərdim. Ancaq, hayıf 

ki... 

Hümam. ...evlisiniz. 

Həbib əl-Cüneyd. (təəssüflə) Hə... 

Hümam. Nolar evli olanda. Ġndi hansı zamandır? 

Həbib əl-Cüneyd. Onu Dubaya dəvət eləsək, gələr? 

Hümam. Mən artıq Mimiyə Dubaya getməyi təklif 

eləmiĢəm. 

Həbib əl-Cüneyd. Razı oldu? 
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Hümam. Hələ ki, nəm-nüm eləyir. 

Həbib əl-Cüneyd. (əsnəyir) Yuxum gəlir! 

Hümam. Gecdir, gedək! 

 

IV Ģəkil 

 

Yenə "Qafqaz" ofisi. Divardan 21 mərtəbəli binanın Ģəkli 

götürülüb, onun yerində Qafqazın böyüdülmüĢ və qara 

çərçivəyə alınmıĢ Ģəkli asılıb. Ofisdə matəm əlamətləri 

aydın nəzərə çarpır. Qəmli musiqi çalınır. Musiqinin səsi 

azalır və tədricən kəsilir. Fidanla Mimi ofisə əl gəzdirirlər. 

 

Mimi. Fidan, qərənfilləri hara qoydun? 

Fidan. Bu dəqiqə gətirərəm. (o yan otağa gedib qucağında 

bir dəstə qərənfil gətirir)  

Mimi. Çiçəkləri mənə ver. Bilirəm, sənin ürəyin 

gəlməyəcək onları Qafqaz müəllimin Ģəklinin qarĢısına 

qoymağa. 

Fidan. Mimi, gör nə gülünc vəziyyətə düĢmüĢük. 

Mimi. Demə, demə! (Qərənfilləri güldana yerləĢdirərək, 

Qafqazın Ģəklinin önünə qoyur)  

Fidan. Telefonları xətdən ayırmısan? 

Mimi. AyırmıĢam. 

Fidan. Çöl qapını arxadan bağlamısan? Birdən qəfil tanıĢ-

biliĢ gələr. 

Mimi. Arxayın ol, bağlamıĢam. Qonaqlar qapıya çatanda 

Babaxan mobil telefonuma zəng atacaq.  

Fidan. Mimi, bunlara çox üz verməyək. 
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Mimi. Hümam mənə möhkəm giriĢib. Dünən axĢam 

görmürdün pıçıltısı kəsilmirdi. Qulağımı yağır eləmiĢdi. 

Fidan. Nə deyirdi? 

Mimi. Keçən səfərlərindən mənə vurulduğundan danıĢırdı. 

Fidan. Sən nə cavab verdin? 

Mimi. (gülür) Nala-mıxa vururdum. O dil-dil ötdükcə gah 

gülürdüm, gah da üzümü turĢudurdum. Neyləyim, məclisi 

yola verirdim də... (gülüĢürlər) 

Fidan. Bəlkə, Hümamın sənə qarĢı fikri ciddidir? 

Mimi. Bakını yarıtdım, indi də Dubaya köçüm? 

Fidan. Ər harda, arvad da orada. 

Mimi. Sən məni lap ərə verdin ki... 

Fidan. Ərə getmək istəmirsən? (Miminin mobil telefonuna 

zəng atılır.) 

Mimi. Qonaqlar gəldilər, gedim qapını açım. (qapını 

açmağa gedir) 

Fidan. Bircə bu qonaqlar rədd olub getsəydilər... 

Mimi, Babaxan, qonaqlar daxil olurlar. Qonaqlar matəm 

libasına bürünmüĢ otağı  

görüb tutulurlar. Onlar asta-asta Qafqazın Ģəklinin önünə 

gəlirlər. 

Həbib əl-Cüneyd. (Qafqazın Ģəklinə) Əziz dostum, 

əlimdən gələni edəcəyəm ki, sənin ruhun Ģad olsun!  

Hümam. (Həbib əl- Cüneydə) Allah Sizdən razı olsun, 

patron! 

Babaxan. Allah Sizdən razı olsun! 

Fidanla Mimi. Amin! 
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Həbib əl-Cüneyd. Möcüzə baĢ verəydi, Qafqaz diriləydi, 

onun mənə olan bütün borclarını silərdim. 

Fidan. (hövlnak) A...a...a! Doğrudan? 

Həbib əl-Cüneyd. Doğrudan! 

Mimi. Mən sizə ürəkdən inanıram. 

Babaxan. Təəssüf ki, bu mümkün deyil. (O, cibindən bir 

kağız çıxardıb Həbib əl-Cüneydə uzadır) 

Həbib əl-Cüneyd. Bu nədir? 

Hümam. Bu nədir, Babaxan? 

Babaxan. (ağlamsınır) Qafqaz müəllimin "Ölüm haqqında 

Ģəhadətnamə"sidir. 

Fidan. (yavaĢca Mimiyə) Gözlə-qaĢ arasında ölüm kağızı 

düzəltdirdi bu? 

Mimi. Ona nə var? 

Həbib əl-Cüneyd. Mən Fidanı... (pauza verib Fidana baxır, 

Fidan üzünü yana tutur...) elə Babaxanı da, Mimini də tək 

qoymaram. 

Hümam. ĠnĢaallah! 

Babaxan. Cənab Həbib əl-Cüneyd, mənə də Dubayda 

iĢləməyi təklif edirsiz? 

Həbib əl-Cüneyd. Əgər Fidan xanım dəvətimi qəbul etsə, 

səni də Dubaya aparacağam. 

Hümam. Bəs Mimi? 

Həbib əl-Cüneyd. Mimi yaddan çıxmaz. (Fidana) Hə, 

Fidan xanım nə deyirsiz? 

Fidan. (özünü itirir) Mən məsləhətləĢməliyəm. 

 

Həbib əl -Cüneyd. Kiminlə? 
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Hümam. Kiminlə? Bəs deyirlər Sizin heç kəsiniz yoxdur? 

Fidan. (qəzəblə əlini Qafqazın Ģəklinə tuĢlayır) Onunla! 

 

Qonaqlar çaĢqın vəziyyətə düĢür. 

 

Mimi. Fidan, özünü ələ al! 

Babaxan. Fidan, sakitləĢ! 

Mimi. (Fidana) Qurban olaram sənə, Fidan, dözümün 

olsun! (Qafqazın Ģəklinə tərəf yeriyir) Mən Qafqaz 

müəllimin Ģəklini göz qabağından götürməsəm, bu qız 

(Fidanı göstərir) dəli olacaq. (O, Qafqazın Ģəklini 

divardan çıxarır və qərənfilləri güldanqarıĢıq götürüb yan 

otağa aparır)  

Babaxan. (Fidanı göstərərək) Fidanın əsəbləri tamam 

pozulub. 

Həbib əl -Cüneyd. (Fidana sarı yeriyir) Fidan! 

Hümam. Fidan! 

Fidan. Məni tək buraxın! 

Fidandan və Həbib əl-Cüneyddən baĢqa hamı yan otağa 

keçir 

Həbib əl -Cüneyd. Fidan! Mənimlə Dubaya getsən... 

Fidan. Dedim ki, onunla məsləhətləĢməliyəm. 

Həbib əl -Cüneyd. Axı, bu mümkün deyil. 

Fidan. (dalğın) Bu sizin üçün mümkün deyil, mənim üçün 

mümkündür. 

Həbib əl -Cüneyd. Axı, gedəni qaytarmaq olmaz! 

Fidan. O getməyib. 

Həbib əl- Cüneyd. Fidan, Allahın iĢinə qarıĢmaq günahdır. 
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Fidan. (ağlayır) Bu, Allahın iĢi deyil! 

Həbib əl-Cüneyd. Mən sizi baĢa düĢürəm, biz insanlar çox 

vaxt özümüz özümüzü bəlaya salırıq.Fidan. Siz ürəyitəmiz 

adamsınız. 

Həbib əl- Cüneyd. (utanmıĢ kimi) Çox sağ olun! 

Fidan. Dostluğa sadiqsiz. 

Həbib əl- Cüneyd. TəĢəkkür edirəm! 

Fidan. Fədakarsız! 

Həbib əl-Cüneyd. Minnətdaram! 

Fidan. Siz Qafqazı bağıĢlayırsınız! Axı o, sizə borclu... 

Həbib əl-Cüneyd. XahiĢ edirəm borc adı çəkməyin. Halal 

xoĢu olsun! 

Fidan. Çox sağ olun! 

Həbib əl-Cüneyd. Fidan xanım! 

Fidan. Bəli! 

Həbib əl-Cüneyd. Mən istəyirəm ki, sizi Dubaya aparım. 

Firmamızda iĢləyərsiz, baĢınız qarıĢar. 

Fidan. Mən Qafqazı atıb gedə bilmərəm! 

Həbib əl-Cüneyd. (kənara) Yenə tutması tutdu. (Fidana) 

Fidan xanım, özünüzü ələ alın! Siz uĢaq deyilsiz, ölənlə 

ölmək olmaz!  

Fidan. Qafqaz ölməyib! 

Həbib əl-Cüneyd. (çaĢqın) Əlbəttə, onun xatirəsi 

qəlbimizdədir. 

Fidan. Siz onun xatirəsiylə yaĢayın. Mənsə onun yanına 

gedirəm (getmək istəyir). 

Həbib əl-Cüneyd. (uca səslə) Fidan, getmə! 

Səsə qonĢu otaqdan Hümam, Babaxan, Mimi çıxır. 
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Fidan. QarĢımı kəsməyin! Mən Qafqazın yanına gedirəm! 

Ona son sözümü deyəcəyəm! 

Səslər biri- birinə qarıĢır. 

Mimi. Fidan! (onu qucaqlayır və ağlayır) Səni heç yerə 

buraxan deyiləm. 

Babaxan. Özünü üzmə, Fidan! Axı, sən ağıllı qızsan! 

Həbib əl- Cüneyd. Ona sakitləĢdirici dərman verin! 

Hümam. Yazıq qız! 

Babaxan. Mimi, tez dərman gətir! 

Mimi. Bu dəqiqə! (Fidanı oturdub dərman dalınca qaçır) 

Həbib əl-Cüneyd. (Babaxana) Fidanı həkimə göstərmək 

lazımdır. 

Babaxan. Hə, əlbəttə! Bu qızın baĢına hava gəlməsə 

yaxĢıdır. 

Hümam. Onu baĢa düĢmək asandır. 

Mimi. (əlində fincan yüyrək gəlir) Ġç, Fidan, bunu iç! 

SakitləĢdiricidir. (dərmanı ona içirdir) 

Fidan. (dərmanı içdikdən sonra iki əliylə baĢını tutur) 

BaĢım ağrıyır. 

Babaxan. (kənara) Bu Fidanın artitsliyi də varmıĢ ki... 

Halal olsun sənə Qafqazın məhəbbəti! Qafqazla bu 

birləĢsə, heç kəs qabaqlarında dura bilməz. (adamlara) 

Mən Fidanı evlərinə aparım. Yarımca saata qayıdaram. 

(Fidana) Fidan, gedək, bir az dincəl! 

Fidan ayağa durur, qapıya sarı yönəlir. 

Həbib əl-Cüneyd. Mən də sizinlə gedirəm. 
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Babaxan. (nəsə demək istəyir, ancaq dillənə bilmir) Nolar, 

istəyirsizsə, gedək! Qayıdanda yolüstü Ģəhəri Sizə 

göstərərəm. 

Fidan, Babaxan, Həbib əl-Cüneyd gedirlər. 

Hümam. Sevənləri görəndə çox kövrəlirəm. KaĢ mənim 

də dərdimdən Fidan kimi kimsə havalanaydı. 

Mimi. Neyləyərdin? 

Hümam. XoĢbəxt olardım. 

Mimi. Sənin xoĢbəxt olmağın üçün kimsə dəli olmalıdır? 

Hümam. Adi dəli baĢqa, eĢq dəlisi baĢqa. 

Mimi. Səni sevməyiblər? Axı, mən bilən sən evlisən? Özü 

də iki arvadın var. 

Hümam. Məgər hər arvadı olan kiĢi sevilir? 

Mimi. Sən arvadlarını sevmirsən? 

Hümam. (həyəcanlı) Mimi! 

Mimi. EĢidirəm! 

Hümam. Mimi, mən... 

Mimi. Sən... 

Hümam. Mimi, mən səni sevirəm! 

Mimi. (riĢxəndlə) Yalan demirsən ki? 

Hümam. (ürəklənir) Doğru sözümdür! 

Mimi. (kənara) Bəxtim belədir. Məni həmiĢə arvadlı 

kiĢilər sevir. 

Hümam. Əgər, razı olsan... 

Mimi. (kənara) Babaxan heç olmasa arvadlarını boĢayıb. 

Bununkular yanındadır. 

Hümam. Əgər, razı olsan, səni özümlə apararam. 

Mimi. Məni o biri arvadlarınla bir evdə saxlayacaqsan? 
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Hümam. Dubayda dörd evim var. 

Mimi. Demək hələ məndən sonra bir arvad da ala 

bilərsən? Axı, Ģəriətə görə müsəlman kiĢinin dörd dəfə 

evlənmək ixtiyarı var. 

Hümam. Yox, Mimi, sən arvadlarımın axırıncısı və ən 

sevimlisi olacaqsan. 

Mimi. Üç gündən bir yanıma gələcəksən? 

Hümam. Bəs deyil? 

Mimi. Üç arvada dözəcəksən? 

Hümam. (qürrələnir) Dözəcəyəm. 

Mimi. Amma mən dözmərəm. 

Hümam. Nəyə dözməzsən? 

Mimi. Ər növbəsində durmağa. 

Hümam. Səni baĢa düĢə bilmirəm. 

Mimi. Günü olmaqdansa, burada Babaxanla didiĢmək 

yaxĢıdır. 

Hümam. Mimi... 

Miminin mobil telefonu zəng çalır. 

Mimi. (telefonunu açır) Bəli! Babaxan, bu dəqiqə. 

(telefonu bağlayır, Hümama) Babaxangil bizi küçədə 

gözləyirlər, getdik! 

 

Gedirlər, iĢıqlar sönür. 

 

V Ģəkil 

 

Yenidən "Qafqaz" ofisi. 

Səhərdir, iĢ günü baĢlayır. Fidan daxil olur. 
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Fidan. YaxĢı oldu, Babaxan qonaqları Nabrana apardı. Bir 

az özümüzə gələk.  

 

Fidanın mobil telefonu zəng çalır. O, telefonu açır. 

 

Bəli! Hə, Babaxan, sənsən? Dəvəçiyə yaxınlaĢırsız? 

(gülür) Həbib əl-Cüneyd mənə görə narahat olub? Halımı 

soruĢur? Bir cavab ver də. Nə vaxt qayıdırsız? AxĢama? 

Yolunuz açıq olsun! (telefonu qapayır) Hec olmasa yarım 

gün rahat nəfəs allıq! (dərindən nəfəs alır) 

 

Qafqaz daxil olur. 

 

Qafqaz. (iti addımlarla Fidana sarı gəlir) Fidan, o 

dünyadan sənə salam gətirmiĢəm! 

Fidan. (həyəcanlı) Qafqaz! 

Qafqaz. Sənsiz yaman darıxmıĢam. (onu qucaqlamaq 

istəyir) 

Fidan. (kənara çəkilir) Qonaqların Ģəhərdə olmadığını 

bilirdin? 

Qafqaz. Babaxan bütün xəbərləri mənə çatdırır. Həbib əl-

Cüneyd Nabranın sorağını alıb. Ora baxmaq istəyir. 

Yəqin, biznes məqsədi var? Dünən qonaqların baĢını yaxĢı 

qatmısan. Aktrisalığı bacarırsanmıĢ. 

Fidan. Mən aktrisalıq eləmirdim. 

Qafqaz. Hər halda, rolunu təbii oynamısan. 

Fidan. Mən orda nə dedim ki? Dedim ki, Dubaya getmək 

üçün səninlə məsləhətləĢməliyəm. Düz deyirdim də... 
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Qafqaz. YaxĢı ki, deməmisən, "Qafqaz ölməyib, sağdır..." 

Fidan. (laqeyd) Dedim, inanmadılar. Çünki... 

Qafqaz. Çünki... 

Fidan. Çünki Həbib əl-Cüneyd hələ insanlığını tam 

itirməyib. Hər Ģeyə Ģübhə ilə yanaĢmır. Ölüm qarĢısında 

tam təslim olur. Ancaq sən ölümü də oyuncağa 

çevirmisən. 

Qafqaz. Fidan, əzizim, yenə baĢladın? Üç-dörd gün hesab 

elə ki, ölmüĢəm. Heç ölünün də dalınca danıĢarlar? 

Fidan. Həbib əl-Cüneyd deyir ki, Qafqaz dirilsəydi, mənə 

olan bütün borclarını silərdim. 

Qafqaz. Sözdür də deyib. Dirilərin borcunu silmirlər. 

Fidan. Sən heç kəsə inanmırsan. 

Qafqaz. Amma sənə inanıram! 

Fidan. Daha mənə də inanma! 

Qafqaz. Fidan! (onu qucaqlamaq istəyir)  

Fidan. Mənə toxunma, ölülərdən qorxuram. 

Qafqaz. Fidan, ikicə gün ölülük həyatım qalıb. Qonaqlar 

gedən kimi diriləcəyəm. 

Fidan. Ya indi diril, ya da mən Həbib əl-Cüneydə qoĢulub 

gedirəm Dubaya. 

Qafqaz. Mən hələ dirilə bilmərəm. 

Fidan. Deməli, Dubaya getməyimə razısan? 

Qafqaz. (özündən çıxır) Get Dubaya! Nə durmusan? Belə 

çıxır ki, ölsəydim, qırxım çıxmamıĢ məni unudub, 

baĢqasına qoĢulacaqdın.  

Fidan. (gözlərindən cin çıxır) Qafqaz, sən çox həyasız 

adamsan! 
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Qafqaz. Fidan, baĢa düĢ, mənim həyasızlığım baĢqalarına 

aiddir. Biz hansı zamanda yaĢayırıq? Hər kəs közü öz 

qabağına çəkir. 

Fidan. (ağlayır) Demirəm, öz həyatımızı düĢünməyək, 

amma bu qədər yox da... 

Qafqaz. Fidan, sakitləĢ! Mən səni baĢa düĢürəm! 

Fidan. Ancaq öz bildiyini eləyirsən. 

Qafqaz. Fidan, qonaqlar gedən kimi toyumuzun 

tədarükünə baĢlayacağam. 

Fidan. Mənə minnətli toy lazım deyil. 

Qafqaz. Ġkicə gün dözmək lazımdır. Qonaqları yola 

salaq... 

Fidan. Elə bilirsən, qonaqlar sakitcə sovuĢub gedəcəklər? 

Onlar mənə və Mimiyə görə dərinə getmirlər. Əgər mən 

də, Mimi də Dubaya getməyə etiraz eləsək, vəziyyət 

dəyiĢəcək. 

Qafqaz. Necə ? 

Fidan. Nə üçün gəldikləri onların yadına düĢəcək. 

Firmanın bank hesabı ilə, sənin əmlakınla 

maraqlanacaqlar. Sən öz mənafeyini güdə bilərsən, onlar 

yox?! 

Qafqaz. Gəl belə eləyək. 

Fidan. Neyləyək? 

Qafqaz. Yalanımızı ört-basdır eləməkçün yeni yalan 

danıĢaq. 

Fidan. Hə, uydur görək! 

Qafqaz. Dubaya getməyə söz verin! 

Fidan. Bəs sonra? 
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Qafqaz. Sonrasına baxarıq. 

Fidan. Mənə də yalançı qəbir düzəltdirəcəksən? 

Qədim daxil olur. Fidan yan otağa keçir. 

Qədim. Qafqaz müəllim, qəbrinizin yan-yörəsini sahmana 

saldırdım. Sağlığınıza qismət, elə gözəl qəbir çıxıb ki... 

Qafqaz. Deyəsən, məni o qəbirə uzatmayınca ürəyin 

soyumayacaq? 

Qədim. Elə deməyin! Qəbrinizin dörd tərəfinə gül-çiçək 

əkdirdim. Hollandiya toxumlarıdır. ĠnĢallah, bir aya 

yetiĢəcəklər. 

Qafqaz. Qırxıma tədarük görürsən? 

Qədim. Ehtiyatlı tərpənək. Bir də gördün, qırxında Həbib 

əl-Cüneydlə Hümam budur gəldi. 

Qafqaz. Ağzını xeyirliyə aç! 

Qədim. (zarafatla) Ġnciməyin, çox tərs ölüsüz. 

Qafqaz. Ölülərlə belə zarafat eləyirsən? 

Qədim. Bütün günü qəbiristanlıqda mısmırığımı sallayıb, 

gəzməliyəm? Qafqaz müəllim... 

Qafqaz. Bəli.  

Qədim. Heç soruĢmamıĢam, ayıb olmasın, nə iĢə baxırsız? 

Qafqaz. Ġndi heç bir iĢə. 

Qədim. Yəni, demək istəyirəm ki, ölməmiĢdən qabaq 

iĢinizin adı nə idi? 

Qafqaz. (kənara) Bu heyvərə yaxamdan əl çəkənə 

oxĢamır. (Qədimə) Bina tikirdim. 

Qədim. Hə, sərfəli iĢdir. Ġndi Bakıda bərkgedənlərin 

hamısı ev biznesinə giriĢib. 

Qafqaz. Sən də giriĢ. 
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Qədim. Mən bərkgedən deyiləm, amma giriĢmək 

istəyirəm... 

Qafqaz. Bəs niyə dayanmısan? 

Qədim. TəkbaĢına gücüm çatmır. 

Qafqaz. Əlində nəyin var? 

Qədim. Torpağım. 

Qafqaz. (gözləri alacalanır) Sahəsi nə qədərdir? 

Qədim. Ġki onaltı mərtəbəli bina sığıĢdırmaq olar. 

Qafqaz. Təklifin nədir? 

Qədim. ġərik axtarıram. Torpağı məndən, tikməyi ondan. 

Qafqaz. Yer Ģəhərin harasındadır? 

Qədim. (ah çəkir) Mərkəzə yaxındır. 

Qafqaz. (hövsələsiz) Konkret haradadır? 

Qədim. Bir az naqolay yerdədir. 

Qafqaz. O yerin adı yoxdur? 

Qədim. Var. 

Qafqaz. De də... 

Qədim. Məsələ burasındadır ki... 

Qafqaz. Bütün məsələləri bir tərəfə qoy, torpaqdan danıĢ. 

Qədim. Bir az hövsələn olsun! 

Qafqaz. Sən adamda hövsələ qoyursan? 

Qədim. Hə, məsələ belədir. Mənim yerim... 

Qafqaz. Hə. 

Qədim. Qəbiristanlığımın ayaq tərəfindədir. 

Qafqaz. (məyus) Ay rəhmətliyin oğlu, qəbiristalıqda da ev 

tikilər? Tiksən də, kim ona yaxın durar? 

Qədim. (ah çəkir) Əmma da elə iĢin burasındadır. 

Qafqaz. O fikri baĢından çıxart. 
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Qədim. Amma biznesə qoĢulmaq fikri baĢımdan çıxmır. 

Nolar, məni də öz dəstənə qoĢ da. 

Qafqaz. Hələlik baĢım qonaqlara qarıĢıb. 

Qədim. Qonaqlar mənim də qonaqlarımdır. Fikrim var bu 

axĢam onları "ġuĢa"ya aparım. 

Qafqaz. Sən çox gözə görünmə. ĠĢ içindən iĢ çıxardarsan. 

(Gülə-gülə) Get, qəbrimdən muğayat ol! 

Qədim. Zarafat öz yerində, amma qəbrindən olmaz. Heç 

ölülərin qəbri adamın ürəyinə elə yatmır. (gedir) 

Mimi içəri girir. 

Mimi. (sevincək) Qafqaz müəllim, elə bilirəm ölüb 

doğrudan dirilmisiz. 

Qafqaz. (gülür) BaĢım çox bəla çəkib. Yüz dəfə ölüb-

dirilmiĢəm. Amma qəbrim bircə dənədir. 

Mimi. Sizi görəndən sonra o qəbirə qəbir demərəm. 

Qafqaz. Amma Fidan heç cür qəbul edə bilmir ki, o qəbir 

biznes məqsədi daĢıyır. 

Mimi. Fidan sizi ürəkdən sevir. 

Qafqaz. Mimi, sənin əsl adın nədir? 

Mimi. Səmimi. 

Qafqaz. Sən doğrudan Fidanla mənə qarĢı çox səmimisən. 

Fidan yan otaqdan çıxır. 

Fidan. Mimi, göz dəyməsin, kefin yuxarıdır. 

Mimi. (gülə-gülə) Dubaya hazırlaĢıram də. 

Qafqaz. Elə Fidanla da bayaq Dubay barədə danıĢırdıq. 

Fidan. (acıqlı) Mən Dubaya-zada getməyəcəyəm. 

Mimi. Fidan... 

Fidan. (daha acıqlı) Mən Dubaya getməyəcəyəm! 
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Qafqaz. Əlbəttə, getməyəcəksən. (Fidanla Mimi təəccüblə 

ona baxırlar) Mənim qırxım çıxmamıĢ hara gedirsən? 

Mimi. Qafqaz müəllim... 

Fidan. Bəs deyirdin... 

Qafqaz. Bəli, deyirdim ki, sən Həbib əl-Cüneydə onun 

dəvətilə Dubaya getməyə söz ver. Amma, bəhanə gətir ki, 

Qafqazın qırxı çıxmayınca Bakıdan aralana bilmərəm. 

Mimi. Bəs mən? 

Qafqaz. Sən de deyərsən, Fidansız mən heç yerə 

getməyəcəyəm. 

Fidan. Qırx gün nədir? Bir göz qırpımında gəlib keçəcək. 

Mimi. Ay Qafqaz müəllim, onlar qırx gündən sonra 

qırsaqqız olub yaxamızdan yapıĢsalar, neyləyəcəyik? 

Qafqaz. Heç özüm də bilmirəm, neyləyəcəyik. YaxĢı, 

ofisdə çox qalmaq olmaz. Gedin, dincəlin. Sabaha qədər! 

Mimi. Hələlik, Qafqaz müəllim! 

Fidanla Mimi gedir. 

Qafqaz. Hələlik! Sabah axĢam qonaqlar gedir. Qaranlıq 

dünyadan iĢıqlı dünyaya çıxmağıma bircə gün qalır. 

 

ĠĢıqlar sönür. 

 

VI Ģəkil 

 

Yenə "Qafqaz" ofisi. 

 

Babaxan, Fidan, Mimi, Həbib əl-Cüneyd, Hümam 

içəridədir. 
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Babaxan. Cənab əl-Cüneyd, mən sizinlə sabah yola 

çıxmağa hazıram. Ancaq Fidanla Mimi bu fikirdədir ki... 

Fidan. Cənab əl-Cüneyd! YaxĢısı budur ki... 

Mimi. Cənab əl-Cüneyd! YaxĢı olar ki... 

Həbib əl-Cüneyd. Bu barədə mən xüsusi düĢünmüĢəm. 

Hümam. Xanımlar heç narahat olmasınlar. Cənab Həbib 

əl-Cüneyd hər Ģeyi yüz ölçüb, bir biçəndir. 

Babaxan. Əlbəttə, əlbəttə! 

Həbib əl-Cüneyd. Biz gücümüzü birləĢdirməliyik. 

Hümam. Gərək ki, sizdə belə bir məsəl var: güc 

birlikdədir! 

Babaxan. Bizim dostluğumuz, yoldaĢlığımız əbədidir. 

Həbib əl-Cüneyd. Odur ki, iĢimizi davam etdirməliyik! 

Hümam. Görəcəksiniz ki, cənab Həbib əl-Cüneyd Qafqaz 

müəllimin xatirəsini neçə əziz tutur. 

Babaxan. Cənab əl-Cüneyd, xanımların da sözü var. 

 

 

 

Həbib əl-Cüneyd. Məncə, xanımlar təklifimə etiraz 

etməzlər. 

Hümam. Niyə də etsinlər? 

Mimi. Cənab əl-Cüneyd, yaxĢı olar ki, Fidan xanım 

Dubaya getməsin. Elə mən də burada qalmalıyam. 

Rəfiqəmi tək qoya bilmərəm. Bir müddət Fidan özünə 

gəlsin, həm də Qafqaz müəllimin qırxı... 

Həbib əl-Cüneyd. Getməyiniz barədə fikrimi dəyiĢmiĢəm. 

Siz hamınız Bakıda qalırsız. 
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Hümam. Belə məsləhətdir. 

Həbib əl-Cüneyd. Mən Fidan xanıma firmamın ticarət 

məsələləri üzrə Bakı təmsilçisi olmağı təklif edirəm. Mimi 

də onunla olacaq. Nabran xoĢuma gəldi. Növbəti 

səfərimdə oradan yer alıb, dəniz kənarında böyük istirahət 

kompleksi tikdirəcəyəm. Bu iĢə rəhbərliyi isə Babaxana 

tapĢıracağam. 

Babaxan. (yavaĢca Fidana) Etiraz etmə!.. (Həbib əl-

Cüneydə) Çox sağ olun! Sizdən yerdən göyəcən razıyıq. 

Həbib əl-Cüneyd. Ġndi isə tərpənək. Babaxan, getmək 

vaxtıdır. Salamat qalın, Fidan xanım!  

Hümam. Sağ ol, Mimi! Tezliklə gələcəyəm! 

Fidanla Mimi. YaxĢı yol! UçuĢunuz uğurlu olsun! 

Həbib əl-Cüneyd. (qapıda dayanır) Hə, yaxĢı yadıma 

düĢdü. Dubaya çatan kimi romalı dostlarıma zəng edib 

Qafqazın qəbirüstü büstünü sifariĢ verəcəyəm. Mərhum 

dostumun ilinə qədər Ġtaliya mərmərindən hazırlanmıĢ 

büst onun baĢdaĢını əvəz etməlidir. 

Babaxan, Həbib əl-Cüneyd, Hümam gedirlər. 

Mimi. Deyəsən, bu ərəblər bizə dinclik verməyəcəklər. 

Fidan. Yazıqlar nə bilsinlər ki, oyuna düĢüblər. 

Mimi. Qafqaz müəllim havaxtacan bunlardan gizlənəcək? 

Fidan. Bu sualı sən onun özünə verərsən. 

Mimi. Qafqaza qarĢı yaman qəzəblisən. 

Fidan. Bu həngaməyə kim dözər? 

Mimi. Qafqaz müəllim özünü və səni darda qoymaz. 

Fidan. Yox, bu dəfə sənin Qafqaz müəllimin qurduğu 

tələyə özü düĢdü. 
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Mimi. Fidan, səbrin olsun, görək bu iĢlərin axırı necə olur. 

Fidan. Bəyəm, sən bu iĢin axırını görmürsən? 

Mimi. Axı, Həbib əl-Cüneyd Qafqaz müəllimdən əl çəkib. 

Fidan. Gərək biz də ondan əl çəkək. 

Mimi. Olmaya Həbib əl-Cüneydin təklifi səni 

Ģirnikləndirib? 

Fidan. Mən onun təklifinə razı deyiləm. 

 

Qafqaz içəri girir. 

 

Qafqaz. Sağ olun, qızlar! Axıra qədər möhkəm dayandız. 

ĠĢi ləyaqətlə baĢa çatdırmaq belə olur. 

Fidan. (kinli) Sən buna ləyaqət deyirsən? 

Mimi. (kənara) YaxĢı baĢlamadılar. (Qafqaza) Qafqaz 

müəllim, gedib Sizə çay gətirim. (cavab gözləmədən 

gedir) 

Qafqaz. Fidan, qələbəni belə qeyd eləyirlər? 

Fidan. Sən hansı qələbədən danıĢırsan? 

Qafqaz. Məsələdən xəbərdaram. Bilirəm, ərəblər 

birdəfəlik getməyiblər. Ancaq əsas odur ki, iĢimi davam 

etdirəcəyəm. Binamı tikəcəyəm, baĢqa binanın tikintisinə 

giriĢəcəyəm, sonra baĢqasının... Bugündən yeni ofis 

kirayələyirəm. Sən bu ofisdə qal. Mimi sənə kömək etsin, 

Dubayla ticarət əlaqəsi üzülməsin, əlim üstünüzdə olacaq. 

Babaxan həmiĢə bizimlədir. Həbib əl-Cüneyd 

Azərbaycanda hansı iĢi qurur qoy qursun. O iĢə də gendən 

nəzarət edərik. Son iki-üç gündə bu qərara gəlmiĢəm ki, 
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toyumuzu da ləngitməyək... Sabahdan toy tədarükünə 

baĢlayıram.  

Fidan. Bəs sənin qəbrin? 

Qafqaz. Qədim müəllimi yanımda iĢə götürürəm. Zirək 

adamdır, həm bizə köməyi dəyər, həm də qəbrimdən 

muğayat olar. 

Fidan. Mən qəbri olan adama ərə gedə bilmərəm. 

Qafqaz. Fidan, sən nə qəribə qızsan? Qəbirdir də durub 

orda.  

Fidan. O qəbir mənim gözümün qabağından getmir. 

Qafqaz. Bal ayımızda səni Kanar adalarına aparacağam, 

orada qara-qura fikirlərin hamısını unudacaqsan. 

Fidan. O qəbir uçurulmayınca... 

Qafqaz. Fidan, sən nə danıĢırsan? Mənim taleyim o 

qəbirdən asılıdır. 

Fidan. Mən öz taleyimi kiminsə qəbrinə bağlaya 

bilmərəm. 

Qafqaz. (həyəcanla) Fidan! 

Fidan. (qəzəblə) Ya qəbir, ya mən!  

Qafqaz. Bu hərəkətinlə həyatımı alt- üst edirsən. 

Fidan. Sənin əlində oyuncağa çevrilmək istəmirəm. 

Qafqaz. Bu nə sözdür danıĢırsan, Fidan? 

Fidan. Biz ayrı-ayrı adamlarıq, əlvida! (qapıya sarı 

addımlayır) 

Qafqaz. Fidan, getmə! 

Fidan. Əl çək! 

Fidan gedir. 

Mimi əlində bir stəkan çay içəri girir. 
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Mimi. Qafqaz müəllim, sizin üçün çay gətirdim. 

Qafqaz. (ona acıqlı-acıqlı baxır) O çayı verərsən, Həbib 

əl-Cüneyd içər. (gedir) 

 

Mimi həyəcanla onun arxasınca addım atmaq istərkən, 

ayağı iliĢir, əlindəki çay dağılır. 

 

Mimi. Qafqaz müəllim... 

 

ĠĢıqlar sönür. 

 

  

 

  

  

  Elçin HÜSEYNBƏYLI 

QAÇAQ QOCALAR 

Ġki hissəli pyes 

 

    

  

 

  

  

 Mən bu pyesdəki qocalara bənzər insanlara bir neçə 

əsərdə, rəsmdə, kinoda rast gəlmiĢəm. HəmiĢə də onları 

kiməsə oxĢatmıĢam. Son dəfə isə onlara Azərbaycan 

tamaĢaçısına az tanıĢ olan Aldo Nikolayinin adını 
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unutduğum bir pyesində rast gəldim. Və nəhayət, onları 

tapdım. Onlar «Nərimanov» metrosunun çıxacağındakı 

parkda oturmuĢdular, mənim həmkəndlilərim idilər və 

erməni əsirliyində olan kəndləri, itmiĢ uĢaqlıqları ilə bağlı 

nostalji hisslərə qapılmıĢdılar, vətənsizliyin acısını 

çəkirdilər, ara-sıra mübahisə edirdilər. Bu qocalar 

müxtəlif zamanlarda və məkanlarda doğulublar, çoxdilli 

və çoxmillətlidirlər, ruhibirdilər. Ona görə də hardasa - 

küçədəmi, kitabdamı, jurnaldamı onlara bənzər insanları 

görsəniz təəccüblənməyin... 

 

Müəllif  

 

Birinci hissə 

 

Pərdə açılmazdan öncə atəĢ səsləri eĢidilir. Ġlk baxıĢdan 

atəĢ səslərinin əsərə dəxli yoxdur. Bu, rəmzi xarakter 

daĢıyır və hadisələrin gediĢində, eləcə də dramın 

sonluğunda mahiyyəti bəlli olur. 

Pərdə açılır. Səhnədə iri hərflərlə «Yüz il keçsə də, 

Qarabağ bizimdir!» Ģüarı asılıb. Həmin Ģüar pyesin 

sonuna qədər dəyiĢməz qalır. 

Hadisələr yazda baĢ verir. Yeni tikilmiĢ binaların arasında 

xırda park var. Parkda tək-tük ağac və bir skamya. 

Skamyanın bir ayağı yoxdur. Məhəmməd adlı qoca bir 

kiĢi gəlib skamyada oturur. O, skamyanın bir ayağının 

qırıq olduğunu bildiyinə görə, ehtiyatla və qırıq olmayan 

tərəfdə oturur. Onun əlində jurnal var və jurnalın 
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üzqabığına diqqətlə baxır. Təxminən onunla yaĢıd, Yusif 

adlı bir qoca da skamyaya yaxınlaĢır. Görünür, o, parka 

birinci dəfə gəlir, skamyanın qırıq olduğundan xəbərsizdir 

və o biri baĢda - qırıq olan tərəfdə oturur. 

Məhəmməd təzə qonĢusuna təəccüblə baxır. Yusifə elə 

gəlir ki, Məhəmməd onun burada oturmasından narazıdır. 

Əslində isə Məhəmməd skamyanın aĢacağından ehtiyat 

edir. 

Yusif - Sabahınız xeyir. 

Məhəmməd - (narazı Ģəkildə üz-gözünü turĢudur). Olsun 

da (üzünü o tərəfə çevirir və yanpörtü oturur). 

 

Uzun sürən pauza. 

 

Yusif - Bu yekəlikdə parkda bircə skamya var. 

(özünü təmizə çıxarmaq, yəni, Məhəmmədə mane olmaq 

istəmədiyini bildirmək üçün). 

Məhəmməd dinmir və gözünün qırağı ilə Yusifə baxır. 

Ona elə gəlir ki, skamya indicə aĢacaq. 

Yusif oğrun-oğrun jurnala baxır və özü də bilmədən 

yavaĢ-yavaĢ Məhəmmədə tərəf sürüĢür. Məhəmməd 

ondan uzaqlaĢmağa çalıĢır... 

Yusif - Allah saxlasın. 

Məhəmməd - Kimi? 

Yusif - (jurnala iĢarəylə). Onu. 

Məhəmməd - (narazı). Saxladı-saxlamadı, ondan bizə nə? 

Yusif - Necə, yəni, bizə nə!? Sizinkilərdən deyil? 
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Məhəmməd - (Yusifə tərəf dönür). Bizimkilərdən? Yəni, 

bizimkilər belə soyunur!? 

Yusif - Ġndi zəmanə dəyiĢib. Adam özü soyunmayanda 

zorla soyundururlar. 

Məhəmməd - ġükür allaha ki, bizimkiləri yox. Çünki bu 

bizimkilərdən deyil. Bizimkilər üzüyoladır (üzünü o tərəfə 

döndərir). 

Yusif - Bəs kimdir? 

Məhəmməd - (üzünü Yusifə tərəf döndərir və tərs-tərs ona 

baxır). Mən nə bilim!? Bəlkə də oxuyandır. Bəlkə də 

aktrisa. Bəlkə də küçə qadını...Yox, bizimkilərə oxĢamır. 

Yusif - Ancaq qəĢəngdir. Bir otuz il əvvəl olsaydı... 

Məhəmməd - (onu baĢdan ayağa təəccüblə süzür). Otuz il 

əvvəl!? Əlli il desən, bəlkə də inanmaq olardı. 

Yusif - (xəyalpərvərliklə). Səhər yuxudan oyanasan, 

görəsən ki, bir gözəl mələk böyründə soyunub uzanıb. 

Məhəmməd - Ay soyundu ha! Sənin özünü soyundurmaq 

lazımdır. 

Yusif - Mən də elə onu deyirəm də. Deyirəm ki, soyunub 

böyrümdə uzansaydı. Əvvəllər olsaydı, özüm 

soyundurardım. Amma indi mənim özümü soyundurmaq 

lazımdır. 

Məhəmməd - Əvvəllər çox Ģey vardı... 

Yusif - Bunu kimin soyundurduğunu bilmirəm, amma 

qəĢəngdir. Görürəm ki, sən də gözünü ondan çəkmirsən. 

Məhəmməd - (narazı). Mən ona baxmıram. 

Yusif - Bəs kimə baxırsan? 

Məhəmməd - Kimə yox, nəyə. Mən o ağaca baxıram. 
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Yusif - Hanı, burda ağac var? 

Məhəmməd - O dey, orda. (jurnalın üz qabığına iĢarə 

edir). 

Yusif - O ağac deyil. Qızın ayağıdır (Gülür). 

Məhəmməd - Ağcaqayın deyil!? 

Yusif - Yox bir, ağcabaldırdır. Əlbəttə ki, ağac deyil. 

Ağac olsaydı, indi onu çoxdan çıxarıb aparmıĢdılar. 

Məhəmməd - Mənim gözümdə katarakt var. Öz aramızdır, 

Ģikəst adama gülməzlər. Özü də bu jurnal mənim deyil. 

Yusif - Bəs kimindir? 

Məhəmməd - (hirsli). Bura bax görüm e! Sən prokuror-

zadsan ki, məni sorğu-suala tutursan? ĠniĢil biri vardı, 

məni o qədər silist elədi ki, axırda özünün əsəbləri tab 

gətirmədi, baĢına qan sızdı.  

Yusif - Allah eləməsin. Elə belə soruĢuram, maraq üçün. 

Bu yaĢda, özü də belə qəĢəng qızlara həvəslə baxasan... 

 

Pauza. 

 

Məhəmməd - Nəvəmdir. 

Yusif - Nəvəndir? Bəs bayaqdan deyirsən ki, tanımıram. 

Məhəmməd - (az qala fınxırır). Kimi?  

Məhəmməd hirslə ayağa qalxır, skamya Yusiflə birgə aĢır. 

Məhəmməd nə edəcəyini bilmir, sonra Yusifə yaxınlaĢır, 

əlini ona uzadır. 

Məhəmməd - Qalx görək, qalx. Oturmazdan əvvəl bu 

andıra yaxĢı-yaxĢı baxmalıydın və bilməliydin ki, sınıqdır. 
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Yusif - (ayağa qalxa-qalxa və zarıya-zarıya). Mən birinci 

dəfədir ki, bura gəlirəm. Təzə köçmüĢük. Sənsə mənə 

deməmisən.  

Məhəmməd - Niyə deməliyəm ki? ġükür allaha ki, 

gözlərin yaxĢı görür, bayaqdan məni ələ salırdın.  

Məhəmməd skamyanı dikəldir. Yusif kənardan bir taxta 

parçası gətirib skamyanın qırıq yerini düzəldir. Hər ikisi 

oturur. Məhəmməd jurnalın üzqabığına baxmaqda davam 

edir. 

Yusif - QəĢəng nəvən var. 

Məhəmməd - (əsəbi). Bu, mənim nəvəm deyil, (ayağa 

qalxır). 

Yusif - (yıxılacağından qorxur və ayağa durur). Bəs, 

bayaq dedin nəvəmdir? 

Məhəmməd - jurnalı evə alıb gətirən nəvəmdir. Özü də 

oğlandır (oturur). 

Yusif - (oturur). Deməli, sən curnalı bu qıza görə 

çırpıĢdırmısan? 

Məhəmməd - (əsəbi, ayağa qalxır). Niyə çırpıĢdırıram ki, 

sadəcə götürmüĢəm. Mənim nəvələrim yaxĢı balalardır. 

Hər jurnal alıb gətirəndə birinci mən oxuyuram. Deyirlər 

ki, bu cür jurnallar adamın ömrünü artırır. 

Yusif - (ayağa qalxır). Əlbəttə, kim istiyər ki, babası 

ölsün, pensiyası batsın. 

Məhəmməd - Bura bax, sən yaman artıq - əskik danıĢırsan 

ha? Mənim nəvələrim heç kimin uĢaqlarına bənzəmirlər. 

Mehriban və diqqətcildilər. 
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Yusif - Mənimkilər də. Heç qoymurlar ki, ayaqlarım quru 

yerə dəysin. 

Məhəmməd - Nədi, dənizdə-zadda yaĢıyırsınız ki? 

Yusif - Yox, o mənada yox, sadəcə, məni çox istəyirlər.  

Məhəmməd - (oturur). Mənim nəvələrimə çatmazlar. 

Pensiyamı vaxtlı-vaxtında alıb qəpiyəcən mənə gətirirlər. 

Yusif - (oturur). Mən pensiya kartımı heç kimə vermirəm. 

Məhəmməd - Niyə? UĢaqlarına inanmırsan? 

Yusif - Ġnanıram, ancaq əvvəllər mühasib olmuĢam, pul 

saymaqdan xoĢum gəlir. 

Məhəmməd - (narazı). Onlar mənə hörmət elədiklərinə 

görə, pensiyamı özləri alıb gətirirlər. 

Yusif - Nəvələrim mənə deyirlər ki, sən qocasan, pul 

maĢınından baĢın çıxmır, ver biz alaq. Mən də ürəyimdə 

deyirəm ki, ay-hay verdim, keçəl suya getməz. 

Məhəmməd - Mənim hər Ģeydən baĢım çıxır. Ancaq yenə 

də onlara etibar edirəm. Balalara etibar eləmək lazımdır. 

Yusif - Mən yeri düĢəndə sınıq-salxaq radionu da özüm 

düzəldirəm. Mən çox Ģey bilirəm. 

Məhəmməd - (istehzayla). Amma icazə almağı hələ də 

öyrənməmisən. Öyrənsəydin, məndən icazəsiz jurnala 

baxmazdın. 

Yusif - Öz aramızdır, gözəlliyə tamaĢa eləmək üçün 

adamdan icazə almırlar. Harda görmüsən ki, bir gözəl 

görəndə qaçıb qabağını kəsəsən və soruĢasan: Xanım 

icazə verirsiniz, sizin gözəlliyinizə tamaĢa eliyim?! Heç 

olur elə Ģey? Bax, o dey o gedən xanıma, bu sözləri deyə 

bilərsən? 
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Məhəmməd - Demərəm. 

Yusif - Amma baxırsan. 

Məhəmməd - Mən heç ona baxmıram da. Üz-üzə gəlsək, 

gözlərimlə qandıraram ki, mənim ondan xoĢum gəlir. 

XoĢum gəlməyəndə isə üzümü yana çevirərəm. 

Yusif - Bəs bayaqdan kataraktdan Ģikayətlənirdin. 

Nooldu? 

Məhəmməd - (astadan). Hər halda baĢqasına məxsus bir 

Ģeyə icazəsiz baxmaq yaramaz. 

Yusif - Öz aramızdır, heç kim də icazəsiz nəyisə 

götürməz. 

Məhəmməd - (əsəbi, ayağa qalxır). Mən kimdən yox, 

nəvələrimdən ic...götürmüĢəm! 

Yusif Məhəmmədin əsəbiləĢdiyini görüb cibindən konfet 

çıxarır və Məhəmmədə uzadır. Məhəmməd oturur, üzünü 

o tərəfə çevirir... 

Yusif - Əsəblərə xeyirdir. 

Məhəmməd - (ona sınayıcı nəzərlərlə baxır. Yusifin 

üzündə sakit təbəssüm görəndə sakitləĢir). Mənə olmaz, 

mənim Ģəkərim var. 

Yusif - Bilirəm. Bu konfetlərin içində Ģəkər yoxdur. 

Məhəmməd - Sən hardan bildin ki, mənim Ģəkərim var? 

Yusif - Ġndiki zamanda hamının Ģəkəri var, elə mənim də. 

Uzun pauza. Əcaib-qəraib maĢın siqnalları eĢidilir. 

Məhəmməd - (narazı). Yenə də zır-zur baĢladı. Hər uĢağın 

altında bir maĢın var. 
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Yusif - Eh, zəmanə dəyiĢib. Ġndi hamı iĢə maĢınla gedib-

gəlir. Belə getsə, arvadlar maĢın doğmağa baĢlayacaqlar, 

ya da doğduqlarının ayaqları təkərli olacaq. 

Məhəmməd - Elədir. Bizim ailədə hamının maĢını var. 

Bircə məndən baĢqa. Mənə maĢın vermirlər. Deyirlər ki, 

hara ürəyin istəyir, qoy sürücü aparsın. 

Yusif - Mənimkiləri demirsən. DəqiqəbaĢı zəng vururlar: - 

Ata, bir Ģey lazımdır? Mən də cavab verirəm ki, yox. 

Ayaqyoluna maĢınla getməyəcəm ki, hamısı evin 

içindədir. 

Məhəmməd - Mənim xoĢuma gəlməyən də elə budur də. 

Özü də köpüm var... Heyif deyildi kənd. Özünü verəsən 

kolluğa... 

Yusif - Mənim də köpüm var. Nəvələrim, bilirsən, mənim 

adımı nə qoyublar? (gülür). 

Məhəmməd - Deməsən də bilirəm. Eyni gündəyik. 

 

Pauza 

 

Məhəmməd - Səndən bir Ģey soruĢum. O zəhrimar səndə 

də var? 

Yusif - Nə?.. (Məhəmməd baĢını aĢağı salır və məlum 

istiqamətdə baxır) Hə, baĢa düĢdüm. Yox, yoxdur. Mən 

kəsdirmiĢəm. 

Məhəmməd - (paçasının arasını tutur. Həyacanla). 

Hamısını?! 

Yusif - Hamısını niyə, artıq olanı. Onsuz da heç kimə 

lazım deyil. 
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Məhəmməd - Mən də elə bilirəm ki, hamısını kəsib 

götürürlər. 

Yusif - O əvvəllər idi. Ġndi hər Ģeyi texnika əvəz eləyir. 

Məhəmməd - Onu da? 

Məhəmməd - Yox, əĢi. (PafosqarıĢıq qürurla) Onu heç nə 

və heç kim əvəz eliyə bilməz. Məsələn, mənimki indi on 

səkkiz yaĢlı uĢağınkı kimidir... 

Bu zaman 60-65 yaĢlı Məryəm adlı bir qadın gəlib oradan 

keçir, dönüb ədalı-ədalı qocalara baxır və soruĢur: 

Məryəm - Siz mənim pupsikimi görmədiniz? 

Qocalar bir-birilərinin üzünə təəccüblə baxırlar. 

Məhəmməd - Bu nə deyir ə? Ərin soruĢur? 

Məryəm - (əli ilə göstərir). Bapbalaca... 

Yusif - (gülür). Yəqin, əri o qədər balacadır ki, adını 

«Pupsik» qoyub. 

Məryəm - Pupsik bapbalaca bir küçükdür. Bapbalaca bir 

küçük. 

Məhəmməd - (narazı). Mən də elə bilirəm, ərini axtarır. 

Ərini axtaran qadınlardan zəhləm gedir.  

Yusif - Yox, görmədik.  

Məryəm - Görsəniz, mənə xəbər verərsiniz. Koriçnevi 

rəngi var. Mən o de o evdə yaĢayıram. Pəncərəmdə də gül 

var. Edelveys gülü. Onlar heç zaman qurumurlar. Adım da 

Məryəmdir. Amma hamı mənə Meri deyir. 

Qocalar qadın göstərən səmtə baxırlar və heç nə demirlər. 

Məryəm oğrun-oğrun qocaların baxdığı Ģəklə baxır, gülür, 

xəlvətcə onlara qaramat atır (yəni ki, cavan qızların 
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Ģəklinə baxmaq sizin haranıza yaraĢır), ədalı-ədalı 

uzaqlaĢır. 

Məhəmməd - (narazı). Meri! Yox bir Zeri! (acıqlı-acıqlı 

züm-zümə edir). Yeri ha, yeri... 

Yusif - Asta yeri, kəmər düĢər belindən...Ay dili... 

Məhəmməd - (acıqlı, onun sözünü kəsir). Oxumaq bizim 

hansı günümüzə yaraĢır?! 

Yusif pərt halda səsini kəsir...Pauza.  

Yusif - O gülün adı nə idi? Nə “veys?” 

Məhəmməd - Mən hardan bilim. Heç qurumayan gül 

görmüsən? Güllərin hamısı əzəl-axır quruyur, yəqin, 

yalançı güllərdir. Yalançı güllərin adı da yalançı olur. 

Olsaydı, lalə, ya elə qızılgül, bu baĢqa məsələ... 

Yusif - Öz aramızdır, o, sənə baxırdı. 

Məhəmməd - (narazı). Mənə niyə? 

Yusif - Çünki sən də ona baxırdın. Hər halda mənə belə 

gəldi. Küçük də bəhanəydi. Mərc gələrəm ki, o, bizi 

pəncərədən görüb, indi özünü bizə sırımaq istəyir. 

Məhəmməd - Hə, cavanlığı gur keçib. 

Yusif - Gur nədi, ondan da betər. Mərc gəlməyə hazıram. 

Məhəmməd - Mərc nəyə lazım. Üz-gözündən qəhbəlik 

yağır. 

 

 

 

Yusif - (tamaĢaçılara iĢarəylə). Ayıbdır, eĢidib eliyərlər. 
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Məhəmməd - Guya indiyə kimi eĢitməyiblər. EĢitməsələr 

də, gözlərilə gördülər ki...Ġt axtarandan nə istəsən 

gözləmək olar. Onlar... 

Yusif - Ġt bizdəydi e. Kənddə. Hərənin qapısında biri 

vardı. Hürəndə oğruların bağrı yarılırdı. Mən itimizi 

tövləmizin yanında bağlayırdım. 

Məhəmməd - Eh, kənddə çox Ģey vardı. Hərənin bir 

eĢĢəyi.  

Yusif - Biçənəyi...Bağ-bağatı. Toyuq-cücəsi. Ġndi toyuq 

var? Toyuqlar rezin tamı verir. Qoyun əti balıq iyi verir. 

Məhəmməd - Hardan alasan Qarabağın qara qıvrım 

quzusunu. Ġndiki kababı dartdıqca uzanır. 

Yusif - Sən kababı öz diĢlərinlə dartırsan? 

Məhəmməd - Nədi, inanmırsan? 

Yusif - Yox, niyə ki, mənimki də özümündür. 

Məhəmməd - Rəhmətlik atam deyirdi ki, mən sovet 

hökümətini üç dəfə yemiĢəm: bir dəfə ana diĢimlə, iki 

dəfə protezimlə. Sovet hökümətini onun diĢləri yıxdı. Ona 

görə də protezə pis baxmaq lazım deyil. Məsələ ətdədir. 

Yusif - Bir də qadınlarda. Mən çoxdandır onlarla dostluq 

eləmirəm.  

Məhəmməd - Düz də eləyirsən. Onların dostluğuna bel 

bağamağa dəyməz. 

Yusif - Mən iniĢil biriynən tanıĢ olmuĢdum. Belə, orta 

mənzərəli birisiydi (əli ilə göstərir). Sonra köçüb getdi... 

xaricə. 

Məhəmməd - Hə, indi hamı xaricə gedir. 
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Yusif - Mən ancaq öz kəndimizi istəyirəm. Heyif deyil 

kənd? Səhərdən axĢama kimi Arazda çiməsən. Sudan 

çıxmayasan. Yorulanda da Tək tutun dibinə uzanıb 

xumarlanasan. 

Məhəmməd - Təəccüblə. Nə tək tut, ə!? (Zəndlə ona baxır, 

baĢdan ayağa Yusifi süzür) Sən haralısan? DanıĢığın 

bayaqdan bizimkilərə oxĢuyur. Xüsusən də o... (söz 

tapmır deməyə) arvad barədə dediklərin. 

Yusif - (Zəndlə Məhəmmədə baxır). Vallah, bayaxdan 

mən də səndən soruĢmaq istəyirəm, çünki danıĢığın mənə 

Ģirin gəlir. 

Məhəmməd - Mən Qarabağdanam. 

Yusif - (sevincək). Mən də. 

Məhəmməd - Mən Arazboyundanam. 

Yusif - Mən də. 

Məhəmməd - Bəlkə, deyəsən, Mahmudludanam? 

Yusif - Həzrət Abbas haqqı Mahmudludanam. Özü də 

xalisindən! 

Məhəmməd - Əyə, sən keçəl Usub dəyilsən? 

Yusif - Ayə sən, sırtıq Mamed dəyilsən? 

Məhəmməd - Həzrət Abbas haqqı sırtığın yekəsindənəm. 

Yusif - Ay qağa, səni xoĢ gördük. 

Qocalar ayağa durub qucaqlaĢırlar.  

Məhəmməd - (tamaĢaçılara tərəf). Belə yerdə deyirlər e, 

oğlumu axtarırdım, dostumu tapdım. Biz dost-doğmaca 

eloğluyuq, uĢaqlığımız da bir yerdə keçib. Usub, sən 

məndən bir iki-ay böyüksən da. 
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Yusif - Mən yox, sən məndən böyüksən. Mən ilin 

axırındanam, sən əvvəlindən. 

Məhəmməd - ƏĢi, fərqi nədir. Bir ildənik ki... 

Yusif - Mən də bayaxdan Ģəhərlilər kimi danıĢıram. Hayıf 

dəyil, öz dilimiz. Hə, ay qağa, bir danıĢ görək, nə var, nə 

yox? ĠĢlərin nətəhərdi? 

Məhəmməd - ĠĢ deyəndə ki, səhərdən axĢama kimi 

adamın evdə bağrı çatdıyır. Oğlumnan gəlin gedir iĢə, 

uĢaqlar məktəbə, mən də qalıram televizorun qabağında, 

ha gözləyirəm ki, bəlkə, kəndimizdən bir xəbər verələr, 

amma heç nə vermirlər. Bir qulağı kar, bir qulağı kor kimi 

oturmuĢam bu xarabada. Burda da gündə sökürlər, tikirlər, 

tikirlər, sökürlər, yenə də tikirlər. 

Yusif - Mən də sən gündəyəm, Qələmzər rəhmətə 

gedəndən sonra əlsiz-ayaqsız kimiyəm. 

Məhəmməd - Sənin arvadının adı Qələmzər idi? 

Yusif - Bay, sağ olmuĢ. Sənin qabağına o qədər çay qoyub 

ki, nə tez yaddan çıxartdın?! 

Məhəmməd - Bizim arvad iniĢil ölənnən sonra arvadların 

hamısının adı yadımnan çıxıb. 

Yusif - Mərc gələrəm ki, bayaqkının yox. 

Məhəmməd - Yenə də baĢladın? Özünnən məni qarıĢıq 

salma. 

Yusif - Mənnən olsa, bir o qədər də pis dəyil. Heç olmasa 

hərdən... 

Məhəmməd - Nə hərdən? 

Yusif - Hərdən adama çaydan-zaddan verərdi... 
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Məhəmməd - Sən çaya qane olan köpəyoğlu dəyilsən. 

Sizinkilər elə uĢaxlıxdan tuman altı güdəndilər. 

Yusif - Sizinkilərdən ayıb ola. Dayın yeddisin almıĢdı, 

bibin də yeddisinə ərə getmiĢdi. Özü də ərlərinin hamısını 

çərlədib öldürmüĢdü. 

Məhəmməd - Bəsdi çərənlədin, sən çaydan danıĢ. 

Məhəmməd - Eh, indi oturmuĢduq çayın qırağında.  

Yusif - Çayı yaman hortadırdın, ha! 

Məhəmməd - Çim ki, çiməsən! 

Yusif - Ġç ki, içəsən. Ġndi adama bir qurtum su da 

vermirlər. 

Məhəmməd - Bəs bayaxdan deyirdin ki, nəvələrim 

ayağımı quru yerə dəyməyə qoymurlar. 

Yusif - Orası elədir. Heç qoyurlar ki, çarpayıdan yerə 

düĢüm. Deyirlər ki, sən bizə mane olursan. Yat qal öz 

yerində. Eh! Açıb-ağardılası dəyil. 

Məhəmməd ağlamsınır. 

Yusif - Niyə ağlıyırsan. ġükür ki, bir-birimizi tapdıq. 

Məhəmməd - Mən kədərdən ağlıyıram. Kənddən çıxanda 

eĢĢəklə iti açıb buraxmadığıma görə xəcalət çəkirəm. 

(Yusif də ağlamsınır) Bəs sən niyə ağlayırsan? 

Yusif - Mən sevincdən. Çünki kənddən çıxanda hər ikisini 

açıb buraxmıĢam. 

Məhəmməd - Ġndi bizi tanımazlar... 

Yusif - Qan qaraldan söhbətlərdən danıĢma. Sən 

kəndçilərimizdən danıĢ. De görüm kimi görürsən, kimi 

görmürsən? Oğlanlar evlənibmi, qızlar köçübmü? 

Qocalar danıĢa-danıĢa səhnə qaranlıqlaĢır. 
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Ġkinci Ģəkil 

 

Həmin yer. Məhəmməd skamyada tək-tənha oturub. 

Yerində narahat-narahat qurcalanır. Ətrafa baxır. Kimisə 

gözləyir. Hiss olunur ki, dilxordur. Hərdən durub gəzinir 

və qarĢıdakı binanın pəncərəsinə baxır. Məryəm orada 

yaĢayır. TamaĢaçıya elə gəlməlidir ki, o, Məryəmi izləyir 

və güman ki, Yusif oradadır. Bir azdan Yusif tövĢüyə-

tövĢüyə gəlib çıxır. Hiss olunur ki, bərk tələsiyirmiĢ, 

özünü skamyaya salır. Məhəmməd ona əhəmiyyət vermir 

və üzünü əks istiqamətə çevirir, yanpörtü oturur. Onların 

bu davranıĢı küsülü sevgililəri xatırladır. TamaĢaçıda 

yanlıĢ və müxtəlif yozumlara rəvac verən bir səhnə 

yaranır. 

Yusif - (təəccüblə). Bıy, izdrasti. Mən bundan ötrü o 

boyda yolu qaçıb gəlmiĢəm. Bu, mənə dalını çevirir! 

Məhəmməd - (dinmir). Mamed, sənə noolub, qaĢqabağını 

niyə sallamısan? 

Məhəmməd - Sa-a nə var? 

Yusif - Nə təhər nə var ə? Sən həm mənim dostumsan, 

həm kəndçim. Ġndi deyirsən ki, saa-a nə var?! 

Məhəmməd - Sənnən küsmüĢəm. 

Yusif - Niyə? 

Məhəmməd - (qeyzlə). Necə, yəni, niyə!? Üç gündür ki, 

itmisən. Öldüyünnən-qaldığınnan xəbərim yoxdur. 

Adresini də (ünvanını da) bilmədim ki, gəlib sənə bir 

Ģıllağ atam. 
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Yusif - UĢaqlar məni kəndə aparmıĢdılar. 

Məhəmməd - Kəndə? Hansı kəndə ə? Ġndi kənd var? 

Yusif - Nə bilim, vallah, kənd kimi səslənir. Deyirlər ki, 

mədəni adamların hamısı həftənin sonunda ora getməlidir.  

Məhəmməd - Hə bildim, hansı kəndi deyirsən. Sən, yəqin, 

onun yanına (Məryəmin pəncərəsini göstərir) 

gedibmiĢsən. 

Yusif - Mən!? Onun yanına?! Sən nə danıĢırsan?! O hara, 

mən hara. Bir də ki, indi bizim bazlıq eliyən vaxtımız 

dəyil. 

Məhəmməd - Mən səni cavanlıxdan tanıyıram, sən kimə 

desən tamah salansan... 

Yusif - O cavanlıxda idi. Ġndi hanı o cavanlıx. Səhərdən 

axĢama, axĢamdan da səhərə kimi çırağnan axtarıram, 

tapmıram. Ə, düzünü bilsən, mən peĢova gedəndən-

gedənə o andır yadıma düĢür. 

Məhəmməd - Onda bəs niyə hara getdiyini xəbər 

vermirdin? 

Yusif - Necə xəbər verəydim? 

Məhəmməd - Telefonla. Ġndi hamıda telefon var. 

Yusif - Mən getdiyim yerdə telefon tutmur. 

Məhəmməd - Deyirəm də. Yəqin, o qancıx sənə icazə 

vermiyib 

Yusif - (gülümsəyir, dostunun dediklərini zarafata salmaq 

istəyir). Bəlkə, onun yanına getmək sənin ürəyindən 

keçir? 

Məhəmməd - Mən məiĢət pozğunu dəyiləm.  
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Pauza 

 

Yusif - YaxĢı, bəsdir mısmırığını salladın. Sənə deyirəm 

ki, uĢaxlar məni özləriynən aparmıĢdılar. Sən bilirsən ki, 

onlar məni çox istiyirlər. Mən də onların xətrinə dəymək 

istəmirəm. 

Məhəmməd - Bu dəfə dəyə bilərdin. Deyə bilərdin ki, mən 

əziz dostumu tək qoya bilmərəm. Allah bilir, o mənim 

haqqımda nə fikirləĢər. Məyər kənddə beləydi? Heç elə 

Ģey olardımı ki, dostun sənə deməmiĢ harasa gedə!? 

Yusif - Sən məni özünə dost sayırsan?! Kənddə mənə heç 

salam da vermirdin. Bir-iki dəfəni çıxmax Ģərtilə. 

Məhəmməd - Biz uĢaqlıqdan bir yerdə böyümüĢüksə, üç 

gün səhərdən axĢama kimi bir yerdə oturub-durmuĢuxsa, 

deməli, dostuq. Özü də bu taleyin iĢidir. Əgər belə 

olmasıydı, onda görüĢməzdik. Taleynən oturub çiling-

ağac oynamıyacıyıx ki? 

Yusif - Düz deyirsən. Mən bu barədə gərək əməlli-baĢlı 

fikirləĢəm. 

Məhəmməd - FikirləĢməyə baĢın olsaydı, belə eləməzdin. 

Mənim ağlıma yüz cür fikir gəlib. Dedim, bəlkə, ölüb 

elədi, xəbərim olmadı. Sənin təzyiqin var axı... 

Yusif - Düzdü, bu yaĢda hamının təzyiqi olur. Söz verirəm 

ki, bir də heç yerə getmiyəcəm. UĢaxlar nə qədər eləsələr 

də, onların sözünə baxmıyacam. 

Məryəm gəlir. Dostlara sataĢır. 

Məryəm - A, köhnə sevgililər kimi nə xosunlaĢırsınız 

burda? 
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Məhəmməd - Onun sənə dəxli yoxdu. Sən get...nəydi 

ə...o? 

Yusif - Porsux. 

Məryəm - (özünü cavan qız kimi apaırır). ÇuĢki! Porsux 

yox, Pupsik. O, mənim itimin adıdır. Özü də sizdən fərqli 

olaraq, mehriban və sədaqətlidir. Məni heç yerə qoyub 

getmir. 

Yusif - Hə əĢi, yəqin, keçən dəfə səni qoyub qaçan ayrı 

ĢeymiĢ. 

Məhəmməd - Mən sənə deməmiĢdimmi, o, ayrı Ģey 

axtarır. 

Yusif - (çoxmənalı). Get, o ayrı Ģeyi ayrı yerdə axtar. 

Məryəm - Öz aramızdır, mənim siz boyda oğlanlarım var. 

Məhəmməd - Amma ərin yoxdur. 

Məryəm - Ərim vardı, onu it apardı.  

Məryəm gülə-gülə onlardan uzaqlaĢır. 

Yusif - (fikirli). Rəhmətlik Zalxıya oxĢuyur. 

Məmmədalının bacısına. Mən onu cavanlıxda sevirdim. 

Ġndi sevməmiĢ olum. 

Məhəmməd - Məmmədalı dedin, yadıma düĢdü, görən, 

Məmmədalı indi durmuĢ olar? 

Yusif - Rəhmətliyin oğlu biz kənddən qaçanda onun bir 

ayağı gordaydı. HeĢ kənddən çıxmadı da. 

 

 

 

Məhəmməd - Noolsun. Onların nəsli uzun ömürlüdür. 

Bəlkə də indi kənddə üzümlüyün qarovulunu çəkir. 
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Yusif - Nədi... genə də onun üzümlüyü yadına düĢdü? Heç 

kənddən çıxsaydı da indiyə sağ qalmazdı. Bu basabasda 

adam çərliyər. Hamını kəndin dərdi çərlədib öldürdü. 

Məhəmməd - Gecə-gündüz kəndi fikirləĢirəm. Heç 

yadımnan çıxmır. Ġndi kənddə olsaydıq, Küdrünün altına 

gedərdik, Arazın qırağında oturub balıx tutardıx, elə 

oradaca kabab eliyib, YaĢarın tut arağından vurardıx. 

Yusif - Mənim ürəyim payız armudunun yarpağını istəyir: 

qıpqırmızı. 

Məhəmməd - Mən fəsəli istiyirəm. 

Yusif - Neçə dəfə uĢaxlara qandırmıĢam, amma hamı 

istədiyimi qulağ ardına vurub. 

Məhəmməd - UĢaxlar belədilər də. Özləri istiyəni alıb 

yeyirlər, heç bizi fikirləĢmirlər. 

Yusif - (köks ötürür). Eh! 

Məhəmməd - Eh! 

 

Uzun sürən pauza. 

 

Yusif - Ağlıma bir fikir gəlib. Neçə gündür ki, gecələr 

yatmıram. Ġlan vuran yatır, mən yox!  

Məhəmməd - Ġlan nədi, mən əcdaha udan kimiyəm, elə 

bil, yekə bir qarındayam. Bəlkə də əcdaha mənim 

qarnımdadır. O tərəf, bu tərəfə çevrilməkdən uĢaxlar da 

bezar olub. Gecə səhərə kimi fikirləĢirəm. Ancağ nə 

fayda! Yüz fikir, bir borcu ödəməz! 

Yusif - Mən hər gün yuxu görürəm. Görürəm ki, yenə də 

Tək tutun dibində oturub, pürrəngi çay içirik. 
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Bəndiyalıgilin həyətində domino oynuyurux. Yuxudan 

duran kimi peĢiman oluram. Ġstəmirəm ki, yuxum 

qurtarsın. Onda istiyirəm ki, hər Ģeyə tüpürəm, qaçam 

kəndə. 

Məhəmməd - Sən də!? Mən əvvəlcədən bilirdim ki, sən də 

bu fikirdəsən. 

Yusif - Mən hər gün bu barədə fikirləĢirəm. Amma bir yol 

tapa bilmirəm. 

Məhəmməd - Yol məndə. Gəl qaçax. Hamıdan xəlvət. 

(Dostuna sınayıcı nəzərlə baxır). 

Yusif - (fikirli-fikirli). Qaçax deyirsən? Bəs bu tifilləri 

neyniyək? 

Məhəmməd - Sənin o tifil dediklərin çoxdannan 

böyüyüblər. Ġndi onların kənd-kəsək vecinə dəyil. 

Yusif - Ancax gərək uĢaxlar bilməsin. Bilsələr, bizi 

buraxmazlar. Çünki biz ölsək, onlar pensiyamızı ala 

bilmiyəcəklər. 

Məhəmməd - Niyə ölürük ki?! Kəndə gedib yenə də 

qayıdarıq. Mən gədələrin kinoaparatını da götürərəm, 

kəndin Ģəklini çəkib gətirərik. 

Yusif - (əlini-əlinə vurur). Ay kef olacax ha! 

Məhəmməd - Fısqırıx! Mən pensiya kartımı da 

çırpıĢdırmıĢam.  

Yusif - Gör nə günə qalmısan ki, özünün pensiya kartını 

oğurlamısan. 

Məhəmməd - Mənə oğru demə. Oğru sözündən acığım 

gəlir. 
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Yusif - YaxĢı-yaxĢı, mısmırığını sallama, o qədər oğurluq 

eləmiĢik ki...Mən də pensiyamdan bir az yığmıĢam. Ona 

hər Ģey alarıq. Bilet də, yemək-içmək də... 

Məhəmməd - (sevinclə). Getdik e! 

 

Yusif - Getdik! 

 

Onlar hər ikisi balaca uĢaqlar kimi atılıb-düĢür, əl-ələ 

tutub fırlanırlar. Və hər ikisi də yerə yıxılır. 

GülüĢürlər...QaranlıqlaĢır. 

 

Ġkinci hissə 

 

Üçüncü Ģəkil 

 

Yusif səhnədə əsəbi-əsəbi gəziĢir. Çiynində boğçası da 

var. O, Məhəmmədin qarasınca deyinir. 

Yusif - Bu harda qaldı, görən!? Bir iĢ çıxmasa yaxĢıdı. 

Mən ona yüz dəfə dedim ki, elə elə ki, heç kim duyux 

düĢməsin. Kimə lazımdı onun cındır pensiya kitabçası. 

Heç ağlı da kəsmir ki, orada pul yoxdur. Ayın ortasında 

pensiya olar? Tutdular onu. Ġndiki zamanda kim pensiyanı 

əldən verər. Bilsələr kəndə gedir, qoymazlar. Birdən getdi 

kəndə, qayıtmadı!? Bəs nə? Gedənlər həmiĢə qayıtmır ki!? 

(TamaĢaçılara). Düz demirəm!? Məsələn, Simsim qalası... 

müharibə... Ancaq siz bu sözləri özünüzə götürməyin. Bu 

teatrdı. Teatr da parlament kimi yerdi, aktyor ağlına gələni 

danıĢa bilər... 
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Məhəmməd tələsik addımlarla içəri girir. Həyacanlıdır. 

Yusif - YaxĢı ki, gəlib çıxdın. Day, mən əlimi səndən 

üzmüĢdüm. Dedim, yağın, səni tutdular. 

Məhəmməd - Ay tutdular ha! Məni e. Ə, məni heç 

Əzreyilin özü də tuta bilməz. ĠĢimi əvvəlcədən bərk 

tutmuĢdum. Səhər hamı evdən çıxan kimi Ģələ-Ģüləmi 

götürüb, ya allah... o məsələ. 

Yusif - Görən-zad olmadı? 

Məhəmməd - Yox. Heç kim. Heç kim görmədi.  

Yusif - Hə, burası yaxĢı oldu. Ay axtaracaqlar ha bizi 

(əlini-əlinə vurur)! 

Məhəmməd - Özü də necə? Ən çox də kürəkən narahat 

olacax. Sənə deməmiĢdim, axı. Pensiya kitabçam 

onlardadır. 

Yusif - Əvvəlcə milisə zəng eliyəcəhlər. 

Məhəmməd - Milisə yox, polisə, indi milis yoxdu. 

Yusif - Mənimçün ikisi də bir... nədi o?...nəysə ondan. 

Məhəmməd - Hə, ondan... 

Yusif - Sonra ölüxananı ələk-vələk eliyəcəhlər. Ölülər də 

ki, hamısı bir-birinə oxĢuyur. Di tap görüm, necə tapırsan. 

Onlar axtarırlar. Amma biz yoxuq! Onlar axtarırlar, biz 

yoxuq! Varıq e? Ancaq həm də yoxuq... 

Məhəmməd - Əcəb olur, bəs məni qocalar evinə verəndə 

yaxĢıydı!? Mənim haram qocadı, sadəcə yaĢım çoxdu.  

Yusif - Qocalar evinə?! Bəs mənə niyə deməmisən?! 

Məhəmməd - (baĢını aĢağı salır). Utanırdım deməyə. 

Yusif - Nə vaxt? 
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Məhəmməd - Keçən dəfə sən mənnən küsəndə. Yalannan 

demiĢdim. Biz istirahətə-zada getməmiĢdik. Məni 

xəstəxanaya aparmıĢdılar. Adını da qoymuĢdular «Qocalar 

evi». Guya ki, mən orda qalıb isti rahət eləməliydim. Ay 

qaldım ha!. Bilirsən, kürəkənim mənə nə deyirdi: (ağzın 

əyir) MəmiĢ dayı. MəmiĢ e! El-oba mənə gül kimi ad 

qoyub: Mamed. Bu da deyir: MəmiĢ! 

Yusif - Desin da! 

Məhəmməd - Necə yanı desin! Qələt eliyir... 

Yusif - (fikirləĢir). Doğrudan e! (gülür. Məhəmmədin 

əsəbiĢədiyini görüb, söhbətin mövzusunu dəyiĢir). ƏĢi, 

addan yox, qocalar evindən danıĢ, ürəyim partladı. Mənə 

də əsgərlikdə ruslar «Quska» deyirdilər. «Qus» bilirsən da 

nədi? 

Məhəmməd - Hə, bilirəm, «quĢ» nədi. 

Yusif - Ə, «quĢ» yox e, «qus», yəni qaz.  

Məhəmməd - Hə, qaz da pis deyil. 

Yusif - Səni baĢa salana kimi, adam qocalar. 

Məhəmməd - Qocalar evindən danıĢsam, lap dəqiq ürəyin 

partlıyar. Ora qocalar evi yox e, ölülər evidi, ən pis 

xəstəxanadı. Sağ adam da orda xəstələnər. Gündə bir 

adam ölür. Biri vardı, indi yoxdu. Mənim səndən əvvəlki 

dostum kimi.  

Yusif - Dostuna nə olmuĢdu ki? 

Məhəmməd - Səhərdən axĢama kimi mənimnən 

bankomatları gəzirdi. Kartı da o, aparata soxub-çıxarırdı 

və hər dəfə də deyirdi ki, pul yoxdur. Sən demə yalan 

deyirmiĢ. 
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Yusif - Niyə? 

Məhəmməd - ĠstiyirmiĢ ki, axĢama kimi mənimlə bir 

yerdə gəzsin. Evə gedəndən sonra darıxırmıĢ. Ona görə də 

məndən ayrılmaq istəmirmiĢ. Mən onun yeganə 

dostuydum axı. Özü demiĢdi. Bir gün o, gəlmədi. 

Yusif - Niyə? 

Məhəmməd - Çünki ölmüĢdü. 

Yusif - Dostun? 

Məhəmməd - Dostum yox, arvadı. 

Yusif - Hə, Ģükür allaha ki, özü ölmüyüb. Arvad heç, 

arvada olar. Arvad ölər, gedib birini də alarsan, amma 

özün ölsən, arvadın ərə gedər. Bax burası dözülməzdi. 

Ona görə də bizim arvad mənnən qabağ öldü. 

Məhəmməd - Təkcə arvadı ölsəydü yaxĢıydı. Səhərisi 

günü o, özü də gəlmədi. 

Yusif - Gəlmədi? 

Məhəmməd - Gəlmədi. Çünki bu dəfə özü ölmuĢdu. 

Yusif - Hə. Elə bu da yaxĢıdı. 

Məhəmməd - Niyə? 

Yusif - Çünki o, ölməsəydi, onun yerinə sən ölməliydin. 

Əzrayıl əzəl-axır dostlardan birini aparır da. Əvvəlcə 

pəsətliyir, sonra aparır. Onda mən də sənə rast gəlməzdim. 

Məhəmməd - Deyirsən, yəni?... 

Yusif - Yox! Əzrayıl bizim heç birimizə dəyməz. Çünki 

səfərdəyik. Bəlkə elə onun ağzının içinə gedirik. Nə 

bilmək olar? 

Məhəmməd - Bəd-bəd danıĢma. Mən ölmək istəmirəm. 

Adam ölmək istəmiyəndə Əzrayıl da yan keçir. 
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Yusif - Amma dostlar gec-tez ölür.  

Məhəmməd - Qocalar evində lap tez-tez ölürlər. Ordan 

ölü iyi gəlir... Mənim kürəkənim də deyir ki, MəmiĢ dayı, 

ora elə gözəldir, elə gözəldir, qulağın sakit, gündə üç dəfə 

yeməyini verirlər, hamama aparırlar. Ay apardılar ha! 

Hamama e! Heç burda mənə növbə çatmır. O da ola 

qocalar evində! 

Yusif - Deyirsən, yəni, çox dözülməzdir? (Məhəmməd 

baĢı ilə təsdiqləyir). Desəydin, gəlib sənə baĢ çəkərdim. 

Səni ordan qaçırdardım. 

Məhəmməd - Elə də oldu da. 

Yusif - QaĢdın? 

Məhəmməd - Yox, qaçırtdım... Yerimi islatdım. Qəsdən... 

ġikayət elədilər, gəlib məni apardılar. Mən day öyrəncəkli 

olmuĢdum. Hər axĢam yerimi isladırdım. Həm də qəsdən 

eliyirdim. Onlardan acıx çıxırdım. Düzü o gündən bəri hər 

gün kəndə qaĢmaq istiyirdim. Nə yaxĢı ki, səni tapdım. 

Biz indi iki nəfərik, bizim qabağımızı heĢ kim ala 

bilməz... (qəfildən nəsə yadına düĢür). Bileti aldın? 

Yusif - Aldım. 

Məhəmməd - Göstər görüm? 

Yusif - Mənə inanmırsan? Özü də «es-ve». Əvvəlcə 

vermək istəmirdilər. Deyirdilər ki, burda böyük adamlar 

gedir, qocalar yox. Mən də cavab verdim ki, cavanlıxda 

mən də böyük adam olmuĢam, indi büzüĢməyimə baxma. 

Bizimkiləri bilmirsən, qınıĢqanın arasına lazım olanlardan 

qoydum, aldım. (Cibindən biletləri çıxarır). 
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Məhəmməd - (bileti iyləyir). Çoxdandır, qatar bileti 

iyləməmiĢəm. Vaxt var idi, tez-tez qatarla Bakıya 

gələrdim. HeĢ bir gün qalmamıĢ darıxardım və tez də geri 

qayıdardım. QaĢqın düĢənnən bəri qatara minməmiĢəm. 

Qatar gözəldir. Tıq-tıq-tıqıdıt-tıq... 

Yusif - Hə, indi yenə də minərik qatara. 

Məhəmməd - Bilet Horadizə qədərdi? 

Yusif - Mahmudluya olmuyacax ki. Horadizdən o tərəfə 

qatar iĢləmir. DüĢmənlərin acığına. Biz Arazın qırağı ilə 

piyada getməliyik. Özü də qaranlıxda. 

Bu zaman Məryəm gəlir. Onlara Ģübhəli nəzərlərlə baxır. 

Qocalar özlərini tox tuturlar və dilxordurlar ki, Məryəm 

yenə böyürdən çıxdı. 

Məryəm qocaların ona Ģübhə ilə baxdıqlarını görür, özünü 

o yerə qoymur. 

Məryəm - Mən itimi axtarıram. Siz onu təsadüfən 

görməmisiniz ki? 

Yusif - (Məhəmmədə). Ġtini axtarır. Gözüm aydın! 

(Məryəmə). Təsadüfən niyə? Ġndicə burdan keĢdi. 

Yanında da özünə oxĢar birisi.  

Məhəmməd - BağıĢlıyın, sizin itiniz tez-tez itir? 

Məryəm - Tez-tez niyə? Hərdən gəzməyi tutur. Məsələn, 

sizin kimi...SoruĢmaq ayıb olmasın, hara hazırlaĢmısınız 

belə? 

Yusif - Sənə nə, hara hazırlaĢmıĢıq. Bazlığa! 

Məryəm - (kinayəli). Bazlığa?! Ha...ha... (gülür). 

Bazlığa!.. 

Məhəmməd - Balığa gedirik. 
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Məryəm - Burda balıq var? 

Yusif - Balıx var, yoxdu, özümüz bilərik.  

Məryəm - Pupsik, hardasan? (itini axtarmaqda davam 

edir) 

Yusif - O, Ģpiondur. Onu əvvəlcədən bizim üstümüzə 

nəzarətçi qoyublar.  

Məhəmməd - Düzü, mən də elə əvvəldən ondan 

ĢübhələnmiĢdim. Bu cür sarısaç arvadlara mənim etibarım 

yoxdur. 

Yusif - Ona heç kim etibar eləmir ki, bir Ġtin umuduna 

qalıb da. 

Məhəmməd - Evdən qaçanda qazandakı ətlərin hamısını 

yedim. BaĢqa vaxtı mənə ət də vermirdilər. Elə bil, qəsdən 

ətləri supun içindən çıxarırdılar. 

Yusif - Cücələrin budlarını da həmiĢə piĢik aparırdı. Mən 

budsevənəm axı. 

Məhəmməd - Cücələr ordadı (Kəndə iĢarə edir). 

Yubanmağ olmaz. Yubanmağ ya ölümə, ya da qocalar 

evinə bərabərdir. Bizə kənd lazımdır. 

Yusif - Bir də azadlıq.  

Məhəmməd - (astadan). YaĢasın azadlıq! 

Yusif - (astadan). Vətən də yaxĢıdır! Orda hər Ģey var. 

Məhəmməd - Balıq da! 

Yusif - Mən armud yarpağı istiyirəm. Özü də qızılı rəngli. 

Məhəmməd - O payızda olur, indi yazdı. Amma fəsəli 

olar... 

Yusif - (qəfildən xatırlayır). Qatarın yola düĢməyinə az 

qalıb! Tələsmək lazımdı. 
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Məhəmməd - Hə, hə...yubanmağ olmaz. 

Yusif - Vağzalda nə soruĢsalar, cavab vermə! 

Məhəmməd - UĢax-zadam? 

Qocalar gedirlər. 

QaranlıqlaĢır. Qatar səsi. Sonra qatar dayanır. SərniĢinlər, 

o cümlədən də qocalar düĢür. 

 

Dördüncü Ģəkil 

 

Ehtimal olunan vağzal. 

Məhəmməd - Gecəni gözləmək lazımdı. Ona qədər elə 

eləməliyik ki, bizdən Ģübhələnməsinlər. 

Yusif - Mənnən Ģübhələnməzlər, amma sən özünü elə 

aparırsan ki, guya oğurluğa gedirik. O dey, o paqonnu 

gədə elə hey bizə baxır. YaxınlaĢıb soruĢsa, deyərik ki, 

peĢov eləməyə gəlmiĢik. 

Məhəmməd - Vağzala? 

Yusif - Vağzala niyə? Ayaq yoluna. Sadəcə indi 

yorulmuĢuq, bir azdan gedəciyik. 

Məhəmməd - Birdən soruĢsa ki, peĢoyu niyə evdə 

eləmirsiniz? 

Yusif - Deyərik ki, qaĢqınıx. QaĢqın hara gəldi peĢov 

eliyə bilər. Çünki vətəni hər yerdir... Biz, bax indi ora 

getməliyik. O ağacın dibiynən. Elə eliyərik ki, guya... o 

məsələ... 

Məhəmməd - Mənə elə gəlir ki, susmaq hamısınnan 

yaxĢıdı. Onda elə biləcəhlər ki, ya dəliyik, ya da lal-kar. 

Yusif - Birdən erməniyə oxĢatdılar? 
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Məhəmməd - Onda deyərik ki, erməni özünüzsüz.  

Yusif - Bax belə! 

QaranlıqlaĢır.  

 

BeĢinci Ģəkil 

 

Alaqaranlıqda qocaların səsi. 

Məhəmməd - Yorulmamısan ki? 

Yusif - QuĢ kimiyəm. Hələ ömrümdə özümü belə yüngül 

hiss eləməmiĢdim. 

Məhəmməd - Mən də. 

Yusif - Bu yolnan getsək yaxĢıdır. Mənim dəqiq 

yadımdadır ki, araba yolu burdandır.  

Məhəmməd - Bizi görə bilərlər. 

Yusif - Mən özüm heç səni görmürəm. Kimdi bizi 

aralıdan görən. 

Məhəmməd - Mərcanlını gördün də. Evlərin heĢ birində 

iĢıx yoxdu. 

Yusif - Elə iĢıx olmasa yaxĢıdı, yoxsa ki, itlər bizi 

parçalamıĢdı. Ġndi, yaqın, itlər yatır. 

Məhəmməd - Hə, onların yaman çoban itləri olur. 

Qeyd. Bu dialoqlarda qocalar elə danıĢırlar ki, sanki 

Mərcanlıda yaĢayıĢ var. Onlar unudurlar ki, bura iĢğal 

olunub və adamlar çoxdan bu yerləri tərk eləyiblər. 

Məhəmməd - Ə, bu, Maralyandan heç səs-səmir gəlmir. 

Yusif - Ə, kiri, duyux düĢən olar. 

Uzun pauza. Qocalar dinmir. 

Məhəmməd - Çatdıx. Tək tut ağacı burdadır.  
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Yusif - Hə, mən də hiss eliyirəm. Ġnanırsan, elə bil 

gözlərim açılıb. ġəhərin adlı-sanlı həkimləri yığıĢıb 

gözlərimə əncam çəkə bilmədilər, amma kəndimizin 

havası gözlərimi aĢdı. Mən Tək tutu əməlli-baĢlı görürəm. 

Məhəmməd - Yazıq, Tək tut. Qocalıb. 

Yusif - Yox, çərliyib, ona görə də quruyub. 

Adamsızlıqdan quruyub. Kölgəsində adam oturmayan 

ağac quruyar da. 

Məhəmməd - Ora Alı xəndəyidir. Yadındadı, Əhlimanla 

orada tutaĢmağımız? Hə, sohra da Rəhiləni Vaqif qaçırtdı. 

Elə pambıq yığdığı yerdə. 

Yusif - Eh! Vaqifgilin pəyəsindəki cöngənin böyürtüsü 

kəsilən kimi, bildim ki, sabah toydu. 

Məhəmməd - Ə, heyliydi dana. Bir adamın ki, qapısında 

çöngə bağlanırdı, bilirdin ki, toya hazırlaĢırlar.  

Yusif - Məmmədalı kiĢinin əvi, bir az o yanda 

olmalıdı...Bıy, ə, bəs bu əvlər hanı? 

Yusif - Mən də elə onu deyirəm dana! Əvlər görühmür 

axı. 

Məhəmməd - Deyirsən, yanı, səhf eləmiĢik. Dünyada o 

qədər Tək tut ağacı var ki... 

Yusif - Mən kəndimizin havasını nəinki qaranlıxda, hətta 

gözübağlı da hiss eliyirəm. Bura dəqiq bizim kənddi. 

Məhəmməd - Bu Araz hanı, ə!? Quruyub ki! Bıy, ə, bəs 

balıx tutmuyacıyıx?! Bəs onda biz bura niyə gəlmiĢik?! 

Ay bu ermənilərin... 

Yusif - Ə, dalın demə! Onsuz da hamı eĢitdi. 
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Məhəmməd - Ə, bəs bizimkilər deyirlər ki, yüz il də 

keçsə, Qarabağ bizimdi. Hansı Qarabağ ə? Hanı bizim 

qonĢular, hanı qohumlar, hanı dədələrimizin qəbirləri, baĢ 

daĢılarını da çıxardıb aparıblar ə?! Ə, bəs bu camahat 

hanı? 

Yusif - Havalanmısan, nədi, ə, nə camahat, camahat 

salmısan?! Hamı iĢ-gücündədi. 

Məhəmmədin ayağı iliĢib yıxılır və durmaq istəmir. Yusif 

özünü ona yetirir. 

Yusif - No-oldu, ə, sa-a!? Yıxıldın? 

Məhəmməd - Yox, uzandım. Oy, torpax nə istidi!? Heç 

adam durmaq istəmir. Yuxum gəlir. 

Yusif - Ə, dur. Dur gedək, o uçux damların birində yıxılıb 

yataq.  

Məhəmməd - Ə, orda ilan-çəyən olar. 

Yusif - Öz ilanlarımızdı bizə dəyməzlər. (Yusif 

Məhəmmədə qalxmağa kömək eləyir. Gedirlər). Bax bura 

yaxĢıdır. 

Məhəmməd - Hə, yaxĢıdı. Ə, bura bizim kümdü. Ġyindən 

tanıdım. Yazıx nənəm həmiĢə orda çörək salırdı. Gəl elə 

ocax yerində yatax. Ora isti olar. Gəl, ə. Gəl, burda uzan. 

(uzanır). Oxay, canım qızdı. (sevinclə). Ə, ocağımız hələ 

istidi e! Çoxdandı bədənim qızmırdı, elə bil, belimə buz 

bağlamıĢdılar. 

Yusif - HeĢ məni demirsən, banka qoyan da tapılmırdı. 

Məhəmməd - Mən, elə bil, cavan oğlanam. 

Yusif - Mən də.  

Məhəmməd - Görən, sabah no-olacax? 
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Yusif - Nə olacax-olsun. Qorxursan? 

Məhəmməd - HeĢ bir qram da. Kimnən qorxacam, ə, 

əvimin içində? 

Yusif - Ə, bilirsən, kim yadıma düĢdü? 

Məhəmməd - Kim? 

Yusif - Ġtini axtaran arvad. 

Məhəmməd - Meriydi - nəydi o? 

Yusif - Düz tapmısan. 

Məhəmməd - Mən bilirdim ki, sənin onda gözün var. 

Yusif - Ə, qulax yoldaĢımızın biri də artardı dana, 

çayımızı-zadımızı verərdi. Soyuxluyanda banka qoyardı. 

Yazıx tək qalmıĢdı. Ona da bir hayan olan lazımdı, ya 

yox?! 

Məhəmməd - Ə, arvaddarnan qurtardıx. Onlar hər yerdə 

bizə mane olurlar. Bizə kəndimiz lazımdı. 

Yusif - Ə, arvadların nə günahı. Vallah, mən arvad 

xaylağı olsaydım, bizim kiĢilərin heĢ birinə könül 

verməzdim. Ə, qaĢqının da arvadı olar? Torpaxsız da kiĢi 

olar? 

 

Uzun sürən pauza. 

 

Məhəmməd - Sən gəlməyinə peĢiman dəyilsən ki? 

Yusif - Nə danıĢırsan, ə, indi məni burdan heç kim çıxara 

bilməz. Sabah açılan kimi, bizim kümün üst-baĢını örtərik, 

sonra da gedərik, Arazdan balıx tutmağa. Qarmaxları 

harda gizlətdiyimi bilirəm. Pəyənin çardağındadı. 
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Məhəmməd - Ə, nə çardax, çardax var? Görmədin, balıx 

da yoxdu? Araz quruyub.  

Yusif - Ə, Arazı qurudublar ki, quruyub da. Gedib ağzın 

açarıx. 

Məhəmməd - Bəlkə SülüĢgilin kümündəki araxlardan 

birini çıxarıb içək. Harda basdırıldığını bilirəm. Özü mənə 

deyib. Oğlunun toyunda... BaĢqa vaxt boynuna almazdı. 

Bu dəfə məni görəndə kövrəlmiĢdi... (Gülür). 

Yusif - Yox, mən araq istəmirəm. Mən hələ kəndimizin 

havasını doyunca udmaq istiyirəm. Ox ay! 

 

Uzun sürən pauza. 

 

Məhəmməd - YaxĢı ki, gəldik. Yoxsa ürəyim partlıyardı.  

Yusif - Sən bilən, o biriləri də gələrlər? 

Məhəmməd - Bəlkə də hə, bəlkə də yox. Gəlsələr də, lap 

sonralar. 

Yusif - Sonra mənim nəyimə lazımdı. Onda biz 

olmıyacıyıx.  

Məhəmməd - Kimlərsə olacax... 

Yusif - Kimlərsə mənim qonĢum, qohumum dəyil.  

Məhəmməd - Düz deyirsən, onlarsız kəndimiz həminki 

olmuyacax... 

 

Uzun sürən pauza. 

 

Yusif - Ə, gəlsənə Ģəhərə məktub yazax. Yazax ki, burda 

heĢ kim yoxdu. Kənd bizi gözdüyür. 
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Məhəmməd - Yazağ e, amma onu kim aparacax. 

Yusif - Ə, göyərçinnən-zaddan taparıx dayna. 

Məhəmməd - Göyərçin bizimkiləri hardan tapacax? 

Yusif - Tapacax. Öz göyərçinlərimizdi. 

 

Uzun sürən pauza. 

 

Məhəmməd - Sabah açılsın, bir Ģey fikirləĢib taparıx. 

Adam öz elində-obasında huĢlu-baĢlı olur. Yoxsa ki, Ģəhər 

olan-qalan ağlımızı da əlimizdən almıĢdı. Kənd gözəldir. 

Yusif - (astadan). YaĢasın kəndimiz! 

Məhəmməd - (hündürdən). YaĢasın, Tək tut! YaĢasın 

Araz! 

Yusif - Ə, sakit, eĢidərlər! 

Məhəmməd - Cəhənnəmə eĢitsinlər! Elə mən də istiyirəm 

eĢitsinlər də. Qoy, hamı eĢitsin! Hamı vətənə! Hamı 

kəndə! Hamı Araza! 

Yusif də ona qoĢulur və sevinclərindən qıĢqırırlar. 

Həzin musiqi altında pərdə bağlanır. Sonra atəĢ səsləri...  

 

Son. 
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Qriqori Qorin 

 

“IV Kin” 

 

    

  

  

  

 (A.Dümanın Teolon və Kursinin böyük ingilis aktyoru 

Edmund Kinin həyatı və ölümü haqqındakı faktlar və 
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Ģayiələr əsasında qələmə aldıqları pyesin motivləri 

əsasında yaratdığı pyesin motivləri əsasında C.P.Sartrın 

yazdığı pyesin motivləri əsasında) 

 

 

 

  

 

 

 

ĠĢtirak edirlər: 

 

 

 

Edmund Kin   - aktyor. 

 

 

 

Anna Dembi   - onun arvadı. 

 

 

 

Çarlz Kin        - onların oğlu. 

 

 

 

Uels Ģahzadəsi, o həm də kral IV Georqdur. 
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Qraf Kefeld    - Danimarkanın səfiri. 

 

 

 

Yelena            - onun arvadı. 

 

 

 

Emi Qosuill    - qrafinya. 

 

 

 

Lord Myuil. 

 

 

 

Konstebl. 

 

 

 

Həkim. 

 

 

 

Restoran sahibi. 
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ġlyapa. 

 

 

 

Silindr - yoldan keçənlər. 

 

 

 

Kepka. 

 

 

 

  

 

 

 

Solomon - qrimçi, suflyor, o həm də kostyumçu, səhnə 

iĢləri üzrə fəhlə, xidmətçi, qvardiyaçı və tamaĢa üçün 

tələb olunan istənilən personajdır. 
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Hadisələr XIX əsrin əvvəllərində Londonda cərəyan edir. 

 

 

 

  

 

 

 

BĠRĠNCĠ HĠSSƏ 

 

 

 

Proloq 

 

 

 

  

 

 

 

Səhnənin arxa hissəsi. Gələcəkdə Kin rolunu ifa etmək 

həvalə olunmuĢ Aktyor qrim stolunun arxasında arxası 

tamaĢaçılara tərəf yatıb. Solomon səhnənin ön hissəsində, 

suflyor budkasının yanında dayanıb, pyesin mətni olan 

qovluqları sahmana salır. 
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S o l o m o n (titul vərəqini diqqətlə gözdən keçirir). 

Demək, belə... BaĢlayırıq... "Kin" - A.Dümanın Teolon və 

Kursinin qələmə aldıqları pyesin motivləri əsasında 

yaratdığı pyesin motivləri əsasında C.P.Sartrın yazdığı 

pyesin motivləri əsasında... Ġlahi, bir Ģübhəli süjetin neçə 

həmmüəllifi var. Amma, neynirsən, indi sən gəl bax: artıq 

iki əsrdi ki, onu dəyiĢdirə-dəyiĢdirə dünyanın bütün 

teatrlarında tamaĢaya qoyublar. Axı, nə səbəbə? Deyirlər - 

rolları yaxĢıdır... Nə bilim... Mənim rolum heç alınmayıb, 

budur, burada - siyahının arxasındadır: "Solomon - 

suflyor". Nəyə görə "suflyor" - aydındır: əhvalat teatrda 

baĢ verir. Amma nəyə görə məhz Solomon? Yəqin ki, 

gülüĢ naminə. Doğrudan da, gülməli deyilmi, radikulitli 

qoca yəhudini suflyor budkasında oturdasan və məcbur 

edəsən ki, mətni oradan pıçıltı ilə oxusun. Üstəlik, bu 

yaramazlar - aktyorlar onu mərhəmətcəsinə təhrif 

etsinlər... 

 

 

 

A k t y o r (yuxudan ayılır, inildəyə-inildəyə əsnəyir, su 

içir, key kimi güzgüdə özünə baxır). Solomon... 

 

 

 

S o l o m o n. Oho! Deyəsən, əlahəzrət yuxudan ayılıb... 

(Aktyora.) AxĢamınız xeyir, cənab! Yoxsa, "sabahınız 

xeyir" deməliydim? (Zala.) Heç vaxt bilmirsən ki, dan 
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yeri ağararkən yuxulayan, Ay doğarkən oyanan adamı 

necə salamlayasan. Ġndi, Allah qoysa, o özünə gələcək və 

Kini oynayacaq. Özü də bir baĢqasını yox, Ġngiltərənin ən 

böyük aktyoru Edmund Kini. Və siz,  sözsüz ki, cırıltı 

eĢidəcəksiniz: onlar - keçən əsrin teatr tənqidçiləri 

xəcalətlərindən tabutlarının içində qurcalanmağa 

baĢlayacaqlar... 

 

 

 

A k t y o r. Solomon, dodağının altında nə 

donquldanırsan? Heç nə baĢa düĢmürəm! 

 

 

 

S o l o m o n. BaĢa düĢməsəniz də olar, ser. Bu - mətn 

deyil. Mən öz-özümə danıĢıram. 

 

 

 

A k t y o r. Nəyə görə? 

 

 

 

S o l o m o n. Suflyor təkcə baĢqalarına replika vermir ki... 

Hərdənbir istəyir ki, öz-özünə də gizlicə bir-iki söz 

desin... 
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A k t y o r. Saat neçədir? 

 

 

 

S o l o m o n. Güman edirəm ki, tamaĢanın baĢlamasına, 

yəni fəlakətə hələ on beĢ dəqiqə var. Yeri gəlmiĢkən, teatr 

ağzınacan dolub, tamaĢaçılar əsəbi halda foyedə var-gəl 

edirlər. 

 

 

 

A k t y o r. Hm... Axı, eĢitmirəm... 

 

 

 

S o l o m o n. Barmaqlarının ucunda gəzirlər - görünür, 

səni oyatmaqdan qorxurlar... 

 

 

 

A k t y o r. Solomon, mən sənin hazırcavablığını 

qiymətləndirirəm; amma, deyəsən, bərk keflilikdən sonra 

ağlın çaĢıb. Odur ki, çalıĢ özünü ələ al və sus. Kostyum 

haradadır? 
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S o l o m o n. Odur...Yanınızda... 

 

 

 

A k t y o r (kostyuma baxır). Gəl, kömək elə geyinim. 

 

 

 

S o l o m o n. Mən... (Mətnə göz gəzdirir.) Hə də, 

"Solomon - həm suflyordur, həm kostyumçudur, həm 

qrimçidir, həm də yerdə qalan hər Ģeydir. BaĢqalarından 

rolu dörd dəfə çoxdur, Ģikayəti isə dörd dəfə azdır. Bizim 

müdiriyyət buna belə ad verib: "Məsələnin müasir həlli". 

 

 

 

A k t y o r (əsəbi halda). Sən mənə kostyum verəcəksən, 

ya yox? (Solomon Otellonun kostyumunu verir.) Əvvəlcə 

Ģalvarı ver, qanmaz. 

 

 

 

S o l o m o n. Cəsarətimə görə bağıĢlayın: Ģalvar elə 

əyninizdədir - dünənki tamaĢadan sonra soyunmamısınız. 

Görünür, obraza həddən artıq aludə olmusunuz, ya da 

alıĢmısınız... Amma, belə düĢünürəm ki, general Otello 
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kifayət qədər mədəni idi və pijamada yatmağa üstünlük 

verirdi.  

 

 

 

A k t y o r. Qulaq as, əgər susmasan, öldürərəm! 

 

 

 

S o l o m o n. Ölüm hadisəsi ikinci hissədədir... 

 

 

 

A k t y o r (dəlicəsinə). Yum ağzını!!! 

 

 

 

Solomon qorxmuĢ halda bir əli ilə ağzını tutur. Aktyor 

qrimlənir, üzünə qətran yaxır. Solomon o biri əli ilə 

gözlərini örtür. 

 

 

 

S o l o m o n (təhlükəsiz bir yerə çəkilir. Öz-özünə.) 

Yox... Ölmək susmaqdan yaxĢıdır... Çünki ölməmiĢdən 

qabaq imkan verirlər ki, son sözünü deyəsən... (Aktyora.) 

Cənab, yadınıza salmaq istəyirəm ki, siz Otello rolunu 

yox, Otello rolunu ifa etmiĢ aktyor Kini oynayırsınız - 
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dahiyanə mətn üstəgəl dahiyanə ifa. Məstlikdən yaranmıĢ 

iki dahiyanəlik - o qədər də asan məsələ deyil, 

doğrudurmu? Deməli, belə... Yenə cəsarət edirəm: 

Edmund Kin o səviyyəyə enməzdi ki, üzünü qətranla 

boyasın. O, zəncini yox, mavrı oynayırdı: "Ah, mən 

qarayam, qapqarayam!" Bu sözləri söyləyərkən üzü 

qaralırdı... Sanki gözlərinin didəsindən dərisinə kölgə 

düĢürdü! 

 

 

 

A k t y o r. Bəs, o, bunu necə edirdi? 

 

 

 

S o l o m o n. Ġçdən gələn ehtirasla... Bəli, bədəninin 

bütün hüceyrələrini çuğlamıĢ ehtirasla... Hətta ətrafındakı 

əĢyalarla... Yaqonun üstünə atılarkən altındakı kreslo yanı 

üstə aĢardı... 

 

 

 

A k t y o r. Kələk iĢlədirmiĢ. 

 

 

 

S o l o m o n. Ola bilər. Amma heç bir hoqqabaz bunu 

təkrar edə bilmir... Sonuncu pərdədə qıĢqıranda ki, "Qoy 
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Ģam sönsün!" - masanın üstündəki Ģam, doğrudan da, 

sönərdi.  

 

 

 

A k t y o r. Görünür, axırıncı hərfi deyəndə dərindən nəfəs 

alırmıĢ. (Stolun üstündəki Ģama yaxınlaĢır.) "Qoy Ģam 

sönsün!" Fu-fu... (ġam sönmür.) "Qoy Ģam sönsün!..." 

(Solomona.) Sən bunları harda oxumusan? 

 

 

 

S o l o m o n. Mən bunları görmüĢəm. 

 

 

 

A k t y o r. Sənin çox zəngin təxəyyülün var. 

 

 

 

S o l o m o n. Ola bilər. Amma məncə əsas məsələ zəngin 

təxəyyüldə yox, irsiyyətdədir. Çox güman ki, mənin 

əcdadlarımdan kimsə Druri-Leyn teatrında qulluq eləyib, 

Kinin oyunundan duyduğu heyranlıq onun yaddaĢına elə 

həkk olunub ki, sonradan nəsildən-nəslə keçib, kürü 

tökdükləri yeri xatırlayan balıqlardakı kimi... 
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A k t y o r. "Qoy Ģam sönsün!..." (ġam sönmür.) Yox, 

alınmır! Fokussuz da ötüĢərik... Solomon, sən ki, bilirsən, 

mən bu rolu oynamaq istəmirdim. Müdiriyyət dilə tutdu, 

dedi: "Əgər, sən oynamasan, bəs onda kim oynasın?" 

Doğrudan da: heç kim... Necə bilirsən: bufet açılıb?  

 

 

 

S o l o m o n. Bilmirəm. Məsləhət görürəm ki, heç ora 

getməyəsiniz. 

 

 

 

A k t y o r. Lazımdır. Lap azca, sərbəstlik üçün. Hardasa 

oxumuĢam: Kin də belə Ģeyləri sevərmiĢ. 

 

 

 

S o l o m o n. Amma tamaĢanın baĢlamasına beĢ dəqiqə 

qalmıĢ... 

 

 

 

A k t y o r. Deməli, vaxtında...Mən oxumuĢam. Dayan, bu 

hardadı... (Stolun siyirtməsini eĢələyir, araq ĢüĢəsini 

tapır.) Bax, budur...Axı, mən dedim... (Bir neçə qurtum 
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içir.) Axı, o arağa tez-tez mehr salırmıĢ... Elə deyilmi, 

"Ģahid oğlan"? 

 

 

 

S o l o m o n. Siz dəli olmusunuz! Zal ağzınacan adamla 

doludur... 

 

 

 

A k t y o r. Üzr istəyərsən. Çıxarsan və deyərsən: tamaĢa 

təxirə salınır. Kinin rolunu ifa edən aktyor içib; ona görə 

də, bütün tamaĢaçılara məsləhət görürük ki... 

 

 

 

S o l o m o n. Xatanızı məndən uzaq eləyin. Əgər 

üstünüzə turĢumuĢ pomidor atılmasını istəyirsinizsə, 

buyurun gedin . 

 

 

 

A k t y o r. YaxĢı! Özüm gedərəm! (Qətiyyətlə qalxır və 

kreslonu əli ilə aĢırır.) 
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S o l o m o n (onun yolunu kəsir). Yalvarıram, ser. Sizi 

tikə-tikə eləyərlər.  

 

 

 

A k t y o r. Eybi yoxdur. Öldürəcəklər, amma sonra 

sevəcəklər. 

 

 

 

S o l o m o n. Siz onlara nə deyəcəksiniz ki? 

 

 

 

A k t y o r. Hələ bilmirəm. Sən - suflyorsan, deyərsən, 

deyərəm... 

 

 

 

S o l o m o n. Pyesdə elə bir Ģey yazılmayıb... 

 

 

 

A k t y o r. Onda, nə düĢünürəm - deyəcəyəm... (Salona 

müraciətlə.)Hörməlti tamaĢaçılar! Xanımlar və cənablar! 

Bizim tamaĢamız təxirə salınır. Mən bu səhnəni və sizin 

zövqünüzü hədsiz dərəcədə qiymətləndirirəm və mənasız 

bir risqlə ona kölgə salmaq istəmirəm. Çox güman ki, mən 
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gücümə görə rol seçməmiĢəm. Dedilər: "Səndən baĢqa 

heç kim oynaya bilməz", mən də razılaĢdım. Amma gərək 

deyəydim: "Heç kim oynaya bilməz!" Bəli! Edmund Kini 

heç kim oynaya bilməz! Və yaxud Salvinini! Və yaxud 

Sara Bernarı! Onları təqlid etmək istəyən aktyor tavada 

ĢiĢə-ĢiĢə öküz boyda olmaq istəyən bifĢteksə oxĢayır. 

KeçmiĢin böyük sənətkarları öz dövrləri ilə bir yerdə 

gediblər və heç nə təkrar olunmur! Onların müasirlərinin 

sözlərinə gərək inanaq. Etiraf edək ki, salondakılar 

heyrətdən donub qalanda, böyük faciə aktyoru lal sükut 

içində "Qoy Ģam sönsün!" deyəndə, möcüzə baĢ verib və o 

möcüzəni görmək bizə nəsib olmayıb.  

 

 

 

S o l o m o n. Əhsən. (Üfürür və Ģam sönür.) 

 

 

 

A k t y o r. Sən niyə Ģamı üfürüb söndürün, yaramaz? 

 

 

 

S o l o m o n. Bu, məftunluq rüzgarı idi, ser. Vicdan 

haqqı! Siz indi Kinə oxĢayırdınız. O da, həmcinin, 

gəzəblənmiĢ tamaĢaçıların qarĢısına beləcə çıxıb nə 

düĢündüyünü deyə bilərdi... Vallah, oxĢayırsınız. Bir 

yoxlayın, oynamaq olar. 
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A k t y o r. Mən dedim - yox! Məgər sən özün beĢ dəqiqə 

bundan əvvəl məni bu rolu ifa etmək fikrindən 

daĢındırmaq istəmirdin? 

 

 

 

S o l o m o n. Mən sizi Kini səhnədə oynamaq fikrinizdən 

daĢındırmaq istəyirdim, demirdim ki, tamaĢanı pozun. Bu 

- alcaqlıqdır. Əlbəttə, on doqquzuncu əsr teatr 

həvəskarlarının duyğularına hörmət etmək lazımdır, amma 

öz müasirlərimizin də könlünü sındırmamalıyıq. Axır ki, 

bu insanlar məhəbbət və fitnə-fəsad haqqında tamaĢaya 

baxmağa gəliblər. Axı, onlar üçün nə fərqi var ki, bütün 

bunlar - yəni, məhəbbət və fitnə-fəsad kimin baĢına gəlir?  

 

 

 

A k t y o r. Yox, axı, Kin Druri-Leyn teatrının möhtəĢəm 

səhnəsində, tamaĢanın birinci hissəsində Otellonu oynayır. 

 

 

 

S o l o m o n. Bax, elə bu - lazım deyil, artıqdır. Ona görə 

də təklif edirəm ki, o səhnəni ixtisar eləyək... Bax, belə... 
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(Pyesin bir neçə səhifəsini qətiyyətlə pozur.) Siz ancaq 

alqıĢ sədalarını eĢidəndən sonra səhnəyə çıxacaqsınız. 

 

 

 

A k t y o r. Bunu da poz! 

 

 

 

S o l o m o n. Yox, cənab. Bu çox mühümdür. Aktyor hiss 

etməlidir ki, kütlə öz sevimlisini necə mükafatlandırır... 

(Salondan qıĢqırıq və alqıĢ sədaları eĢidilir.) 

EĢidirsinizmi? 

 

 

 

A k t y o r. Mən bacarmaram... 

 

 

 

S o l o m o n. Təvazökarlıq eləməyin. Siz həmiĢə dahilərə 

məxsus tərzdə baĢ əyirsiniz. (AlqıĢ sədaları get-gedə 

güclənir.) Gedin, ser, sizi çağırırlar. (Gurultulu alqıĢlar, 

"Əhsən!" sədaları yüksəlir. Pərdə açılır. Səhnəyə gül-çiçək 

dəstələri atılır. Aktyor qətiyyətsiz addımlarla irəli çıxır. 

TamaĢaçılar çılğın hərəkətlər edirlər. Aktyor ehtiramla baĢ 

əyir.) Amma oxĢayır... Doğrudur, arxa tərəfdən... Amma 

çox oxĢayır... 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

358 E-antologiya: çağdaĢ dramaturgiya 

 

 

 

 

  

 

 

 

Səhnə qaranlıqlaĢır. 

 

 

 

  

 

 

 

Birinci Ģəkil 

 

 

 

  

 

 

 

Qraf Kefeldin evində qonaq otağı. Solomon eĢikağası 

paltarında gəlir. Qoltuğunda, həmiĢəki kimi, pyesin 

mətnini qoyduğu qovluq var. 
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S o l o m o n (remarkanı oyuyur). "Danimarka səfiri qraf 

Kefeldin evində qonaq otağı. Xidmətçilər yemək stolunu 

qaydaya salırlar". (Əlini əlinə vurur, sanki xidmətçiləri 

çağırır. Kimsə gəlmir.) "Xidmətçilər yemək stolunu 

qaydaya salırlar"... (Bir də əlini əlinə vurur.) Hm... 

Deyəsən, müdiriyyət onlara da qənaət eləyib. Deməli, 

yenə - Solomon. O, həm eĢikağasıdır, həm də nökər... 

("Ah" çəkə-çəkə stol və stulları yerbəyer eləməyə 

baĢlayır.) Altı nəfər üçün çay stolu... (Stulları sayır.) 

Cənab səfir arvadı ilə. Uels Ģahzadəsi. Qraf və qrafinya 

Qosuillər. Lord Myuil... 

 

 

 

  

 

 

 

Yelena gəlir. 
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Y e l e n a. Cənab eĢikağası, zəhmət olmasa, daha bir 

adamlıq qab-qacaq dəsti. 

 

 

 

S o l o m o n (stulu götürüb stola yaxınlaĢır). Hara 

qoyum? 

 

 

 

Y e l e n a. Mənimlə üzbəüz. 

 

 

 

S o l o m o n. BaĢ üstə. Ġçki - punĢ,yüngül Ģərab... 

 

 

 

Y e l e n a. Sözsüz. Amma yeddinci qonaq üçün tünd bir 

Ģey də olar. 

 

 

 

S o l o m o n. BaĢ üstə. Ġcazə verirsiniz gedim? 
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Y e l e n a. Hə. Gedin. (Zınqırov səsi eĢidilir.) Aha, məncə 

artıq kimsə gəlib... 

 

 

 

S o l o m o n. Nökər bu saat məlumat verər. (Qovluğa göz 

gəzdirir.) Qrafinya Qosuill! 

 

 

 

Y e l e n a. Çox gözəl. Deyin gəlsin! Tez deyin gəlsin... 

 

 

 

Emi Qosuill gəlir. Onun əynində yaraĢıqlı bayır 

kostyumu, baĢında isə, güzgüdə özünə baxa-baxa tez-tez 

düzəltdiyi iri Ģlyapa vardır. 

 

 

 

Y e l e n a. Emi, əzizim, mən çox Ģadam... 

 

 

 

E m i (onun sözünü kəsərək). Axır ki, Yelena... Axır ki, 

mən sizi, öz evinizdə də olsa, gördüm. 
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Y e l e n a. Biz ki, cəmi üç gündür bir-birimizi 

görmürük... 

 

 

 

E m i. Dörd gündür, əzizim, dörd gün! Bütöv bir 

əbədiyyət... Hersoq Leyresteringildə rəqs gecəsidi - siz 

yoxsunuz. Bukenhem sarayında qəbuldu - siz yoxsunuz. 

Nəhayət, bu gün - Nyu Marketdə möhtəĢəm cıdırdır - sizin 

lojanıza baxıram, yenə də yoxsunuz... 

 

 

 

Y e l e n a. Ah... Mən cıdırı o qədər də xoĢlamıram. 

Ümumiyyətlə, jokeylərin haldan düĢmüĢ, qan-tər içində 

köpüklənən atları qamçılamasına baxa bilmirəm... Ürəyim 

ağrıyır. 

 

 

 

E m i. Onda baxmayın. Bir də, bütün London ora cıdıra 

baxmaq üçün gəlmir ki. Məsələn, mən lojalara baxmağı 

hədsiz dərəcədə sevirəm. Elə gülcü binoklum var ki, saxta 

xalla təbii xalı bir mildən seçirəm... (Yelenaya baxır.) 

Ġlahi, necə də gözəl paltardır. Bu, bizdə tikilib, yoxsa... 
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Y e l e n a. Kopenhagendə. 

 

 

 

E m i. Çox qəĢəngdir! Yelena, əyanlar arasına çıxmaq 

istəmirsinizsə, onda heç olmasa, bizi qarderobunuza - 

paltarlarınıza baxmaqdan məhrum eləməyin. Bir də ki, 

protokol var. Siz səfir arvadısınız. Əgər səfir arvadı 

cəmiyyət içinə çıxmırsa, necə əmin olmaq olar ki, ölkələr 

arasında sülh mövcuddur... Beləliklə, deyin görək harda 

itib-batmısınız? 

 

 

 

Y e l e n a. Dünən Druri-Leyn teatrında olmuĢam. 

 

 

 

E m i. Bəs, srağagün? 

 

 

 

Y e l e n a (bir az pərt halda). Teatrda. 

 

 

 

E m i. Nəyi oynayırdılar? 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

364 E-antologiya: çağdaĢ dramaturgiya 

 

 

 

 

Y e l e n a. "Hamlet"i.  

 

 

 

E m i. Yenə? Yelena, əzizim, biz ki, bir həftə bundan 

əvvəl birlikdə "Hamlet"ə baxmıĢdıq. 

 

 

 

Y e l e n a. Mən bu pyesə heyranam... 

 

 

 

E m i. Bu dərəcədə yox də... Ġlk dəfə bu tamaĢaya baxanda 

on beĢ yaĢım vardı. Və Hamlet qıĢqıranda ki, "Orda - 

pərdənin arxasında siçovul var" - mən küçük kimi 

zingildəmiĢdim və qorxumdan kreslonun baĢına 

dırmaĢmıĢdım. Amma indi bütün salonda əyləĢənlər də, 

mən də bilirik ki, pərdənin arxasındakı Polonidir, bəli, 

Poloni. Bunu tək bir nəfər - Danimarka Ģahzadəsi bilmir. 

Elə buna görə də görkəmindən mənasızlıq yağır. 
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Y e l e n a. Emi, inanın, dünən siz yenə də kreslonun 

baĢına dırmaĢardınız. Kin oynayırdı... 

 

 

 

E m i. Dünən də Kin oynayırdı? (Yelena baĢı ilə 

təsdiqləyir.) Srağagün də? 

 

 

 

Y e l e n a. Hə. Amma "Venesiyalı tacir"də. Bir də ki, 

fərqi nədi? Ġnanırsınızmı, Emi, mən o, qoca, acgöz 

yəhudiyə baxdım və ağladım... 

 

 

 

E m i (qətiyyətlə). Bu artıq ağ oldu! Deməli, cıdır 

meydanında söylənilənlər dedi-qodu yox, həqiqət imiĢ... 

 

 

 

Y e l e n a. Burda pis nə var ki? Bir əcnəbi qadın teatrı 

sevir, ġekspirə pərəstiĢ edir... Məncə, bu, ingilislərin 

izzəti-nəfsinə toxunmamalıdır, əksinə... 
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E m i. Qulaq asın, Yelena, ingilislərin izzəti-nəfslərindən 

baĢqa çox ciddi qayda-qanunları da var. ġekspirə 

vurulmaq, pərəstiĢ etmək, onu hər gün dönə-dönə 

oxumaq... hətta yatağa da aparmaq olar. Amma, konkret 

olaraq, Hamleti yox də... Siz məni anlayırsınızmı?  

 

 

 

Y e l e n a. Aman Allah!.. Emi, siz nə danıĢırsınız? 

(Ehtiyatla ətrafa göz gəzdirir.) 

 

 

 

E m i. Güman edirəm ki, bizi heç kim dinləmir. Mən 

qəsdən tez gəldim ki, sizinlə təklikdə danıĢa bilim. 

Yelena, əzizim, siz o qitədən gələn bütün adamlar kimi 

sadəlövh və təcrübəsizsiniz. Londona gəldiyiniz və tanıĢ 

olduğumuz ilk andaca sizə vuruldum və razılıq verdi ki, 

sizi himayə edim, qoruyum... 

 

 

 

Y e l e n a. Buna görə mən sizə hədsiz dərəcədə 

minnətdaram, Emi. 
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E m i. Yox! Buna görə mənə, əslində, nifrət etməlisinz. 

Çünki qarĢınıza çıxacaq əsas təhlükə barədə sizi xəbərdar 

etməmiĢəm. O - Kindir!.. O - yırtıcıdır... Londonun 

Kazanovasıdır. Amma, yox! Kazanova əsl centelmen idi 

və çalıĢırdı ki, hər Ģeydən əvvəl, qadınların nazı ilə 

oynasın. Kin isə Don Juandır və ondan ötrü qadın kiĢi 

qürurunu təmin etmək üçün bir vasitədir. 

 

 

 

Y e l e n a. Emi! Bütün bunların mənə heç bir aidiyyatı 

yoxdur. 

 

 

 

E m i. Aidiyyatı yoxdur - nə deməkdir? Mən, sizi 

riyakarlığa, puritanlığa dəvət etmirəm. BaĢa düĢürəm: 

sizin sevdiyiniz romanlar və məhəbbət macəralarınız da 

olmalıdır. 

 

 

 

Y e l e n a. Emi... 

 

 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

368 E-antologiya: çağdaĢ dramaturgiya 

 

E m i. Nəyə görə də yox? Siz cavansınız, füsünkarsınız, 

həm də səfir arvadısınız... Əgər bu beynəlxalq 

münasibətlərin inkiĢafı üçün lazımdırsa... 

 

 

 

Y e l e n a. Emi, mən sizi dinləmək belə istəmirəm!.. 

 

 

 

E m i. Bəs, düzdür ki, o, tamaĢaların birində sizin lojanın 

önündə diz çökərək monoloq söyləyib?  

 

 

 

Y e l e n a. Hansı tamaĢada? Yadıma gəlmir. 

 

 

 

E m i. "Otello"da. 

 

 

 

Y e l e n a. O, çox gözəl tamaĢa idi. Mavr dua oxuyurdu... 

 

 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

369 E-antologiya: çağdaĢ dramaturgiya 

 

E m i. Özü də sizə, Yelena. Sonra da gedib öz halalca 

arvadını boğub öldürüb... Və bu heç kəsin diqqətindən 

yayınmayıb... 

 

 

 

Y e l e n a. Doğrudanmı, londonlular cıdırda olduğu kimi, 

teatrda da yalnız lojalara baxırlar? 

 

 

 

E m i. Ola bilər... Yelena, siz lap uĢaqsınız ki... Ən 

maraqlı hadisələr səhnənin bu üzündə baĢ verir... 

(Diqqətlə baxaraq.) Nə qəĢəng boyunbağınız var! Onu da 

Kopenhagendən... 

 

 

 

Y e l e n a. Yox. Ərim Venetsiyadan alıb. 

 

 

 

E m i. Ah, diplomatların həyatı necə də maraqlıdır. Nə 

qədər ölkələr, nə qədər təəssüratlar... Əla boyunbağıdır! 

Ola bilsin ki, bir zümrüdü artıqdır... Mən çıxarardım... 

Amma yox, saxlamaq olar! Biz indicə kimin haqqında 

danıĢırdıq? 
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Y e l e n a (qüssəli).Kinin... 

 

 

 

E m i. Hə... Demək, belə. O - Kazanova deyil. O - Don 

Juandır! 

 

 

 

Y e l e n a. Siz bunu artıq demisiniz... 

 

 

 

E m i (birdən etinasızlıqla).Ah, əzizim, məsələ bunda 

deyil, baĢa düĢün. Nə olsun ki, Don Juandı!.. Bütün 

London Don Juanlarla doludur. Məsələ burasındadır ki, o, 

aktyordur. Küçə təlxəklərinin nəslindəndir... Kobud və 

yonulmamıĢdır... Cəmiyyətdə özünü aparmağı bacarmır. 

 

 

 

Y e l e n a. Nə deyim? Bu gün biz hamımız bunu 

görəcəyik... 
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E m i. Necə? Siz onu dəvət etmisiniz?.. Bura?.. 

 

 

 

Y e l e n a. Məgər olmaz? Mən bilirəm ki, Uels Ģahzadəsi 

onu dəvət edir... 

 

 

 

E m i. ġahzadə? ġahzadənin bura nə dəxli var? ġahzadə 

Kinlə hətta meyxanələrdə də veyillənir. ġahzadə - kralın 

qardaĢıdır - ekstravaqant ədəbsizliyi də özünə rəva görə 

bilir. Amma siz... Bu qədər söz-söhbətdən sonra hələ 

üstəlik bu boyunbağını da taxmısınız. Qəsdən, məxsusi 

olaraq! 

 

 

 

  

 

 

 

Y e l e n a. Boyunbağının bura nə dəxli? 

 

 

 

E m i. Venetsiyalı tacir... Venetsiyalı mavr...Venetsiyadan 

alınmıĢ boyunbağı... Doğrudanmı, siz bu Ģər zəncirini 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

372 E-antologiya: çağdaĢ dramaturgiya 

 

görmürsünüz? Sabah bütün London bu haqda ağzına 

gələni danıĢacaq! (Stolun üstündən yelpiyi götürür.) Fu... 

Bu, istilik verir ki...Harda düzəldilib? Kopenhagendə? 

 

 

 

  

 

 

 

Y e l e n a. Yox, Londonda. Bunu mənə Uels Ģahzadəsi 

hədiyyə verib.  

 

 

 

E m i (yelpiyə baxır). Nə gözəl yelpikdi... 

 

 

 

Y e l e n a. Yeri gəlmiĢkən, Emi, sizdən soruĢmaq 

istəyirdim ki, bu cür hədiyyə qəbul etmək... 
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E m i. ġahzadədən? 

 

 

 

Y e l e n a. Yəni, ərli qadının... Londonda buna necə 

baxırlar? 

 

 

 

E m i. Əzizim! ġahzadə - Ģahzadədir! Kralın qardaĢıdır... 

Düzü, bilmirəm... Bəlkə də pis baxırlar... Ancaq bir çox 

incə-mincə ərli qadın tanıyıram ki, Ģahzadənin hədiyyələri 

ilə nazlanırlar. 

 

 

 

  

 

 

 

Qraf Kefeld daxil olur. 
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K e f e l d. Qrafinya, sizi gördüyümə Ģadam! (Eminin əlini 

öpür.) Siz təksiniz? Məgər, lord Qosuill öz gəliĢi ilə bizi 

Ģərəfləndirməyəcək? 

 

 

 

E m i. O bir azdan gələcək - lord Myuillə birlikdə. Onların 

nə isə bir təcili iĢləri var... Lord Myuil sübh tezdən bizə 

gəldi, sonra Qosuillinin iĢ otağına keçib qanıpını arxadan 

bağladılar. Hay-küy sala-sala nə haqqındasa danıĢdılar, 

danıĢdılar... sonra da qaça-qaça harasa getdilər. 

 

 

 

  

 

 

 

K e f e l d. Necə yəni harasa? 

 

 

 

E m i. Yəni, naməlum istiqamətə... 

 

 

 

Y e l e n a. Sizin üçün naməlum istiqamətə, Emi? Mən 

buna inanmaram. 
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E m i. Deyəsən, mən hər Ģeyi dərhal sezdim. Məsələ 

burasındadır ki, bu qoca Myuil evlənmək qərarına gəlib! 

 

 

 

K e f e l d. Hə... Mən də eĢitmiĢəm. Özü də deyirlər ki, 

hansısa gənc xanımla. 

 

 

 

E m i. Qızın on yeddi, onun isə yetmiĢ bir yaĢı var, 

rəqəmlər eyni olduğuna görə, Myuil belə qərara gəlib ki, 

onlar yaĢıddılar... 

 

 

 

Y e l e n a. Ah, sizin diliniz, Emi!.. 

 

 

 

K e f e l d. DanıĢın... Sizi dinləməkdən xüsusi zövq 

alıram, qrafinya... Ġnsanı məlumatlandırmağı 

bacarırsınız... 
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E m i. Qısacası, belə fikirləĢirəm ki, zavallı qızcığaz 

özünü səadətin astanasında asmaq qərarına gəlib. Lord 

Myuil də Qosuilli aparıb ki, onu dilə tutub, fikrindən 

daĢındırsın... Ġnanıram ki, bu çox vaxt aparmayacaq. 

Yarım saatdan sonra onlar burada olacaqlar. 

 

 

 

K e f e l d. Çox gözəl. DüĢünürəm ki, bizdə nahar etməyə 

razılıq verdiyiniz üçün təəssüflənməyəcəksiniz. Tipik 

Danimarka xörəklərindən baĢqa sizi musiqili sürpriz də 

gözləyir. Mən opera teatrından iki müğənni də dəvət 

etmiĢəm. Onlar bizə kiçik konsert verəcəklər.  

 

 

 

E m i (istehza ilə). Amma sizin arvadınız dedi ki, bu 

günkü nahar "teatr" təmayüllü olacaq... 

 

 

 

  

 

 

 

K e f e l d. Çox təəssüf ki, mister Kin gələ bilməyəcək. 

(Arvadının təəccüb etdiyini görərək.) Əzizim, mən ondan 
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məktub almıĢam. O, təĢəkkürünü bildirir və bəzi səbəblərə 

görə... Ümumiyyətlə, nəzakət çərçivəsində imtina ... 

 

 

 

E m i. Son dərəcə ədəbsiz hərəkətdir. Nəzərə almalı idi ki, 

onu səfir dəvət edib... 

 

 

 

K e f e l d. Elə? Hesab edirsiniz ki, mən inciməliyəm? 

Mən Londona təzə gəlmiĢəm, qarĢılıqlı münasibətlərdəki 

bu cür nüansları hələlik tuta bilmirəm. 

 

 

 

E m i. Əlbəttə, bu asılıdır ki, o nəyi səbəb kimi göstərir... 

 

 

 

K e f e l d. Yazır ki, tamaĢası var. 

 

 

 

E m i. TamaĢa - axĢamdı, ziyafət isə - gündüz... 
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K e f e l d. Nə bilim, yazır ki, tamaĢaya hazırlaĢmalıdır... 

 

 

 

E m i. Deməli, sadəcə olaraq, uzanıb yatmaq... Ġnciyin, 

qraf! Mənim sizə məsləhətim budur ki, inciyin! 

 

 

 

K e f e l d. Razıyam - nə qədər kədərli olsa da... Mən 

fikirləĢmiĢdim ki, aktyor bizi əyləndirər. Hətta xahıĢ 

etmiĢdim ki, gələndə Falstafın kostyumunu geyinsin. 

 

 

 

Y e l e n a. Siz ondan xahiĢ etmiĢdiniz ki, Falstafın 

kostyumunda gəlsin? 

 

 

 

K e f e l d. Bəli, əzizim! Olduqca məzəli alınacaqdı... O 

qədər güləcəkdiniz ki... 

 

 

 

Y e l e n a. Ġndi baĢa düĢdüm ki, o niyə gəlməyib. Məncə, 

dəvət nəzakət qaydaları çərçivəsində olmayıb. 
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K e f e l d. Axı, nəyə görə? 

 

 

 

Y e l e n a. Qonağı nahara özünə bərabər - hörmətli Ģəxs 

kimi dəvət edərlər, təlxək kimi yox...Siz ki, lord Myuilə 

məsləhət görməmisiniz ki, gələndə necə kostyum 

geyinsin... 

 

 

 

K e f e l d. Əzizim, belə də müqayisə olar? Mən 

inciyirəm!.. 

 

 

 

E m i. Yalvarıram, danıĢmayın. Hesab edin ki, bəxtimiz 

gətirib: o, kobud, yonulmamıĢ adam bizimlə bir stol 

arxasında əyləĢməyəcək. O ki, qaldı lord Myuil, hansı 

kostyumda gəlir-gəlsin, dəxli yoxdur, gülməli görünəcək. 

Mənə inanın... 
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Solomon gəlir. 

 

 

 

  

 

 

 

S o l o m o n. Əlahəzrət Uels Ģahzadəsi! 

 

 

 

Solomon çıxır. Uels Ģahzadəsi daxil olur. Bu, kübar 

görkəmli cavan adamdır, əlində qəzet var. 

 

 

 

ġ a h z a d ə (Ģən halda salamlaĢır). Ledilər! 

 

 

 

Y e l e n a və E m i (yüngülcə təzim edərək). Əlahəzrət! 

 

 

 

ġ a h z a d ə (səfirə əl verir). Cənab səfir! 
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K e f e l d (onun əlini ehtiramla sıxaraq). Əlahəzrət, 

hədsiz dərəcədə Ģadam ki, vaxt tapıb... 

 

 

 

  

 

 

 

ġ a h z a d ə. Qutardı! Qutardı! Mərasim qurtardı. Mən 

dostlarımın yanına gəlmiĢəm... (Ətrafa göz gəzdirir.) Özgə 

qonaqlar yoxdur?.. Deyilənlərə görə lord Myuil sizdə 

olmalıdır... 

 

 

 

K e f e l d. O bir qədər gecikir... 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Deməli, mən vaxtında... (Gülür.) Siz hələ 

qəzeti oxumamısınız ki? 
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E m i. Hansı qəzeti, əlahəzrət? 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Sabahkını. 

 

 

 

E m i. Sizdən baĢqa onu kim alır ki? 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Hə, bu yalnız kral nəslinə mənsub olan tək-

tük imtiyazlardandır... Hə, deməli, belə: burada çox 

məzəli bir xəbər var - sizi tanıĢ etmək istəyirəm. Görüm 

haradadır? (Qəzeti vərəqləyir.) Yox, yaxĢısı budur 

danıĢım. Bu cür daha aydın olacaq... (Gülür.) Bir sözlə, 

bizim çox hörmətli lord Myuil (qocanı təsvir edir, hamı 

hörmətlə gülümsəyir.) qərara gəlib ki, evlənsin... Gənc bir 

qızcığazla... Qızcığazın - 17, onun isə - 71 yaĢı var, 

rəqəmlər eyni olduğuna görə, o, belə qərara gəlib ki, 

yaĢıddılar. 

 

 

 

E m i (gülməkdən uğunur). Gözəl ifadədir, Ģahzadə, mən 

bunu yaddaĢıma həkk edəcəyəm! 
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ġ a h z a d ə. Mən o ifadəni sizə bağıĢlayıram, qrafinya... 

Deməli, belə: zavallı qızcığazı (təsvir edir), yetimciyəzi 

nikaha hazırlayırlar...Amma yox, qız mənim dediyim 

qədər də zavallı deyil. Adı - Anna Dembidir. O - ən iri 

pendir zavodlarının sahibinin vərəsəsidir... Buna görə də 

atalığı onun cehizini lord Myuilin qraf gerbi ilə dəyiĢmək 

qərarına gəlib... 

 

 

 

E m i. Müxtəlif zümrələrə mənsub insanların izdivacı 

dəhĢətdir... 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Niyə ki, qrafinya? Təki, pendir dadlı olsun, 

nə fərqi - nəyə bükülüb? Ġndi qıcığazı yüksək kübar 

cəmiyyətinə uyğunlaĢdırmaq üçün Londona gətiriblər... 

ədalı olmağı, musiqini öyrədirlər... teatra aparırlar... 

(Yelenaya.)Qrafinya, yəqin ki, sizinlə qonĢu lojada hərdən 

hıçqıra-hıçqıra səhnəyə tamaĢa edən məlahətli, sarısaç 

qızcığaza diqqət yetirmisiniz?.. 
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Y e l e n a. Əlahəzrət, mən, teatrda yalnız səhnəyə 

baxıram...    

 

 

 

ġ a h z a d ə. Mən də həmçinin... Amma bəzən... gözucu... 

Mən, məsələn, maraq naminə, öz lojamdan sizin lojanızı 

müĢahidə etməyi xoĢlayıram. Siz necə də səmimisiniz, 

necə də hər Ģeyə dərhal reaksiya verirsiniz, necə də 

təsirlənirsiniz... Gözləriniz necə də parıldayır... Misilsiz 

cazibə! 

 

 

 

K e f e l d. Mən olduqca məmnunam, əlahəzrət. 

 

 

 

ġ a h z a d ə (Kefeldə). Hə. Mən sizi də görürəm... Amma 

indi söhbət tamamilə baĢqa Ģeydən gedir. Qısacası, 

qızcığazı hazırlayırlar, hazırlayırlar və... Rəsmi niĢan günü 

təyin olunur, dəvətnamələr göndərilir, gəlinin arxasınca 

gəlirlər və ... (Təntənəli Ģəkildə.) otaq bom-boĢdur. 

Pəncərələr taybatay açılıb. AĢağıda Verona çayı coĢur və 

köpüklənir. O isə özünü atıb... Yalnız stolun üstündə 

kiçicik bir məktub var: "Axtarmayın!"... Bəs sonra, 

lordlar? Sonra - səssizlik! (Təzim edir.) 
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E m i (əl çalır). Əhsən, əlahəzrət!  

 

 

 

K e f e l d. Nə oldu? O, batdı?! 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Kim? Harada? 

 

 

 

K e f e l d. Anna Dembi Verona çayında... Dayanın... 

Dayanın... Axı, Verona çayı Ġtaliyadadır... 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Tamamilə doğrudur. Qraf, o saat hiss olunur 

ki, siz səfirsiniz və coğrafiyanı da yaxĢı bilirsiniz. Bizim 

Londonda cavan qızlar özlərini pəncərədən atırlar... amma 

faytonun içinə... Və gedirlər ürəklərini kim ovlayıbsa, 

onun yanına... 

 

 

 

Y e l e n a. YaxĢı,bəs, lordun bu bəxtəvər rəqibi kimdir? 
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ġ a h z a d ə. Edmund Kin. 

 

 

 

E m i (Yelenaya). Baxın, mən sizə nə deyirdim? 

Yırtıcıdır! Məkrli yırtıcıdır! 

 

 

 

K e f e l d. Zavallı lord Myuil... O, təhqir edilmiĢdir... Bəs, 

indi nə olacaq?.. Duel? 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Bu mümkün deyil, qraf. Lord əsli-nəsli 

bilinməyən bir qadınla evlənə bilər, amma rəiyyətlə 

dalaĢa... 

 

 

 

K e f e l d. Bizdə - Danimarkada bu məsələyə baĢqa cür 

baxırlar. Sizi təhqir edən kim olur-olsun, dəxli yoxdur - 

qılınc qından çıxır! 
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ġ a h z a d ə. Hə... Hə... Biz bunu bilirik. Ona görə də 

"Hamlet"in axırında o cür meyit dağı yaranır... 

 

 

 

Y e l e n a. Bəs, indi zavallı Myuil nə etməlidir? 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Bilirsiniz, qrafinya,mən ilk dəfə aĢiq olanda 

lap balaca idim, çox yox, yeddi yaĢım vardı... Hə, hə, 

sarayda olan yeniyetmə qızlardan birinə vurulmuĢdum. 

Amma o mənə qarĢı etinasız idi. Və mən göz yaĢları 

içində atamın yanına qaçıb qıĢqırdım: "Ata, mən bir qızı 

sevirəm, amma o, məni sevmir. Mən nə edim?" Bilirsiniz 

Ġngiltərənin kralı mənə nə cavab verdi? "Nə etmək olar, 

oğlum? Ġztirab çək!" Məncə, bunu lord Myuilə də 

məsləhət görmək olar. 

 

 

 

Y e l e n a. Bu, rəhmsiz qərardır, əlahəzrət. 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Yox, canım... O qədər də yox... Hər halda, 

onun yeddi yox,bundan on dəfə çox yaĢı var...YaxĢı, 
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baxarıq!.. Hər halda, bizim bugünkü naharımız maraqlı 

olacaq... 

 

 

 

K e f e l d. DəhĢət! Axı, mən bu haqda heç nə 

bilməmiĢəm. Özü də nahara təkcə lord Myuili yox, 

Edmund Kini də dəvət etmiĢəm... 

 

 

 

ġ a h z a d ə (fərəhlə). Necə? O da gələcək? Əhsən, qraf! 

Sizin fantaziyanıza valeh oldum. Süjetdəki incəliyə bax... 

 

 

 

K e f e l d. Danimarkanın səfirliyi... Suveren ərazi.... 

Ağlasığmaz münaqiĢə baĢ verə bilərdi... 

 

 

 

ġ a h z a d ə. "BaĢ verə bilərdi" nə deməkdir?Yalvarıram, 

qraf, heç nəyi təxirə salmayın. 

 

 

 

K e f e l d. ġükür Allaha ki, mister Kin gəlməkdən imtina 

edib... 
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ġ a h z a d ə (təəssüflə). Ġblis! Elə belə də bilirdim... Cümə 

- ağır gündür! 

 

 

 

  

 

 

 

Solomon gəlir. 

 

 

 

  

 

 

 

S o l o m o n. Mister Kin. 

 

 

 

Ümumi çaĢqınlıq. Solomon gedir. 
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ġ a h z a d ə (stul çəkib əyləĢir). Aha! Mən yerimi 

tutdum... XahiĢ edirəm mane olmayın!.. 

 

 

 

  

 

 

 

Kin gəlir. 

 

 

 

  

 

 

 

K i n (etiramla təzim edir). Ledilər... Cənab... (Gözü 

ġahzadəyə sataĢır.) Əlahəzrət... (Pauza.) Yalvarıram, məni 

bağıĢlayın... Mənim hərəkətim yersiz görünə bilər... 

 

 

 

K e f e l d. Mister Kin, mən Londona təzə gəlmiĢəm, 

görünür, yerli qayda-qanunları hələ bilmirəm. Amma 

mənə qəribə gəlir ki, qonaq, nə vaxt ki, onu dəvət edirlər, 

gəlməkdən imtina edir, amma sonradan, nə vaxt ki, 

gözləmirlər, gəlir. 
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K i n. Cənab səfir, mən ağılsız hərəkət etdiyimi baĢa 

düĢürəm. Lakin bu fövqəladə vəziyyət məni vadar etdi ki, 

ədəb və nəzakət qaydalarını unudum. Söhbət yeniyetmə 

qızın namusundan gedir... Həm də mənim... Mən eĢitdim 

ki, lord Myuil sizə gəlməlidir... 

 

 

 

K e f e l d. XöĢbəxtlikdən o, hələ gəlməyib... Və mən 

zərrə qədər də istəməzdim ki, siz onunla Danimarka 

səfirliyinin ərazisində görüĢəsiniz... 

 

 

 

K i n. Deməli, o mənasız Ģayiəni siz də eĢitmisiniz... 

YaxĢı ki, gəlmiĢəm və sizdən xahiĢ edirəm ki, mənə qulaq 

asasınız. Mən bilmirəm Anna Dembi kimdir. Yəni, tanıĢ 

deyilik - görüĢməmiĢik... Ola bilər ki, o mənim çoxsaylı 

pərəstiĢkarlarımdan biridir... teatra gələnlər arasında 

belələri kifayət qədərdir... Onlar, əslində, mənə yox, ifa 

etdiyim kral və Ģahzadə obrazlarına vurulublar... Bütün 

bunlar aydındır! Amma, baxın, cavan qız qoca 

adaxlısından qaçır, - hamı birağızdan qıĢqırır ki, günahkar 

aktyor Kindir. Nəyə görə? Ona görə ki, o, yırtıcıdır, 

canalandır, oğrudur, bilmirəm daha nədir?.. Görünür, 
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insanların təbiəti belədir: onlar, əvvəlcə, yaratdığın sənətin 

təsiri ilə gülürlər və yaxud göz yaĢı tökürlər, sonra isə, 

onlarda bu duyğuları oyatdığına görə sənə nifrət edirlər... 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Dayanın, Kin. Çox ehtiraslı monoloqdur, 

amma gəlin iĢin mahiyyətinə nəzər salaq. Qəzetdə yazılıb 

ki, dünən axĢam Anna Dembini sizin teatra girəndə 

görüblər. 

 

 

 

K i n. Əlahəzrət, hər gün teatra yüzlərlə adam girir... 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Hə. Amma sonra hamısı çıxır... 

 

 

 

K i n. Hamısı? Məgər onları kimsə sayır? 

 

 

 

E m i. Ədəbsizliyə bax! ġahzadəyə belə cavab vermək... 
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ġ a h z a d ə. Eybi yoxdur. Qoy danıĢsın. Replika - 

replikadır. 

 

 

 

K i n. Bir daha təkrar edirəm: mən Anna Dembini 

görməmiĢəm. Bu məktubu isə (məktubu göstərir), qrim 

otağından çıxanda qapının ağzından tapmıĢam - oxuyan 

kimi baĢa düĢəcəksiniz ki, mən o qızcığazı nə 

qaçırtmıĢam, nə də gizlətmiĢəm. 

 

 

 

K e f e l d. YaxĢı, onda nəyə görə bu məktubu jurnalistlərə 

təqdim etmirsiniz? 

 

 

 

K i n. Xeyiri yoxdu - aktyorlara inanmırlar. Deyəcəklər 

tülkülük eləyir - oyun çıxardır. Axı, həmiĢə roldan-rola 

girib: gah sadəlövh olub, gah hiyləgər. Ġndi günahsız 

adamı təqlid etmək onun əlində nədi ki?.. Əgər, sosial 

mənĢəinə görə ümumxalq hörmətini qazanmıĢ adamlardan 

biri arxamda dayansaydı... Əgər, kimsə məni lord Myuilin 

yanında zaminə götürsəydi... 
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K e f e l d (ümidsizlik içində). Axı, nəyə görə məhz 

burada? Səfirlikdə? 

 

 

 

K i n. Cənab səfir, mən dəfələrlə "Hamlet"də 

Danimarkanın taleyi üçün əzab və iztirab çəkmiĢəm. 

Olmaz ki, bir dəfə də Danimarka öz "Ģahzadəsinin" 

Ģərəfini qorusun?  

 

 

 

Y e l e n a. Mister Kin o məktubu verin. 

 

 

 

K i n. TəĢəkkür edirəm, qrafinya... Mən sizin qəlbinizin 

geniĢliyinə inanırdım və sevinirəm ki, yanılmamıĢam. 

(Məktubu Yelenaya uzadır və onun gözlərinə baxır.) 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Ümid edirəm ki, orda yazılanları biz də 

eĢidəcəyik. 
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K i n. BağıĢlayın, əlahəzrət, mən buna yol verə bilmərəm. 

Belə bir sirr yalnız qadına etibar edilə bilər. Həm də, zərif 

ürəyi, həssas qəlbi olan qadına... 

 

 

 

Y e l e n a (məktuba göz gəzdirərək). BaĢa düĢə 

bilmirəm... 

 

 

 

K i n. Xətt dolaĢıqdır... Amma hisslər, - hansı ki, sahibini 

məcbur edib bu məktubu yazsın, - bircə saniyədən sonra 

sizə aydın olacaq... Diqqətlə oxuyun, qrafinya, çox xahiĢ 

edirəm... 

 

 

 

  

 

 

 

Pauza. Yelena məktuba, sonra da Kinə baxır, sonra da 

məktubu qatlayıb konvertə qoyur. 
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Y e l e n a. Bəli! Bütün bunlar həqiqətdir. Mister Kin 

Anna Dembini qaçırtmayıb. Mən elə bu gün lord Myuili 

buna inandırmağa çalıĢacağam. Məktubunuzu götürün, 

cənab. 

 

 

 

E m i. Mister Kin, dediniz ki, bu cür sirr yalnız qadına 

etibar edilə bilər. Mən də baxa bilərəmmi? 

 

 

 

K i n. Əlbəttə, ledi Qosuill. Amma xətt çox dolaĢıqdır. 

Ümid edirəm ki, orda yazılanları qrafinya öz sözləri ilə 

sizə daha yaxĢı nəql edə bilər. (Yelenaya təzim edir.) 

TəĢəkkür edirəm sizə. (Kefeldə təzim edir.) Cənab səfir, 

bir daha xahiĢ edirəm ki, məni bağıĢlayasınız. (ġahzadəyə 

təzim edir.) Əlahəzrət. 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Ümid edirəm ki, biz tezliklə görüĢəcəyik, 

Edmund? 
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K i n. Siz belə bir Ģeyi arzu edən kimi... (Tez çıxır.) 

 

 

 

ġ a h z a d ə (fərəhlə yerindən qalxır). Əhsən! Hər halda, 

onunla olmaq həmiĢə maraqlıdır. (Kefeldə.) Ġndi, cənab 

səfir, siz və mən baĢımızı sındıracağıq ki, bütün bunlar nə 

deməkdir? 

 

 

 

  

 

 

 

Solomon gəlir. 

 

 

 

  

 

 

 

S o l o m o n (elan edir). Lord Myuil. 
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ġ a h z a d ə (ehtirasla). Axır ki! Beləliklə, təqdimat 

davam edir. Özümüzü canıyananlığa vururuq...  

 

 

 

  

 

 

 

Hamısı "qüssəli görkəm" alır. 

 

 

 

  

 

 

 

Səhnə qaranlıqlaĢır. 

 

 

 

Ġkinci Ģəkil 
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Teatrda Kinin geyim otağı. Ġndi o, kifayət qədər qəĢəng 

görünür: bəzəkli pərdələr, qiymətli fiqurlar. Açıq 

pəncərədən musiqi sədaları eĢidilir. Solomon fəhlə ilə 

birlikdə təzə divanı gətirir. 

 

 

 

  

 

 

 

S o l o m o n. Diqqətli ol... Diqqətli ol... Cızılar!.. Bura... 

Bura... (Divanı yerə qoyurlar.) Vəssalam. Siz azadsınız. 

(Fəhlə mənalı-mənalı onun üzünə baxır.) Hə, baĢa 

düĢdüm. Alın... (Fəhlənin ovcuna pul basır. Ġndi fəhlə 

onun üzünə narazı-narazı baxır.) Nə olub? Biz iyirmi 

Ģillinqə danıĢmıĢdıq, amma siz divanın yarısını 

gətirmisiniz... (Fəhlə gedir. Solomon otağa göz gəzdirir, 

qüssəli halda "ah" çəkir, pəncərənin önünə gəlir.) Ey, 

skripkaçı!.. Sizinləyəm... Dınqıltını dayandırın... Dedim 

axı: yalnız mənim iĢarəmdən sonra... 

 

 

 

Kin gəlir. Onun əynində parıldayan bahalı Ģərq xalatı var. 
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K i n. Qoy çalsın, Solomon. Musiqi adamda yaxĢı əhval-

ruhiyyə yaradır... 

 

 

 

S o l o m o n. Ya da - pis. Heç bilirsiniz, adi bir musiqi 

parçasının bir dəqiqə səslənməsi neçəyə baĢa gəlir? 

 

 

 

K i n. Mənim dostum, sən niyə bu qədər xəsis və 

pulgirsən? Yadında saxla: o Ģey ki, satılır və onu pulla 

almaq mümkündür, deməli, o, artıq ucuzdur!  

 

 

 

S o l o m o n. Əla sözdür, ser. Amma yaxĢı olar ki, bunu 

pulun içində itib-batanların yanında deyəsiniz. Nə vaxt ki, 

çibində sicanlar oynayır... mən, sadəcə olaraq, sizə 

təəccüb edirəm. Siz ki, kasıb ailədən çıxmısınız. 

UĢaqlığınız da yoxsulluq içində keçib... Bəs, bu dəbdəbəli 

həyata olan meyliniz hardandı?   

 

 

 

K i n. Elə ordan - mənim məĢəqqətli uĢaqlığımdan, 

səfalətli gəncliyimdən, Solomon... Mən hələ küçə təlxəyi 
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olanda, Ģillinq qazanmaq üçün baĢı üstə dayananda 

gördüm ki, dünya düz qurulmayıb. And içdim ki, ayaq 

üstə duran kimi onu devirəcəyəm. Belə də oldu! Mənə mis 

pul atırdılar, mən isə indi qızıl pul atıram... (Pəncərənin 

önünə gedir və pul atır.) Ey, skripkaçı, çal!  

 

 

 

S o l o m o n (qaça-qaça onun yanına gəlir. Musiqiçiyə.) 

Dayan, çalma! (Kinə.) Ser, o vaxt o mis pulları sizə 

verirdilər ki, acından ölməmək üçün bir tikə quru çörək 

ala biləsiniz, amma indi siz görün funtları nəyin naminə 

havaya sovurursunuz? ġıltaqlıq və kef naminə. Tərslik 

etmək naminə!... Nəyə görə bu pərdələri dəyiĢdirmisiniz? 

Axı, köhnələr təptəzə idi. Bəs, bu fiqurları? Bəs, divanı?   

 

 

 

K i n. Mən ki, izah elədim, Solomon, bu gün yanıma 

qadın gələcək.  

 

 

 

S o l o m o n. Güya ki, qadın əvvəllər gəlmirdi?.. Harda 

görünüb ki, hər görüĢdən əvvəl təmir elətdirəsən?! BaĢa 

düĢürəm: köynəyi dəyiĢmək olar... amma mebeli... 
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K i n. Solomon, dərk edə bilmədiyin Ģeylər haqqında 

mühakimə yürütmə. Qadınlar - zərif və həssas 

məxluqdurlar. DəymədüĢərdilər - bir sözdən və ya 

hərəkətdən tez təsirlənir, tez sınırlar... BaĢqa ruhların 

qoxusunu dərhal alırlar. Əgər, qadın təzə divanda 

əyləĢirsə, sövqi-təbii hiss edir ki, ondan əvvəl burada bir 

kimsə olmayıb. O - birincidir! Və bu, doğrudan da, 

belədir, həqiqətdir! Çünki, indiki kimi aĢiq olduğum 

vaxtlarda keçmiĢ mənim üçün mənasını itirir. Gələcək də 

həmçinin! Vaxt ilkinlik çağına, baĢlanğıcına qayıdır - 

sıfırdan baĢlayır. Və o qadın - hansı ki, indi gözləyirəm - 

layiqdir ki...   

 

 

 

S o l o m o n. YaxĢı... YaxĢı... Onda, onun "sevgi 

məktublarını" qəbul edin. (Əlindəki kağızları Kinə 

uzadır.) 

 

 

 

K i n. Bu nədir?  

 

 

 

S o l o m o n. Pərdələrin, mebelin və çiçəklərin qəbzi... 
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K i n. YaxĢı. Qələm ver, qol çəkim. 

 

 

 

S o l o m o n. Ser, onlar sizin bu "avtoqrafları" daha qəbul 

etmək istəmirlər. Deyirlər ki, haqq-hesab nəqd olsun. 

 

 

 

K i n. Axmaqlar! Dərk etmirlər ki, yüz ildən sonra bu 

"avtoqraflar"ın qiyməti milyonlarla funt olacaq... 

 

 

 

S o l o m o n. Amma buna görə bircəcə aydan sonra 

adama bir il həbs də kəsərlər. 

 

 

 

K i n. Sus! Sən qəti qərara gəlmisən ki, mənim əhval-

ruhiyyəmi korlayasan? Alınmayacaq! Daha heç bir borc 

haqqında bir kəlmə də eĢitmək istəmirəm. Mənim çox 

gözəl bir qadınla görüĢüm var! (Pəncərəyə tərəf.) Ey, 

skripkaçı, çal!   
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S o l o m o n (pəncərəyə tərəf). Çalma! 

 

 

 

K i n (Solomonun boynundan yapıĢır). Sən özünü nə 

hesab edirsən? Rədd ol buradan! ĠĢdən azadsan! 

 

 

 

S o l o m o n (Kinin əlindən qurtularaq). Bundan ötrü 

mənə altı aylıq əmək haqqı ödəməlisiniz. Sizin isə 

pulunuz yoxdur.  

 

 

 

  

 

 

 

K i n. Get tap. (Gülür.) Görürsən ki, bir-birimizə necə 

bağlıyıq? Əgər, iĢdən azad olmaq istəyirsənsə, məni 

varlandırmalısan. Amma mən varlanandan sonra sənin 

çıxıb getməyin də axmaqlıq olar... (Əlini Solomonun 

çiyninə qoyur.) Hə, dostum. Bir yerdən taparıq... Bilirəm 

ki, sən fikirləĢsən, bir çarə taparsan! Ağıllı baĢ! Yəhudi 

valideynlərin nahaq yerə sənin adını Solomon 

qoymayıblar ki! 
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S o l o m o n (kədərli halda).UĢaq vaxtı anam mənə 

"ġlema" deyərdi. Elə bilirəm ki, bu ad mənə daha çox 

uyğun gəlir. 

 

 

 

Qapı döyülür. 

 

 

 

  

 

 

 

K i n (həyəcanlanır). Aha! Bu - odur... (Solomona.) Dəf 

ol!.. (Solomon qapıya tərəf gedir.) Ordan yox! Ġkinci 

qapıdan. Sonra qayıt, giriĢdə gözlə ki, bura bir adam girə 

bilməsin... (Solomon gedir. Qapı bir də döyülür.) 

Buyurun! Gəlin...   
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Pəncərə arxasından gözlənilmədən kədərli musiqi sədaları 

eĢidilir. Ġçəriyə qara maskalı və qara plaĢlı adam daxil 

olur. Onun əlində səbət var. 

 

 

 

  

 

 

 

G ə l ə n  a d a m. Bu, sizin sifariĢinizdir, ser. 

 

 

 

K i n. Siz kimsiniz?  

 

 

 

G ə l ə n  a d a m. Ovçu. SifariĢ verdiyiniz maral 

buynuzlarını gətirmiĢəm. (Maral buynuzlarını səbətdən 

çıxardır.) 

 

 

 

K i n. Bu nə sərsəmlikdir? Mən, maral buynuzları sifariĢ 

verməmiĢəm.  
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G ə l ə n  a d a m. Doğrudan? Bəs, aldadılmıĢ qızın baĢına 

nə taxacaqsınız?! 

 

 

 

  

 

 

 

Pəncərə arxasından Ģən musiqi sədaları eĢidilir. Gələn 

adam rəqs edə-edə maskasını çıxardır. Bu - Ģahzadədir. 

 

 

 

  

 

 

 

ġ a h z a d ə (Ģən halda). Hə, necədir? 

 

 

 

K i n. Çox gözəldir, əlahəzrət.  
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ġ a h z a d ə. Yox, düzünü deyin. Boynunuza alın ki, içəri 

girəndə məni tanımadınız.  

 

 

 

K i n. Qətiyyən. Mən indi də gördüklərimə inanmaqda 

çətinlik çəkirəm. 

 

 

 

ġ a h z a d ə. TəĢəkkür edirəm. Sağ olun! (Pəncərəyə tərəf 

gedir.Musiqiçiyə.) Siz də sağ olun, əzizim. (Pəncərədən 

pul kisəsini atır.) Yox, mən ciddi soruĢuram: heç yerdə 

çaĢmadım ki? 

 

 

 

K i n. Yox. Fövqəladə gözəl oynadınız, əlahəzrət. 

 

 

 

ġ a h z a d ə. TəĢəkkür edirəm! Ġndi mən baĢa düĢürəm ki, 

kompliment eĢitmək aktyor üçün necə xoĢdur. Hətta, əgər, 

bir o qədər səmimi olmasa da... (Ətrafa göz gəzdirir.) 

Oho!... Burada dəyiĢiklik hiss edirəm... Necə də 

qəĢəngdir... Bütün bunları siz məni qarĢılamaq üçün 

etmisiniz? 
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K i n. ġübhəsiz. 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Onda, mən əyləĢim... Hətta yaxĢı olar ki, 

divanda uzanım... Etiraz etmirsiniz ki? (Divanda uzanır.)  

 

 

 

K i n. Nə xoĢunuza gəlirsə, eləyin, əlahəzrət. Sizinlə 

ünsiyyətdə olduğum hər dəqiqə mənim üçün bayramdır... 

(ƏyləĢir.) 

 

 

 

ġ a h z a d ə (gülür). Bax, burda rolunuzu o qədər də yaxĢı 

oynamadınız... Narahat baxıĢlarınızı saatdan çəkmirsiniz... 

Mən görürəm... YaxĢı!.. ƏsəbləĢməyin... Sizin gözünüzdə 

baĢqasına əziyyət verməkdən həzz alan adam kimi 

görünməmək üçün bəribaĢdan deyirəm: narahat olmayın, 

o, gəlməyəcək... 

 

 

 

K i n. "O", yəni kim, əlahəzrət? 
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ġ a h z a d ə. Yenə rolunuzu pis oynayırsınız... Edmund, 

siz, sözün həqiqi mənasında, aktyorluq etməyi 

bacarırsınız, amma ikiüzlülüyü, riyakarlığı yox... Mən o 

qadın haqqında danıĢıram ki, siz ona doğmaca ərinin 

gözləri qarĢısında məhəbbət məktubu təqdim etdiniz... 

(Ġbarə ilə ifa edir.) "Xanım, əgər, ilk baxıĢdan məhəbbət 

adlanan bir hiss varsa, bu elə məhz mənim son vaxtlar 

düĢdüyüm vəziyyətdir..."  

 

 

 

K i n (heyrətlə). Əlahəzrət... 

 

 

 

ġ a h z a d ə (ibarə ilə söyləməkdə davam edir). "... Və 

mənə elə gəlir ki, keçirdiyim o həyəcan sizin gözəl 

gözlərinizdə gördüyüm parıltıdandır..." 

 

 

 

K i n (qəzəblə). Yalvarıram, qurtarın! 
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ġ a h z a d ə (davam edir). "...Və əgər bütün bunları, 

peĢimançılıq doğuracaq səhvlər deyilsə, təklikdə 

aydınlaĢdırmaq üçün mənə bir neçə dəqiqə vaxt ayıra 

bilərsinizmi?". 

 

 

 

K i n (stuldan qəzəblə qalxır, stul aĢır). Bütün bunlaı siz 

necə öyrənə bildiniz, əlahəzrət? 

 

 

 

ġ a h z a d ə (qorxmuĢ halda). YaxĢı, yaxĢı, Edmund! 

Ağlınız azmasın! 

 

 

 

K i n. BağıĢlayın, əlahəzrət... birincisi ona görə ki, sizin 

hüzurunuzda, özümdən asılı olmayaraq, əyləĢmiĢəm... 

Görünür, mənə elə gəlib ki, əgər, siz mənim otağımda 

uzana bilərsinizsə, onda, mən də, heç olmasa, orda əyləĢə 

bilərəm... Ġkincisi, ona görə ki, sarsaq sual verdim!.. AĢiq 

olmuĢ aktyorçığaz kübar bir qadına məktub yazır. O da 

məktubu Ģahzadəyə göstərir və birlikdə gülürlər. Bu belə 

olub - düzdürmü? 
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ġ a h z a d ə. Yox, qrafinya Kefeld mənə heç nə 

göstərməib. Bir də ki, axı, necə göstərə bilərdi: siz 

məktubu özünüzlə apardınız. 

 

 

 

K i n. Deməli, danıĢıb? 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Bəsdir, Kin, sizə əzab verməyəcəyəm. 

Yadındadırmı, bu məktubu üç il bundan əvvəl biz birlikdə 

qrafinya Pototskiyə yazmıĢdıq... Sonralar həmin bu 

eĢqnaməni mən baĢqalarına da yolladım... Ümumiyyətlə, 

dəhĢətdir ki, eyni bir mətnlə bu qədər qadının... 

 

 

 

K i n. Deməli, Yelena sizə heç nə deməyib? 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Yox. Siz tora düĢmüsünüz. 

 

 

 

K i n. Təəssüf eləyirəm. 
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ġ a h z a d ə. Tora düĢməyinizə? 

 

 

 

K i n. Yox, onun heç nə deməməyinə... (ġahzadə 

təəccüblə Kinə baxır.) Məsələ burasındadır ki, ona 

yazılmamıĢ vərəq vermiĢdim.  

 

 

 

ġ a h z a d ə. Nə cür? 

 

 

 

K i n. Elə-belə... Ağ vərəq... Amma ağ vərəqi verərkən 

üzünə baxdım və həmin sözləri xəyalən söylədim... Və 

mənə elə gəldi ki, o, baĢa düĢdü... Bəli, qəti əminəm ki, o, 

baĢa düĢdü!.. 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Fantastika! Yox, Kin, mən həmiĢə deyirəm: 

siz maraqlı adamsınız. Hm, deməli, sadəcə, baxdınız... 

BaxıĢlarınız necə idi?.. Bir də o cür baxın... 
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K i n. Baxa bilmərəm... Bundan ötrü məftunluq predmeti 

olmalıdır... Mən sizə də məftunam, əlahəzrət, amma bu, 

baĢqa qəbildən olan hissdir. 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Təxminən belə? (Göstərir.) 

 

 

 

K i n. Hə... Nə isə buna bənzər... 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Söz verin ki, bunu mənə də öyrədəcəksiniz. 

Axı, bu çox gözəldir: nə məktub, nə də izah lazım olur... 

Baxırsan - vəssalam!... Bu mənə hökmən lazımdır, 

Edmund... (Pauza.) Onsuz da, o, gəlməyəcək. Saat üçdə 

sarayda görüĢ var və mən Danimarka səfirindən xahiĢ 

etmiĢəm ki, hökmən arvadı ilə birlikdə gəlsin... Hökmən!.. 

 

 

 

K i n. Mən də yalvarıb-yaxarmıĢam... Baxaq görək, o, 

nəyi üstün tutacaq... 
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ġ a h z a d ə. Kin, mən hiss edirəm ki, sizin bu sevginiz 

ciddidir... 

 

 

 

K i n. Nəinki ciddidir, hətta mən qorxuram ki, ciddidən də 

ciddi olsun... 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Əgər mən o qadından imtina etməyi sizdən 

xahiĢ etsəm...  

 

 

 

K i n. Nəyin naminə? 

 

 

 

ġ a h z a d ə (gülür). Deyək ki... Müəyyən məsələlər var 

ki, nəzərə alınmalıdır. Hər necə olsa da, bu, Danimarkadır. 

Bir sıra ticari müqavilələrin bağlanması nəzərdə tutulur... 

Məsələn, külli miqdarda pendir idxalı... 
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K i n. Əlahəzrət, siz də mənim kimi bicliyi və riyakarlığı 

bacarmırsınız. Axı, mən bilirəm ki, pendir bu dünyada sizi 

ən az maraqlandıran Ģeydir.  

 

 

 

ġ a h z a d ə. YaxĢı! Hesab eləyin ki, bu, mənim sizdən 

Ģəxsi xahiĢimdir: Yelena mənim də xoĢuma gəlir. 

 

 

 

K i n. Eyni qadınlar çox tez-tez bizim xoĢumuza gəlir. 

Mən artıq buna alıĢmıĢam. 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Amma bu dəfə o məni nəsə çox ciddi Ģəkildə 

məftun edib... Kin, biz dostuq, indi durub qadın üstündə 

dalaĢmayacağıq ki?  

 

 

 

K i n. Əlahəzrət, centelmen kimi, heç bir biclik iĢlətmədən 

o gözəl qadının hüsn-rəğbətinə nail olmağa çalıĢacağıq. 

Kimin bəxtinə uğur düĢsə - ona eĢq olsun! 
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ġ a h z a d ə. Bəs, kimin bəxtinə uğur düĢməsə? 

 

 

 

K i n. Hə, o, iztirab çəkəcək... Yadınıza gəlir, bir vaxt mən 

sizə demiĢdim: uĢaqlıqda bir qızı sevirdim, amma o məni 

sevmirdi. Bir gün qaça-qaça atamın yanına getdim... 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Bilirəm!.. Bilirəm!.. Mən bunu o qədər 

danıĢmıĢam ki, hərdən mənə elə gəlir ki, bu, sizin yox, 

mənim baĢıma gəlib... Ümumiyyətlə, Kin, siz mənə 

həddindən artıq təsir edirsiniz... Sizin məĢuqələriniz, 

məhəbbət əhvalatlarınız... (Xalatını göstərir.) Mən hətta 

özümə bu cür xalat sifariĢ vermiĢəm. Bunu Perkins tikib? 

 

 

 

K i n. Hə. 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Axı, bu - kalan puldur! Amma, Edmund, 

mən eĢitmiĢəm ki, sizin maliyyə iĢləriniz kifayət qədər 

pisdir! 
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K i n. BoĢboğazların dediklərindən ikiqat pisdir. 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Mən sizin veksellərin bir hissəsini ödəyə 

bilərdim. Hətta hamısını, Kin... Əgər, biz 

münasibətlərimizi korlamasaq və siz razılaĢsanız... (Kinin 

çoxmənalı baxıĢlarını öz üzərində hiss edir.) Fu!... Mən 

bunu necə deyə bildim?Əgər, mən bu cür Ģit, bayağı 

ifadələr iĢlədirəmsə, deməli, doğrudan da, o qadına görə 

ağlımı itirmiĢəm... Bütün bunları unudun, Kin! Mən sizə, 

sadəcə olaraq, borc pul verirəm... qeyri-müəyyən 

müddətə. 

 

 

 

K i n. Ġndi mən məcburam sizin təklifinizi rədd edim, 

əlahəzrət... Arada təmiz mübarizə gedir - tərəflərdən heç 

biri üstünlüyə malik olmamalıdır. 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Amma mən istəmirəm ki, sizi "borc 

quyusu"na salsınlar. o zaman üstünlük məndə olacaq... 

(Qapı döyülür.) Yəni deyirsiniz odur? 
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K i n (saata baxır). Saat üçdür, əlahəzrət. XahiĢ edirəm: 

gizli yoldan! Mən istəmirəm ki, siz qarĢılaĢasınız... 

 

 

 

ġ a h z a d ə (qəzəblə, amma pıçıltı ilə). Nə casarətlə mənə 

nəzakət qaydalarını öyrədirsiniz?! Siz unutmusunuz ki... 

(Gizli yolla gedir, sonra qayıdır.) Yox. Gözümün ucu ilə 

də olsa, baxmalıyam. (Qapıya yaxınlaĢır və gözlükdən 

baxır.) Qara vuala bürünüb. Nə qədər də acınacaqlı 

konspirasiyadır. Elə bu gün qardaĢıma deyəcəm ki, 

Danimarka ilə heç bir müqavilə bağlamasın! 

 

 

 

  

 

 

 

ġahzadə gizli qapıya tərəf qaçır. Anna gəlir. 

 

 

 

K i n. Yelena! 
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A n n a (baĢından vualı atır). BağıĢlayın, mister. Mən baĢa 

düĢürəm... öz gəliĢimlə yersiz hərəkət etmiĢəm... Axı, biz 

bir-birimizlə heç tanıĢ da deyilik... Və ədəb qaydalarını - 

hansı ki, mən pozmağa məcburam - vəziyyətin gərginliyi 

diktə edir... (Sözü dəyiĢir.) Bilmirəm daha nə deyim. 

Mənim adım Anna Dembidir. 

 

 

 

K i n (qaĢqabaqlı). Elə bundan baĢlamaq lazım idi. 

 

 

 

A n n a. Mənə mərasimlərdə necə hərəkət etməyi 

öyrədiblər. Amma, bu, mənə çətin gəlir... 

 

 

 

K i n. Mənə də həmçinin. Odur ki, normal insanlar kimi 

danıĢa bilərik... Deyin, hansı Ģeytan sizi yolunuzdan 

azdırıb - gəlib bura çıxmısınız? Məgər, söylənən dedi-

qodular, Ģayiələr bəs eləmir? Ġndi də onların həqiqət 

olduğuna camaatı inandırmaq istəyirsiniz? 

 

 

 

A n n a. Əksinə, mister Kin. Mən gəlmiĢəm ki, özümdən 

asılı olmayaraq sizə elədiyim pisliyə görə üzr istəyim... 
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K i n (onun sözünü kəsir). Dayanın! "Özümdən asılı 

olmayaraq..." Səfeh və qəliz tonda danıĢmayın... Siz - 

pendir tacirinin qızısınız, mən isə, küçə təlxəyinin oğlu... 

Bizim qayda-qanunlara görə, yubkanızı çıxarıb, sizi 

yaxĢıca döymək lazımdır! 

 

 

 

A n n a. Nəyə görə, ser? 

 

 

 

K i n. Hər Ģeyə görə, ledi! Ona görə ki, siz qəzetlərdəki 

dedi-qodulara uyub evdən qaçmısınız!.. Ona görə ki, sizin 

ağlı çaĢmıĢ kaftar adaxlınız Londonun bütün küçələrini 

ələk-vələk eləyir və məni hər cür cəza ilə hədələyir. Ona 

görə ki, indi siz bu səfeh vualı zorla əyninizə dürtmüsünüz 

və Uels Ģahzadəsi ilə mənim münasibətlərimi 

korlamısınız! 

 

 

 

A n n a (hıçqırır). Qəsdən etməmiĢəm ki... 
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K i n. Təkcə bu göz yaĢları çatıĢmırdı... Sakit olun!.. 

Ağlamayın!.. Gələ bilərlər bura... (Onun gözünün yaĢını 

silir.) Onsuz da, naqqallıq eyləyirlər ki, mən sizi yoldan 

çıxartmıĢam, namusunuzu ləkələmiĢəm... (Ona diqqət 

yetirir.) Yeri gəlmiĢkən, siz belə bir Ģayiəyə əsas vermək 

üçün kifayət qədər qəĢəngsiniz... Bəs, siz harada 

gizlənmisiniz? 

 

 

 

A n n a. Teatrda. 

 

 

 

K i n. Burada - Druri-Leyndə?! 

 

 

 

A n n a. Hə. Kostyumçu qadın mənim tanıĢımdır. o 

otaqlardan birini mənə verib. 

 

 

 

K i n. Hansını? 
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A n n a. "III Riçard"ın dekorasiyası olan otağı. 

 

 

 

K i n. DəhĢət! Kral otağını yataqxanaya döndəriblər! 

Hamını qovacağam! 

 

 

 

A n n a. Orda - kral otağında siçanlar qaçıĢırlar... 

(Hıçqırır.) 

 

 

 

K i n. Zavallı qızcığaz... (BaĢını sığallayır.) Yox! Bu 

məsələyə dərhal nöqtə qoymaq lazımdır. Qulaq asın, gənc 

ledi, mən sizin hiss və həyəcanınıza böyük hörmət 

bəsləyirəm, buna baxmayaraq, bir böyük kimi, sizə 

məsləhət vermək istəyirəm: bu axmaq fikri baĢınızdan 

çıxarın. Adətdi - qızlar pərəstiĢ etdikləri adama vurulurlar, 

amma, bu, xülyadı... Səhnədə altdan yüngülcə 

iĢıqlandırılmıĢ, üzücü musiqi ilə süslənmiĢ xülya... Hə... 

Hə... Nə vaxt ki, siz ona toxunmağa cəhd göstərirsiniz, o - 

yox olur... Ya da kifayət qədər kobud və Ģəhvani bir 

varlığa çevrilir!.. 
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A n n a (özünü itirmiĢ halda). Mən nəsə baĢa düĢmürəm. 

Siz kimin haqqında danıĢırsınız? 

 

 

 

K i n (özünü itirmiĢ halda). Hansı mənada? 

 

 

 

A n n a. Məsələn. Xülya... Ģəhvani varlıq... 

 

 

 

K i n. Fu, lənətə gələsiniz, öz haqqımda! Məgər, siz mənə 

vurulmamısınız? 

 

 

 

A n n a. Bu hardan ağlınıza gəlib? 

 

 

 

K i n. Əsla? 

 

 

 

A n n a. Bir damcı da yox... Heç bu qədər də yox! 
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K i n (təəssüflə). Anna, həqiqətən də, sizə ədəb 

qaydalarını pis öyrədiblər... Onda nəyə görə evdən 

qaçmısınız?.. Nəyə görə teatrda gizlənmisiniz?.. 

 

 

 

A n n a. Çünki aktrisa olmaq istəyirəm. 

 

 

 

K i n. Elə bu? 

 

 

 

A n n a. Məgər bu azdı? 

 

 

 

  

 

 

 

Pauza.  
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K i n. Hm... Amma, nədənsə, mənə elə gəlirdi... Yox, bu 

nə təkəbbürdü? 

 

 

 

A n n a. Olur... 

 

 

 

K i n (birdən hirslə). Sükut! Mərhəmətsiz də ötüĢərik! 

Mən təkəbbürdən danıĢanda, bilin ki, sizi nəzərdə tuturam. 

Evdən qaçır, burda siçanları ürküdür və fikirləĢir ki, 

aktrisa olmaq üçün bunlar kifayətdir... 

 

 

 

A n n a. Mən çox məĢğul olmuĢam, mister Kin. Nə qədər 

rol əzbərləmiĢəm... 

 

 

 

K i n. Bunlar azdır. Anadan aktrisa doğulmaq lazımdır! 

Mənim ulu babam aktyor olub, babam, atam da həmçinin. 

Mən - IV Kinəm. Mənim damarlarımdan - kral qanından 
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heç də pis olmayan - xüsusi, əlahiddə qan axır... Bilin ki, 

xanım, cehizlə lord titulu qazanmaq olar, istedad yox... 

Ġstedad Allah vergisidir! 

 

 

 

A n n a. Bəlkə elə mənim də istedadım var? Mister Kin, 

gəlmiĢəm ki, məni yoxlayasınız... 

 

 

 

K i n. Mənim indi vaxtım yoxdur. Bundan baĢqa, 

aktyorların rola girməsinə də dözə bilmirəm. Axı, siz nə 

oxumaq istəyirsiniz? 

 

 

 

A n n a. Nə desəniz... Məsələn, Cülyettanın monoloqunu... 

 

 

 

K i n. AxĢam tamaĢam var və mən bunu öz tərəf - 

müqabilimdən eĢidəcəyəm, özü də, Allah bilir, neçənci 

dəfə... Ġndi isə istirahət edirəm... Hə, yeri gəlmiĢkən, 

xanım gözləyirəm. 
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A n n a (sakitcə). Mən bunu baĢa düĢmüĢdüm... 

 

 

 

K i n. Yəni, getmirsiniz?.. Hm... nə etmək olar...Deməli, 

siz səhnə uğrunda mübarizə aparmağa hazırsınız? YaxĢı! 

Sizə on dəqiqə vaxt verirəm. Göstərin görək nə 

bacarırsınız? Amma, xahiĢ edirəm, ġekspir 

monoloqlarından olmasın. Buna gərək haqqın da ola. 

Özgə mətnləri arxasında gizlənən aktyor aktyor deyil... o 

istənilən anda istənilən hissi - məhəbbəti, nifrəti, 

biganəliyi təqlid etməli, təxəyyülünü iĢə salmalı... bir 

sözlə, zəruri olan hər Ģeyi etməlidir. Beləliklə, siz 

hazırsınız? 

 

 

 

A n n a. Nəyə? 

 

 

 

K i n. Etüdə. Təsəvvür edin: siz mənə vurulmusunuz və 

bunu izhar etmək üçün gəlmisiniz. BaĢlayın! 

 

 

 

A n n a. Ġndi?.. Elə belə?.. 
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K i n. ƏyləĢə də bilərsiniz... Əgər sizə rahatdırsa... (Anna 

qətiyyətsiz addımlarla divana yaxınlaĢır.) Divanda lazım 

deyil... Ayaq üstə... Əgər mümkünsə, temperamentlə... Siz 

mənə vurulmusunuz və baĢınızı itirmisiniz... Di, danıĢın, 

danıĢın!  

 

 

 

A n n a (sakit səslə). Bu, həqiqətən də belədir, mister Kin. 

Mən sizi sevirəm... Hətta, əgər bizim etüdümüz xoĢunuza 

gəlməsə və siz məni buradan qovsanız belə, mən sizi yenə 

də sevəcəyəm. 

 

 

 

K i n. YaxĢıdı. 

 

 

 

A n n a. Mən sizi çoxdan sevirəm... Lap balaca 

vaxtımdan... Ġlk dəfə gördüyüm gündən... 

 

 

 

K i n. Hansı tamaĢada? 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

430 E-antologiya: çağdaĢ dramaturgiya 

 

 

 

A n n a. Teatrda yox... Mən sizi ilk dəfə küçədə 

görmüĢəm... Temzanın sahilində... Siz körpünün 

məhəccərinə söykənərək dayanmıĢdınız və suda üzən qu 

quĢlarına çörək qırıntıları atırdınız... 

 

 

 

K i n. Gözəldi. 

 

 

 

A n n a. Olduqca. O vaxt mən fikirləĢdim: necə yaraĢıqlı 

və xeyirxah centelmendi, bir halda ki, quĢları bu qədər 

sevir... Elə bu vaxt çörək qırıntıları qurtardı və siz quĢlara 

əl yelləyib, sahil boyu addımlamağa baĢladınız... Sonra 

balaca bir restorana girdiniz, Ģərab sifariĢ verdiniz və 

küncdəki stollardan birində üzü divara əyləĢdiniz. Və 

içməyə baĢladınız. Mən pəncərə ĢüĢəsinin arxasında 

dayanıb sizə baxırdım və birdən-birə baĢa düĢdüm ki, siz 

son dərəcə tənhasınız... 
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K i n. Bu, doğrudur. 

 

 

 

A n n a. Və mən sonralar bu balaca restorana tez-tez 

gəlirdim... sizi də orada tez-tez görürdüm... yenə üzü 

divara əyləĢmiĢ halda... Bəzən mən özümü toplayıb sizinlə 

üz-üzə gəlirdim... Mən artıq bilirdim ki, siz məĢhur aktyor 

Kinsiniz, ümumxalq məhəbbətini qazanmısınız, amma, 

eyni zamanda, dərk edirdim ki, siz xöĢbəxt deyilsiniz - bir 

halda ki, ən məhrəm dəqiqələrinizdə önünüzdə divar, 

yalnız divar varsa... o vaxt mən and içdim ki, böyüyəndə 

mütləq görkəmli aktrisa olacağam və siz, əlbəttə,məni 

görəcəksiniz, hətta, ola bilsin ki, heç olmasa, bir dəfə 

həmin stolun arxasında, divar tərəfdən, yəni sizinlə 

üzbəüz əyləĢməyə mənə icazə verəcəksiniz. 

 

 

 

  

 

 

 

Pauza.  

 

 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

432 E-antologiya: çağdaĢ dramaturgiya 

 

  

 

 

 

K i n. O restoranın ünvanı necədir? 

 

 

 

A n n a. Liverpul-strit, 12. 

 

 

 

K i n. YaxĢı, bütün bu dedikləriniz həqiqətdir? 

 

 

 

A n n a. Nə deyim, ser? Siz bilərsiniz... 

 

 

 

K i n (ona yaxınlaĢır, çiyinlərini qucaqlayır). Zavallı 

qızcığaz. Bəs, siz bu müəmmalı kölgənin arxasınca nə 

qədər gəzdiniz? (Cəhd göstərir ki, onu öpsün.) Di, yaxĢı... 

Etüd xoĢuma gəldi... 

 

 

 

A n n a. Olar ki, nifrətlə də bağlı etüd göstərim? 
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K i n. Mən, onsuz da, sizin istedadınıza inandım... Amma, 

yaxĢı, göstərin. 

 

 

 

A n n a (əsəbi halda). Mister Kin, ilk dəfə özümdə sizə 

qarĢı nifrəti teatrda hiss etdim.  

 

 

 

K i n (istehzalı təbəssümlə). ĠĢə bax ha... 

 

 

 

A n n a. Bəli. " III Riçard" tamaĢası idi. Və siz səhnədə 

nəhəng qorilla kimi yırğalana-yırğalana ora-bura 

qaçırdınız. TamaĢaçılar çaĢ-baĢ qalmıĢdılar, elə bilirdilər 

ki, bu, obrazın yeni traktovkada təqdimidir; amma mən o 

saat baĢa düĢdüm ki, siz bəs deyincə içmisiniz... Mən 

sonralar da dəfələrlə sizin Ģərab iyi verən tamaĢalarınızda 

oldum... Amma bunu məndən baĢqa heç kim hiss etmirdi: 

aralıdan da olsa, içilmiĢ badələrin acısını duyurdum və 

sizin söylədiyiniz hər yalnıĢ replika iynə kimi qulaqlarıma 

batırdı... Beləcə, mənim qəlbimdə yavaĢ-yavaĢ nifrətə 

çevrilən kin əmələ gəlirdi. FikirləĢirdim ki: ilahi, axı, nəyə 
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görə bu cür yırtıcı insana bu cür istedad qismət eləmisən? 

O,  sənin bəxĢ etdiyin bu istedadı yolüstü rast gəldiyi ilk 

qadını görən kimi unudacaq və yaxud içkiyə 

xərcləyəcək... 

 

 

 

K i n (acıqlı). Yetər! Nifrətlə qurtaraq, qayıdaq 

məhəbbətə... 

 

 

 

A n n a (yorğun halda). Yox, mister Kin. Ġndi mənim bircə 

etüdüm qalıb - biganəlik... Mənim üçün indi doğrudan da, 

dəxli yoxdur - siz məni teatra götürəcəksiniz, ya yox... 

Mühüm olan odur ki, məni dinlədiniz! 

 

 

 

  

 

 

 

Qapı aralanır və Solomon ildırım sürətilə otağa daxil olur. 

 

 

 

  



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

435 E-antologiya: çağdaĢ dramaturgiya 

 

 

 

 

K i n (qəzəblə). Qapını döyməmiĢ hara soxulursan, 

heyvan?! 

 

 

 

S o l o m o n. BağıĢlayın! BağıĢlayın, miss... Artıq qapını 

döyməyə vaxt yox idi... Lord Myuil teatra gəlib... Özü də 

polislərlə birgə!.. 

 

 

 

A n n a. YaxĢı. Mən onun qabağına çıxaram. 

 

 

 

K i n. Yox! Xanım, siz truppaya qəbul olunmusunuz... 

Solomon, bu gənc ledini yola sal... Yox, bir yerdə gizlət... 

 

 

 

  

 

 

 

S o l o m o n. Harda? 
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K i n. Rekvizitirdə... Bəli!.. Hardansa bir piĢik də tap... 

 

 

 

S o l o m o n. Nə piĢik? 

 

 

 

K i n. Ġndi sənə hər Ģeyi izah edim?.. Tərpən!.. 

 

 

 

  

 

 

 

Solomon və Anna gizli qapıdan çıxırlar. Kin təmkinini 

pozmadan güzgü ilə üzbəüzdəki stolda əyləĢir. 

 

 

 

Lord Myuil otağa daxil olur. 
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M y u i l. Mister Kin? 

 

 

 

K i n. Bəli, milord. Nə lazımdır? 

 

 

 

M y u i l. Siz bunu məndən yaxĢı bilirsiniz... Ġstedadınızın 

o ağıldan yüngül pərəstiĢkarlarından deyiləm ki, fu... 

ayaqyolunu xatırladan bu qrim otağına elə-belə gəlim... 

 

 

 

K i n. Əgər, siz məni təhqir etməyə gəlmisinizsə, 

qorxuram, buna nail olasınız... 

 

 

 

M y u i l. Təhqir etmək?.. Nə danıĢırsınız... Ləyaqətli 

insanları təhqir etmək sizin peĢənizdir... (Gözü maral 

buynuzlarına sataĢır.) Bunu mənim üçün hazırlamısınız? 
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K i n (istehzalı təbəssümlə). Əgər, xoĢunuza gəlirsə... 

 

 

 

M y u i l. Deməli, belə! Sizinlə söhbət eləməyi özümə 

təhqir bilirəm. Ona görə də susun və qulaq asın! Mister 

Kin, mən bilirəm ki, miss Anna Dembi burada gizlənib. 

Bu qədər hörmətli Ģəxslərin sizi zaminə götürməsinə 

baxmayaraq, deməliyəm ki, mən artıq heç kimə 

inanmıram. Ona görə də tələb edirəm: birincisi, mənim 

niĢanlımı rahat buraxın; ikincisi, onu məcbur edin ki, 

dərhal evə qayıtsın; üçüncüsü... 

 

 

 

K i n. Dayanın, milord. Bu tələblərin heç birini yerinə 

yetirə bilməyəcəyəm. Sizin tanıĢınız miss Anna... 

 

 

 

M y u i l (onun sözünü kəsir). Mənim niĢanlım miss Anna. 

 

 

 

K i n. YaxĢı. Sizin niĢanlınız miss Anna Dembi istedadlı 

aktrisadır. O, Druri-Leyn truppasına qəbul olunub... 
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M y u i l. Nə?!. O, səhnədə oynayacaq?! Sizinlə birlikdə?! 

Və bütün London arxamca qeybət edəcək?! 

 

 

 

K i n. Ser, bütün Londonun zatınıza olan marağını 

ĢiĢirdirsiniz! 

 

 

 

M y u i l. Yetər! Səbrim tükəndi... Mister Kin, sizi məhv 

edəcəyəm. 

 

 

 

K i n. Duel? 

 

 

 

M y u i l. Siz ona layiq deyilsiniz, Kin. Hər kəs öz tayını 

duelə çağırır. Mən, sizinlə təlxəklərin qayda-qanunlarına 

uyğun Ģəkildə hesablaĢacağam. (Cəld addımlarla heykəl 

fiquruna yaxınlaĢır, onu götürüb yerə çırpır, sonra 

köynəyini çıxarır, sinəsinə qırmızı rəng fıĢqırdır, baĢından 

parikini çıxarıb atır və divana sərələnir.) Konstebl! 

Köməyə gəl! Məni öldürürlər! 
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Kin təəccüblə Myuilə baxır. Konstebl qapıda görünür. 

Solomon gizli qapıdan baxır. 

 

 

 

S o l o m o n. Nə olub, ser? 

 

 

 

K i n (təbəssümlə) Etüd, Solomon, etüd... Etüd 

göstəririk... 

 

 

 

  

 

 

 

Səhnə qaranlıqlaĢır. 
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Üçüncü Ģəkil 

 

 

 

  

 

 

 

London həbsxanası. Kin dəmir barmaqlıqların 

arxasındadır. Solomon və Konstebl gəlirlər. Solomon 

əlində, həmiĢəki kimi, pyesin qovluğu var. 

 

 

 

S o l o m o n (oxuyur). Üçüncü Ģəkil. London həbsxanası. 

Solomon və Konstebl gəlirlər. (Konstebl Solomonu 

itələyir... o, sözü tapa bilmir, dili dolaĢır.) Bu, nədir? 

Burada nə isə səhvdi... 

 

 

 

Konstebl də, həmçinin, pyesə baxır, sonra qətiyyətlə 

Solomonun boynunun ardından tutub, onu kameraya salır, 

qapını bağlayır və gedir.  
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S o l o m o n (qapını döyəcləyir). Səhv edirsiniz! Buna 

haqqınız yoxdur! 

 

 

 

K i n. Solomon, dostum, mən çox Ģadam! 

 

 

 

S o l o m o n. Əlbəttə, cənab, sizdən bundan baĢqa 

xoĢagələn söz gözləmək də çətin olardı... 

 

 

 

K i n. Səni nəyə görə tutublar? 

 

 

 

S o l o m o n (hiddətlənərək). Sizə görə, ser. 

 

 

 

K i n. Mən ki, pis iĢ görməmiĢəm - sən bilirsən. 

 

 

 

S o l o m o n. Deyirlər ki, güya sizin görmədiyiniz o pis 

iĢdə iĢtirak etmiĢəm. (QıĢqırır.) Biabırçılıqdır! Ġngiltərə - 
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haqsızlıqlar ölkəsidir! (Konsteblin arxasınca baxır.) 

Vəssalam... o, deyəsən, getdi. (Gülər üzlə.) Hə, indi - 

salam. Mən, həqiqətən də, sizi görməyimə Ģadam. Düz bir 

həftə görüĢ istədim - vermədilər. Ən son addımı atmalı 

oldum - özüm öz haqqımda danos yazdım... 

 

 

 

K i n. Sən əsl dostsan, Solomon. 

 

 

 

S o l o m o n. Hə, elə bir eyibim var... YaxĢı, siz 

necəsiniz? Görürəm arıqlamısınız... 

 

 

 

K i n. Bu - xeyirdi... Ümumiyyətlə, həbsxana bir o qədər 

də pis yer deyil. Nəhayət, bir yerə yığıĢmaq, məsələn, 

idmanla məĢğul olmaq olar. (Bir neçə bədən hərəkəti 

edir.)Görürsən? Mən baĢlayıram keçmiĢdəki formanı 

bərpa etməyə... Di, danıĢ görüm, çöldə nə var, nə yox? 

Teatr necədi? 

 

 

 

S o l o m o n. Pis. TamaĢaçı azalıb... Sizin rollarınızı Yanq 

oynayır... 
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K i n. Necə? O, səsi fısıltılı fərsiz?! Druri-Leyndə?! Siz 

tamaĢaları təxirə salmamısınız?! Rüsvayçılıqdır! (Ġstehza 

ilə.) Budur - aktyor qardaĢlığı, aktyor həmrəyliyi... 

Premyer həbsxanadadır, amma onun həmkarları 

tamaĢaçıların qarĢısında atılıb-düĢürlər...Solomon, sənə 

halal olsun - onlardan aralanmısan... 

 

 

 

S o l o m o n. Güman edirəm ki, qısa müddətə... Siz ki, 

baĢa düĢürsünüz, ser, premyersiz yenə birtəhər ötüĢmək 

olar, amma suflyorsuz, həm də, yaxĢı suflyorsuz teatrın 

axırı puç olar... Ümid edirəm ki, axĢama məni buraxarlar. 

Sizi də həmçinin... 

 

 

 

K i n. Girov qoymaq üçün pul yığdınız? 

 

 

 

S o l o m o n. BeĢ yüz funt?! Hardan?! Ümumiyyətlə, bu, 

biabırçılıqdır! Mən baĢa düĢmürəm: necə ola bilər ki, 

insanın həbsxanada qiyməti azadlıqdakından beĢ dəfə çox 
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olsun... Amma, Ģükür Allaha, yenə aktyorun himayədarı 

var... 

 

 

 

K i n (həyəcanlı halda). Solomon, doğrudanmı, bu, o 

qadındır?! 

 

 

 

S o l o m o n. Nə bilim?.. Amma qadın olmağına qadındı. 

Bir də, ser, həmiĢə qadınlara siz pul xərcləməyəcəksiniz 

ki... Qoy bir dəfə də onlar... Nə isə... Qısaca deyim: bu 

gün qəribə bir oğlan naməlum qadından sizə həm məktub, 

həm də girovluqdan azad olunmağınız barədə çek gətirdi... 

(Məktubu verir. Kin əsəbi halda konvertin içindən 

yazılmamıĢ - ağappaq kağızı çıxarır.) Amma kifayət qədər 

qəribə məktubcığazdır... 

 

 

 

K i n (qəzəblə). Cəsarət edib oxumusan, hə?!  

 

 

 

S o l o m o n. BoĢ kağızı necə oxumaq olar, ser? Mən hələ 

o qədər savadlı deyiləm... 
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K i n. Sus! Bu, ən fəsahətli məktubdur və Yaradana Ģükür 

et ki, onu gətirmək Ģərəfi sənə nəsib olub... (Vərəqi öpür.) 

Yelena!.. Bu, onun ətridir... əllərinin istisidir... 

fantaziyasının ən parlaq ixtirasıdır... Yeri gəlmiĢkən, Anna 

Dembi necədir?! 

 

 

 

  

 

 

 

S o l o m o n. Ser, sizin fikirlərinizdə həmiĢə ziddiyyət 

olur... "Yelena?.. Yeri gəlmiĢkən, Anna Dembi 

necədir?!.." Narahat olmayın: Anna Dembi qaydasındadır. 

Riçardın mənzilində yaĢayır - piĢiklə birgə... 

 

 

 

K i n. Onda, nə isə, bir sehr var, Solomon. Mənə inan. 

Qabalıqla incəliyin qarıĢığı... Soyuqluq və eyni zamanda, 

qeyri-adi Ģəfqət... (Məktubu öpür.) Və istedad!.. Qeydsiz-

Ģərtsiz istedad!.. Və gözəllik! 
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S o l o m o n. Siz məni tamam çaĢdırırsınız, ser? Kimin 

haqqında danıĢırsınız? Yelenanın, yoxsa Annanın? 

 

 

 

K i n (ruh yüksəkliyi ilə). Qadın haqqında! Yer kürəsini 

həyatımızı bəzəyən bu qeyri-adi varlıqlarla dolduran ilk 

qadın - Həvva haqqında!.. (Birdən əsəbiləĢir.) Gözlərini 

niyə mənə zilləmisən? Bütün həftəni həbsxana taxtı 

üzərində yıxılıb qalmıĢ adam daha nə haqqında düĢünə 

bilər?! 

 

 

 

  

 

 

 

Konstebl gəlir. Onun yanında gözündə qara eynək, 

baĢında Ģlyapa olan bığlı bir cənab da var. 

 

 

 

K o n s t e b l (kameranın qapısını açır). Məhbus, vəkillə 

söhbətə... On dəqiqə vaxtın var. (Çıxıb gedir.) 

 

 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

448 E-antologiya: çağdaĢ dramaturgiya 

 

K i n (barmaqlıqların arxasından çıxır). Əlahəzrət... 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Sakit ol! (Asqırır. Ətrafa göz gəzdirir, sonra 

Kinin qolundan tutub kənara çəkir.) Siz məni necə 

tanıdınız? Mən çox mənasız görünürəm? 

 

 

 

K i n. Qətiyyən, əlahəzrət. Sadəcə olaraq, plaĢınızın 

cibində qəzetin sabah çıxacaq nömrəsini gördüm. O 

sizdən baĢqa kimdə ola bilər ki? 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Fu, lənət Ģeytana!.. Ümid edirəm ki, 

Konsteblin müĢahidə qabiliyyəti o qədər də yüksək deyil 

ki, bunu görsün... Kin, siz düz deyirsiniz: aktyor iĢində ən 

xırda Ģey də əhəmiyyətlidir. (Kameranın içində Solomonu 

görür.) O kimdir? 

 

 

 

K i n. Bizim teatrın suflyorudu. ĠnanılmıĢ adamdır - ondan 

qorxmaya bilərsiniz... 
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ġ a h z a d ə (asqırır, bığı qopur). Burnum yaman 

qıcıqlanır. (Bığını göstərir.) Bir göstər görüm bunu necə 

yapıĢdırmaq lazımdır?.. Yəqin, artıq sizə məlumdur ki, 

lazımi məbləğ ödənilib - buraxılacaqsınız, elə bu gün...  

 

 

 

K i n. Buna görə mən sizə hədsiz mənnətdaram, əlahəzrət. 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Mənə?... Burda mənlik nə var ki?.. (Tutulur.) 

Amma siz həmiĢə öz fəhminizlə seçilmisiniz. Mən vəd 

etmiĢdim ki, sizə borc verim... 

 

 

 

K i n. Mən qaytaracağam... Elə ilk fürsətdəcə... 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Ola bilər. Amma mən buna görə 

gəlməmiĢəm... Bu axĢam Amerikanın "VaĢinqton" 

paketbotu yola düĢəcək. Sizin üçün kayut sifariĢ verilib. 

Mən belə hesab edirəm, heç olmasa, bir-iki aylıq Londonu 

tərk etməlisiniz ki, ehtiraslar sönsün... Onsuz da, siz elə 

Amerikaya qastrol səfərinə hazırlaĢırdınız... Biz də bu 
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vaxt ərzində cəhd göstərərik ki, lord Myuili prosesdən 

imtina etməyə razı salaq... Görürsünüzmü, hər Ģey necə də 

yaxĢı gedir. 

 

 

 

K i n. Çox gözəl plandır, əlahəzrət. Siz bunu Yelena ilə 

birlikdə fikirləĢmisiniz? 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Onun bu məsələyə nə dəxli?.. (Pərt olur.) Hə 

də... Burada pis nə var ki?.. Axı, onun da adı, nə cürsə, bu 

əhvalatda hallanır. Qəzetlər iyləyib nəsə tapıblar; budur, 

"Tayms"ın sabahkı nömrəsində artıq buna müəyyən 

iĢarələr var... Buyurun, baxın. (Qəzeti ona verir.) 

 

 

 

K i n (qəzeti alır). Məktubu da birgə yazmısınız?  

 

 

 

ġ a h z a d ə. Hansı məktubu?.. Hə, yadıma düĢdü... 

Məktubcığazı... (Gülür.) Yox, bu - tərtəmiz mənim 

əməlimdir. Amma, bu - zarafatdır, Kin, ümid edirəm ki, 

dərhal baĢa düĢmüsünüz...  
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K i n. ġübhəsiz, əlahəzrət. Xəttinizi o saat tanıdım. Və 

uzun müddət güldüm... 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Doğrudan? Mən Ģadam. 

 

 

 

  

 

 

 

Hər ikisi gülür. 

 

 

 

  

 

 

 

K i n. O ki, qaldı səfər məsələsi - imtina etməyə 

məcburam. 
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ġ a h z a d ə. Di, yaxĢı də... Edmund. 

 

 

 

K i n. Qəti fikrimdir! Qaçıb getməyim - haqqımda 

söylənilən böhtanların doğruluğunu təsdiqləyər. Amma 

mən - namuslu adamam! Həm də azad! Mən özümə rəva 

bilmərəm ki, kiminsə Ģıltaqlığına görə, həbsxana 

barmaqlıqları arxasında gizlənim, ya da sürgünə gedim... 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Deməli, burada - Londonda gizlənmək 

fikrindəsiniz? 

 

 

 

K i n. Gizlənmək niyyətim yoxdur. Mənim borcum var və 

ödəməliyəm. Bu gün axĢam səhnəyə çıxacağam. 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Bu - ağılsızlıqdır, Kin. Sizi orda öldürərlər... 

Tikə-tikə doğrayarlar... 
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K i n. Deməli - taleyim budur! Və o qədər də pis deyil. 

Səhnədə ölmək olar - bu, hər bir aktyorun həm arzusu, 

həm də ən ali mükafatıdır! 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Hə?.. Siz belə hesab edirsiniz?.. Molyer 

kimi?! Yox, ideya mənim xoĢuma gəlir. Bu, nə isə, adamı 

yerindən oynadır, həyəcanlandırır... Tərəf-müqabiliniz - 

missis Makleyn artıq sizinlə bir tamaĢada oynamaqdan 

imtina edib. "Tayms" qəzetinin sabahkı nömrəsində onun 

məktubu dərc olunub. Oxuyun, o, sizi elə sözlərlə biabır 

edir ki... 

 

 

 

K i n. Ġkiüzlü kaftar! Mən öz güclü fantaziyamla ondan 

Cülyetta düzəltmiĢdim - bu da təĢəkkürü... Lakin hər Ģey 

yaxĢılığa doğru gedir. Yeni Cülyetta var - gənc, istedadlı... 

 

 

 

ġ a h z a d ə. O, kimdir? 

 

 

 

K i n. Onun adı artıq kifayət qədər məĢhurdur - Anna 

Dembi! 
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ġ a h z a d ə. Kin, sənin ağlın azıb!.. Yox, ümumiyyətlə, 

bu - çox yaxĢıdır... "Romeo, və Cülyetta" - "Edmund və 

Anna". Dahiyanədir! Sizi, sözsüz, öldürəcəklər. Sizə 

valehəm, Kin, necə olsa da, bu məhzun, cansıxıcı 

həyatınızı zinətləndirməyi bacarırsınız. Hamıya 

xəbərdarlıq etmək lazımdır. Ah!.. Mən hətta kralı dilə 

tutmağa çalıĢacağam ki, sizin tamaĢaya gəlsin, əlbəttə, 

əgər bilet tapa bilsə... (Ucadan qıĢqırır.) Konstebl! 

(Konstebl gəlir.) Buyurun, bu - bu centelmenlərin 

məhkəməyə qədər girovluqdan azad olunmaları barədə 

əmrdir. (Kağızı verir. Konstebl kağızı alır, nəzərdən 

keçirir və sonra Ģübhəli nəzərlərlə Ģahzadəyə baxır.) 

YaxĢı, gözlərinizi niyə mənə zilləmisiniz? (Əlini üzündə 

gəzdirir, birdən yadına düĢür ki, bığını yapıĢdırmağı 

unudub.) YaxĢı də... mən burda üzümü qırxmıĢam. Bu 

nədi - qanunla qadağandır? (Tez çıxıb gedir.) 

 

 

 

K o n s t e b l (kağızı bir daha nəzərdən keçirir). 

Centelmenlər, çıxa bilərsiniz. 
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S o l o m o n. O haqda heç düĢünmürəm də... Bura mənə 

rahatdı... Çıxım,  teatrda öldürsünlər?.. 

 

 

 

K o n s t e b l. Mən kimə dedim?! 

 

 

 

S o l o m o n. Əgər, siz məni zorla çıxartmaq istəsəniz, 

onda çığır-bağır salacağam, müqavimət göstərəcəyəm. 

Xəbərdarlıq edirəm: bu, özbaĢınalıqdır! 

 

 

 

Konstebl yumruğunu düyünləyib Solomona tərəf gedir. 

Kin onu saxlayır. 

 

 

 

K i n. Dayanın, Konstebl... Mən onu yola gətirərəm...  

 

 

 

K o n s t e b l (qıĢqırır). Həbsxana - bar deyil! BeĢ dəqiqə 

vaxt verirəm - burda iziniz-tozunuz da qalmasın... 

Yoxsa... 
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K i n. Əlbəttə, ser. Yoxsa, siz bizi həbs edərsiniz... Doğru 

məntiqdir! 

 

 

 

  

 

 

 

Konstebl gedir. 

 

 

 

  

 

 

 

S o l o m o n (taxtda uzanır). Bu kamera mənim çox 

xoĢuma gəlir... Bir yerə yığıĢmaq və idmanla məĢğul 

olmaq olar... Ən baĢlıcası isə, bura təhlükəsiz yerdir. Siz, 

cənab, qərara gəldiniz ki, səhnədə öləsiniz. Bu - gözəldir 

və sizin haqqınızdır! Məni isə, tamaĢaçılar, sadəcə, suflyor 

budkasından çıxıb sizin yanınıza gələndə - yolda 

ayaqlayacaqlar!  
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K i n. Doğrudanmı, belə bir məqamda sən məni 

atacaqsan? Axı, sənsiz mətni xatırlaya bilmərəm. 

 

 

 

S o l o m o n. And içirəm ki, mən yalnız bir replikanı 

aramsız pıçıldayacağam: "Qaçın! Qaçın! Qaçın!" 

 

 

 

K i n. Solomon! Sən - teatr adamısan. Doğrudanmı baĢa 

düĢmürsən ki, belə bir fürsət həyatda bir dəfə ələ düĢər. 

Onu qaçırmaq olmaz! Böyük dramaturq öz faciəsi üçün 

bundan gözəl Ģərait arzulaya bilərdimi?! Sən məni 

satmaqla onu da satırsan. Sən, axı, ġekspiri sata 

bilməzsən, Solomon?  

 

 

 

S o l o m o n. Ser, demaqogiyanı bir kənara qoyaq. 

Ümumiyyətlə, məlum deyil ki, bu pyesləri ġekspir yazıb, 

yoxsa yox... 

 

 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

458 E-antologiya: çağdaĢ dramaturgiya 

 

K i n. YaxĢı də... Onda, teatr və gəlirimiz haqqında 

fikirləĢ. Sən təsəvvür edirsən ki, bu günkü tamaĢanın bileti 

neçəyə olacaq? 

 

 

 

S o l o m o n. Ser, siz, əlbəttə, mənim zəif damarıma 

toxunursunuz, amma, mən qorxuram... Bundan baĢqa, o 

qızcığaz bu cür rolun öhdəsindən gələ bilərmi? 

 

 

 

  

 

 

 

Anna əlində gül dəstəsi gəlir. Pauza. 

 

 

 

  

 

 

 

K i n. Ona bax, Solomon... Qeyri-adi səhnə duyumu... 

Düz replikanın üstünə gəlib çıxdı. 
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A n n a. Mən heç getməmiĢdim, mister Kin. Bütün həftəni 

orda - həbsxananın qapısında dayanıb gözləmiĢəm və 

təsəlli tapmıĢam ki, sizinlə bir yerdəyəm. 

 

 

 

K i n (Solomona). Sən də deyirsən o, Cülyetta 

adlandırılmağa layiq deyil?.. "Söylə, söylə, mənim 

nazənin mələyim, bu gecə vaxtı sən mənim üçün 

insanların baĢlarını geri əyib heyrətlə tamaĢa etdikləri 

sakit buludlar arasında uçan, yaxud havanın dalğaları 

arasında üzən nurlu və qanadlı göylər qasidi qədər 

qəĢəngsən..." 

 

 

 

A n n a (Kinə qoĢulur). "Romeo!.. Sən niyə gəldin, 

Romeo? Atandan, nəslindən əl çək. Bunu istəmirsənsə, 

məni istədiyinə and iç, o zaman mən özüm Kapuletti 

olmaqdan əl çəkərəm..." (Tutulur.) Arxasını xatırlamıram. 

 

 

 

S o l o m o n. Bu, problem deyil. Bəs, suflyor nəyə görə 

əmək haqqı alır? 
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K i n (təntənə ilə). Anna Dembi! Siz bu axĢam böyük 

aktyor ailəsinə daxil olmağa və səhnədə Cülyetta rolunda 

çıxıĢ etməyə hazırsınızmı? 

 

 

 

A n n a (qorxmuĢ halda). Yox... 

 

 

 

K i n (Solomona). O, razıdır. 

 

 

 

A n n a. Dedim ki, yox. MəĢqsiz necə çıxıĢ edə bilərəm? 

 

 

 

K i n. YaxĢı... MəĢq edərik, amma bizim vaxtımız azdır. 

Ona görə də lap axırdan baĢlayarıq. 

 

 

 

A n n a. Sonuncu monoloqdan? 
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K i n. Yox. Təzim etməkdən... Yadında saxla, təzim - 

aktyorluq sənətində mühüm detaldır. TamaĢaçıların 

coĢğunluğunun səngiməməsi üçün nə yaltaqcasına, nə də 

təkəbbürlə təzim etməlisən... Ləyaqətini gözləməlisən, 

çaĢqın-çaĢqın gülümsəməlisən, sanki çıxıĢının 

müvəffəqiyyətli olduğuna təəccüb edirsən və yüngülcə baĢ 

əyirsən... 

 

 

 

A n n a. Təzim məsələsini bir kənara qoyaq. YaxĢısı budur 

ki, əsəri əvvəldən axıra kimi bir dəfə məĢq edək. 

 

 

 

K i n. Gecdir... Bir də ki, biz danıĢdıq, səhnələri 

buraxırıq... Doğrudur, Solomon? 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Hansı məktubu?.. Hə, yadıma düĢdü... 

Məktubcığazı... (Gülür.) Yox, bu - tərtəmiz mənim 

əməlimdir. Amma, bu - zarafatdır, Kin, ümid edirəm ki, 

dərhal baĢa düĢmüsünüz...  
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K i n. ġübhəsiz, əlahəzrət. Xəttinizi o saat tanıdım. Və 

uzun müddət güldüm... 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Doğrudan? Mən Ģadam. 

 

 

 

  

 

 

 

Hər ikisi gülür. 

 

 

 

  

 

 

 

K i n. O ki, qaldı səfər məsələsi - imtina etməyə 

məcburam. 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Di, yaxĢı də... Edmund. 
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K i n. Qəti fikrimdir! Qaçıb getməyim - haqqımda 

söylənilən böhtanların doğruluğunu təsdiqləyər. Amma 

mən - namuslu adamam! Həm də azad! Mən özümə rəva 

bilmərəm ki, kiminsə Ģıltaqlığına görə, həbsxana 

barmaqlıqları arxasında gizlənim, ya da sürgünə gedim... 

 

 

 

  

 

 

 

ġ a h z a d ə. Deməli, burada - Londonda gizlənmək 

fikrindəsiniz? 

 

 

 

K i n. Gizlənmək niyyətim yoxdur. Mənim borcum var və 

ödəməliyəm. Bu gün axĢam səhnəyə çıxacağam. 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Bu - ağılsızlıqdır, Kin. Sizi orda öldürərlər... 

Tikə-tikə doğrayarlar... 
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K i n. Deməli - taleyim budur! Və o qədər də pis deyil. 

Səhnədə ölmək olar - bu, hər bir aktyorun həm arzusu, 

həm də ən ali mükafatıdır! 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Hə?.. Siz belə hesab edirsiniz?.. Molyer 

kimi?! Yox, ideya mənim xoĢuma gəlir. Bu, nə isə, adamı 

yerindən oynadır, həyəcanlandırır... Tərəf-müqabiliniz - 

missis Makleyn artıq sizinlə bir tamaĢada oynamaqdan 

imtina edib. "Tayms" qəzetinin sabahkı nömrəsində onun 

məktubu dərc olunub. Oxuyun, o, sizi elə sözlərlə biabır 

edir ki... 

 

 

 

K i n. Ġkiüzlü kaftar! Mən öz güclü fantaziyamla ondan 

Cülyetta düzəltmiĢdim - bu da təĢəkkürü... Lakin hər Ģey 

yaxĢılığa doğru gedir. Yeni Cülyetta var - gənc, istedadlı... 

 

 

 

ġ a h z a d ə. O, kimdir? 
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K i n. Onun adı artıq kifayət qədər məĢhurdur - Anna 

Dembi! 

 

 

 

ġ a h z a d ə. Kin, sənin ağlın azıb!.. Yox, ümumiyyətlə, 

bu - çox yaxĢıdır... "Romeo, və Cülyetta" - "Edmund və 

Anna". Dahiyanədir! Sizi, sözsüz, öldürəcəklər. Sizə 

valehəm, Kin, necə olsa da, bu məhzun, cansıxıcı 

həyatınızı zinətləndirməyi bacarırsınız. Hamıya 

xəbərdarlıq etmək lazımdır. Ah!.. Mən hətta kralı dilə 

tutmağa çalıĢacağam ki, sizin tamaĢaya gəlsin, əlbəttə, 

əgər bilet tapa bilsə... (Ucadan qıĢqırır.) Konstebl! 

(Konstebl gəlir.) Buyurun, bu - bu centelmenlərin 

məhkəməyə qədər girovluqdan azad olunmaları barədə 

əmrdir. (Kağızı verir. Konstebl kağızı alır, nəzərdən 

keçirir və sonra Ģübhəli nəzərlərlə Ģahzadəyə baxır.) 

YaxĢı, gözlərinizi niyə mənə zilləmisiniz? (Əlini üzündə 

gəzdirir, birdən yadına düĢür ki, bığını yapıĢdırmağı 

unudub.) YaxĢı də... mən burda üzümü qırxmıĢam. Bu 

nədi - qanunla qadağandır? (Tez çıxıb gedir.) 

 

 

 

K o n s t e b l (kağızı bir daha nəzərdən keçirir). 

Centelmenlər, çıxa bilərsiniz. 
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S o l o m o n. O haqda heç düĢünmürəm də... Bura mənə 

rahatdı... Çıxım,  teatrda öldürsünlər?.. 

 

 

 

K o n s t e b l. Mən kimə dedim?! 

 

 

 

S o l o m o n. Əgər, siz məni zorla çıxartmaq istəsəniz, 

onda çığır-bağır salacağam, müqavimət göstərəcəyəm. 

Xəbərdarlıq edirəm: bu, özbaĢınalıqdır! 

 

 

 

Konstebl yumruğunu düyünləyib Solomona tərəf gedir. 

Kin onu saxlayır. 

 

 

 

K i n. Dayanın, Konstebl... Mən onu yola gətirərəm...  

 

 

 

K o n s t e b l (qıĢqırır). Həbsxana - bar deyil! BeĢ dəqiqə 

vaxt verirəm - burda iziniz-tozunuz da qalmasın... 

Yoxsa... 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

467 E-antologiya: çağdaĢ dramaturgiya 

 

 

 

 

K i n. Əlbəttə, ser. Yoxsa, siz bizi həbs edərsiniz... Doğru 

məntiqdir! 

 

 

 

  

 

 

 

Konstebl gedir. 

 

 

 

  

 

 

 

S o l o m o n (taxtda uzanır). Bu kamera mənim çox 

xoĢuma gəlir... Bir yerə yığıĢmaq və idmanla məĢğul 

olmaq olar... Ən baĢlıcası isə, bura təhlükəsiz yerdir. Siz, 

cənab, qərara gəldiniz ki, səhnədə öləsiniz. Bu - gözəldir 

və sizin haqqınızdır! Məni isə, tamaĢaçılar, sadəcə, suflyor 

budkasından çıxıb sizin yanınıza gələndə - yolda 

ayaqlayacaqlar!  
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K i n. Doğrudanmı, belə bir məqamda sən məni 

atacaqsan? Axı, sənsiz mətni xatırlaya bilmərəm. 

 

 

 

S o l o m o n. And içirəm ki, mən yalnız bir replikanı 

aramsız pıçıldayacağam: "Qaçın! Qaçın! Qaçın!" 

 

 

 

K i n. Solomon! Sən - teatr adamısan. Doğrudanmı baĢa 

düĢmürsən ki, belə bir fürsət həyatda bir dəfə ələ düĢər. 

Onu qaçırmaq olmaz! Böyük dramaturq öz faciəsi üçün 

bundan gözəl Ģərait arzulaya bilərdimi?! Sən məni 

satmaqla onu da satırsan. Sən, axı, ġekspiri sata 

bilməzsən, Solomon?  

 

 

 

S o l o m o n. Ser, demaqogiyanı bir kənara qoyaq. 

Ümumiyyətlə, məlum deyil ki, bu pyesləri ġekspir yazıb, 

yoxsa yox... 
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K i n. YaxĢı də... Onda, teatr və gəlirimiz haqqında 

fikirləĢ. Sən təsəvvür edirsən ki, bu günkü tamaĢanın bileti 

neçəyə olacaq? 

 

 

 

S o l o m o n. Ser, siz, əlbəttə, mənim zəif damarıma 

toxunursunuz, amma, mən qorxuram... Bundan baĢqa, o 

qızcığaz bu cür rolun öhdəsindən gələ bilərmi? 

 

 

 

  

 

 

 

Anna əlində gül dəstəsi gəlir. Pauza. 

 

 

 

  

 

 

 

K i n. Ona bax, Solomon... Qeyri-adi səhnə duyumu... 

Düz replikanın üstünə gəlib çıxdı. 
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A n n a. Mən heç getməmiĢdim, mister Kin. Bütün həftəni 

orda - həbsxananın qapısında dayanıb gözləmiĢəm və 

təsəlli tapmıĢam ki, sizinlə bir yerdəyəm. 

 

 

 

K i n (Solomona). Sən də deyirsən o, Cülyetta 

adlandırılmağa layiq deyil?.. "Söylə, söylə, mənim 

nazənin mələyim, bu gecə vaxtı sən mənim üçün 

insanların baĢlarını geri əyib heyrətlə tamaĢa etdikləri 

sakit buludlar arasında uçan, yaxud havanın dalğaları 

arasında üzən nurlu və qanadlı göylər qasidi qədər 

qəĢəngsən..." 

 

 

 

A n n a (Kinə qoĢulur). "Romeo!.. Sən niyə gəldin, 

Romeo? Atandan, nəslindən əl çək. Bunu istəmirsənsə, 

məni istədiyinə and iç, o zaman mən özüm Kapuletti 

olmaqdan əl çəkərəm..." (Tutulur.) Arxasını xatırlamıram. 

 

 

 

S o l o m o n. Bu, problem deyil. Bəs, suflyor nəyə görə 

əmək haqqı alır? 
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K i n (təntənə ilə). Anna Dembi! Siz bu axĢam böyük 

aktyor ailəsinə daxil olmağa və səhnədə Cülyetta rolunda 

çıxıĢ etməyə hazırsınızmı? 

 

 

 

A n n a (qorxmuĢ halda). Yox... 

 

 

 

K i n (Solomona). O, razıdır. 

 

 

 

A n n a. Dedim ki, yox. MəĢqsiz necə çıxıĢ edə bilərəm? 

 

 

 

K i n. YaxĢı... MəĢq edərik, amma bizim vaxtımız azdır. 

Ona görə də lap axırdan baĢlayarıq. 

 

 

 

A n n a. Sonuncu monoloqdan? 
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K i n. Yox. Təzim etməkdən... Yadında saxla, təzim - 

aktyorluq sənətində mühüm detaldır. TamaĢaçıların 

coĢğunluğunun səngiməməsi üçün nə yaltaqcasına, nə də 

təkəbbürlə təzim etməlisən... Ləyaqətini gözləməlisən, 

çaĢqın-çaĢqın gülümsəməlisən, sanki çıxıĢının 

müvəffəqiyyətli olduğuna təəccüb edirsən və yüngülcə baĢ 

əyirsən... 

 

 

 

A n n a. Təzim məsələsini bir kənara qoyaq. YaxĢısı budur 

ki, əsəri əvvəldən axıra kimi bir dəfə məĢq edək. 

 

 

 

K i n. Gecdir... Bir də ki, biz danıĢdıq, səhnələri 

buraxırıq... Doğrudur, Solomon? 

 

 

 

S o l o m o n. Tamamilə. 

 

 

 

K i n. Dayan... Belə hesab edək ki, tamaĢa olub, qurtarıb... 

Qəzetçilər kimi... Baxın, bu haqda məqalə də var... 

(Qəzeti göstərir.) "Tayms" qəzetinin sabahkı nömrəsi... 

Birinci sütun... (Oxuyur.) "...Teatral London heç vaxt belə 
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bir Ģey görməyib. Saat beĢdə Druri-Leyn mühasirəyə 

alınmıĢ qalanı xatırladırdı. TamaĢaçılar polis səddini 

yararaq, bütün lojaları, hətta, keçidlərdəki pilləkənləri də 

zəbt etdilər... Misli görünməmiĢ hay-küy qopdu. Nəhayət, 

Edmund Kin səhnəyə çıxan zaman hay-küy möhtəĢəm 

uğultuya çevrildi! Onun baĢına apelsin qabığı və 

diĢlənmiĢ alma yağdırırdılar... Kin dönüb getmədi, sakitcə 

gözlədi ki, qəzəblənmiĢ salon, heç olmasa, bir dəqiqəliyə 

sakitləĢsin... Və bu baĢ tutanda, o, dedi: "Cənablar! Siz 

məni parçalayıb tikə-tikə edə bilərsiniz, ancaq yalvarıram, 

bundan alacağınız ləzzəti tamaĢanın sonuna qədər təxirə 

salın. Hətta, ən dəhĢətli məhkəmələrdə də günahkarın 

hökmdən əvvəl danıĢmaq hüququ olur. Ġcazə verin, mən 

də özümü müdafiə etmək üçün sözümü deyim, xüsusən 

ona görə ki, o sözü bütün aĢiqlərin və təqib edilənlərin 

yorulmaq bilməyən müdafiəçisi Vilyam ġekspir yazıb..." 

Bundan sonra pərdə açıldı, ilk alqıĢ sədaları qopdu, və bu 

alqıĢ sədaları get-gedə artaraq güclü uğultuya çevrildi - 

bütün tamaĢa boyu bir an da səngimədi... 

 

 

 

  

 

 

 

Səhnənin dərinliklərində alqıĢ sədaları eĢidilir. 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

474 E-antologiya: çağdaĢ dramaturgiya 

 

 

 

Bu, Druri-Leynin indiyə qədər görmədiyi qələbə idi!" 

 

 

 

AlqıĢ səsləri güclənir. "Əhsən" sədaları eĢidilir. 

 

 

 

Ver əlini, Anna! Bizi çağırırlar! Həyəcanlanma! Mən necə 

demiĢdim, xatırla: ləyaqətini gözləməlisən, çaĢqın-çaĢqın 

gülümsəməlisən, sanki çıxıĢının müvəffəqiyyətli olduğuna 

təəccüb edirsən və yüngülcə baĢ əyirsən... (Annanın 

əlindən tutur.) 

 

 

 

Onlar səhnənin dərinliklərinə - uğultuya və çiçəklərə 

doğru gedirlər. 

 

 

 

  

 

 

 

Səhnə qaranlıqlaĢır. 
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ĠKĠNCĠ HĠSSƏ 

 

 

 

  

 

 

 

Dördüncü Ģəkil 

 

 

 

  

 

 

 

Kinin evi. Otaqlar zənginliyi ilə diqqəti cəlb edir. Kin və 

onun kiçik oğlu Çarlz məĢq edirlər. Solomon qarmonda 

onları müĢayiət edir. 
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S o l o m o n. Hə!.. Bir-iki-üç!.. BaĢladıq! 

 

 

 

Kin və Çarlz (oxuyurlar və rəqs edirlər). 

 

 

 

  

 

 

 

            Gileydən nə çıxar, ledi, 

 

 

 

            KiĢi qismi - veyildi. 

 

 

 

            Bir ayağı göyərtədə, 
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            Biri də - sahildədi!  

 

 

 

            Dərdi çox, qəmi çox, 

 

 

 

            Hər vədi - boĢ. 

 

 

 

            Kədərdən fayda yox,  

 

 

 

            Dünya olar xoĢ - 

 

 

 

            Sən oxu, coĢ: 

 

 

 

            Tara, rara-ra-ra-ra! 
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            Nəyə gərək göz yaĢı? YaxĢısı budur oxu! 

 

 

 

  

 

 

 

            Taledən baĢ aça bilməzsən: 

 

 

 

            KiĢilər qadınlara atırlar toru -  

 

 

 

            Çox vaxt özləri düĢürlər görürsən.... 
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A n n a. Əhsən! (Əl çalır.) 

 

 

 

Ç a r l z (təntənə ilə baĢ əyir və onun yanına gedir). Bir 

Ģillinq verin, ledi!.. Əgər mümkünsə, iki Ģillinq... 

 

 

 

A n n a. Bu qədər pul sənin nəyinə lazımdır, Çarlz? 

 

 

 

Ç a r l z. Mən onu zavallı anacığıma verəcəyəm - üç 

gündür heç nə yeməyib. (Yalandan hıçqırır.) 

 

 

 

A n n a.Nə dəhĢətdir! (Çarlzı öpür.)Tez yuyun və təzə 

paltarını geyin. (Kinə.) Bu sənə də aiddir. Missis Bleyk 

hardadır? 

 

 

 

K i n. Xəstələnib... 
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A n n a (Solomona). Məəttəl qalmalı iĢdir: bu xidmətçilər 

kefləri istəyəndə xəstələnməyi bacarırlar. Siz kömək edə 

bilərsiniz, Solomon?  

 

 

 

S o l o m o n. Əlbəttə, missis Kin. (Çarlzın əlindən tutur.) 

Ser, əvvəlcə yüngülvari çimmək... Etiraz etmirsiniz ki?.. 

 

 

 

A n n a. Əgər, mümkünsə, qonaq otağında stolu da 

qaydaya sal... 

 

 

 

S o l o m o n. Yüngül Ģərab?..  

 

 

 

A n n a. Hə. Bir də lap yüngül viski, Solomon! 
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Solomon və Anna çox mənasız Ģəkildə bir-birilərinə 

baxırlar. Sonra Solomon Çarlzın əlindən tutub aparır. 

 

 

 

  

 

 

 

A n n a. Sən ki, söz vermiĢdin, Edmund...  

 

 

 

K i n. Söz vermiĢdim! Və düz bir gündür ki, dözürəm... 

(Annanı qucaqlayır.) Təkcə bircə qurtum... And içirəm!.. 

Mahnının sözləri də adamın qəlbində elə xatirələr oyadır 

ki... 

 

 

 

A n n a (ondan aralanır). Biabırçı mahnıdı - bəlkə 

dəyiĢək? Məncə, uĢaq üçün də yaramır.  

 

 

 

K i n. TamaĢaçıların ki, xoĢuna gəlir! Kinlərin dörd nəsli 

onu küçələrdə oxuyub. 
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A n n a. Ümid edirəm ki, V Kin dilənçi olmayacaq! Hər 

ehtimala qarĢı, mən buna cəhd göstərəcəyəm... Edmund, 

paltarını dəyiĢ... Qalstukunu tax... 

 

 

 

K i n. Deyəsən, hörmətli qonaq gələcək?.. 

 

 

 

A n n a. Hə... Məncə, sən onu tanıyırsan... Qrafinya 

Kefeld... səfirin arvadı... Teatrımızın rifahı ondan çox 

asılıdır... 

 

 

 

K i n (qaĢqabaqlı). Kübar cəmiyyətindəki insanlara 

mənsub riyakarlıq səndə heç alınmır. (Yamsılayır.) 

"Məncə sən onu tanıyırsan..." Lənət Ģeytana, hə, 

tanıyıram! Amma sən bilirsən, mən heç istəməzdim ki, 

onu görüm... 
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A n n a. O, sənə əvvəllərdə olduğu kimi yenə də iztirab 

verir? 

 

 

 

K i n (kəskin Ģəkildə.) Səfeh-səfeh danıĢma.  

 

 

 

A n n a (kəskin Ģəkildə). Əgər, doğrudan da, səfeh-səfeh 

danıĢıramsa, onda nəyə görə qıĢqırırsan? (Pauza.) Onunla 

heç görüĢmək istəməyən bir adam varsa, o - mənəm. 

Amma nə etməli? GörüĢməliyəm. O, Danimarkada sərfəli 

qastrollar təklif edir. Bütün səfər xərcini boynuna götürür, 

üstəlik, tamaĢadan yığılan pulun əlli faizini də verir. Pis 

deyil... Belə bir qazanca görə heysiyyətimi tapdalamalı və 

sənin keçmiĢ məĢuqənlə üz-üzə dayanıb "cəh-cəh" 

vurmalıyam. 

 

 

 

K i n. O heç vaxt mənim məĢuqəm olmayıb. 

 

 

 

A n n a. Daha pis! Sənin romanlarında son nöqtəni yataq 

qoyur, onsuz - ardı mümkündür. 
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K i n. Bəlkə, mən çıxıb getsəm yaxĢıdır? Çoxdandı 

Londonun küçələrini gəzməmiĢəm... 

 

 

 

A n n a. Yoxsa, Liverpul-strit yadına düĢüb?! Yoxsa, orda 

huĢunu itirənə qədər içmək istəyirsən?! Yox, Edmund, sən 

qalacaqsan, qalstukunu taxacaqsan və özünü çox ədəbli 

aparacaqsan. Bir qədəh, bir nəzakətli təbəssüm, sərfəli 

müqavilə və imza!.. 

 

 

 

K i n (qüssə ilə). Cülyetta, sənsən? 

 

 

 

A n n a (təbəssümlə). "Mənəm, Romeo!.." (Kini öpür.) Di, 

Edmund... Buyur! Cəhd elə. Sən istəyəndə nəzakətli 

olmağı bacarırsan. 

 

 

 

K i n. Əlbəttə, əzizim. Xüsusilə, sən arzulayan zaman! 
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Kin gedir. Anna çantasından yelpiyini çıxarır. Bir müddət 

yelpiyin o üz- bu üzünə baxır. Sonra güzgünün önünə 

keçir və əksinə tamaĢa edə-edə özünü yelpiklə yelləyir. 

Solomon gəlir. Onun arxasınca Yelena da gəlir. 

 

 

 

  

 

 

 

S o l o m o n. Qrafinya Kefeld! 

 

 

 

  

 

 

 

Solomon gedir. 
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A n n a (Yelenanı qarĢılayır). XoĢ gəldiniz, qrafinya. Çox 

Ģad oldum! Bəri baĢdan, kiĢilərimə - ərimə və oğluma 

görə üzr istəyirəm - onlar sizi giriĢ qapısının ağzında 

qarĢılamalı idilər... 

 

 

 

Y e l e n a. BoĢ Ģeydi, missis Kin. Elə mərasimlər nəyə 

lazımdır?.. Görkəmli aktyorlar necə yaĢayırlar, bax, bu, 

pərəstiĢkarlarınız üçün, yəni, bizim üçün həmiĢə 

maraqlıdır... (Ətrafa göz gəzdirir.) Çox qəĢəng evdir!.. 

Ornamentlər yüksək zövqlə iĢlənib...  

 

 

 

A n n a. TəĢəkkür edirəm, qrafinya! Doğrudur, bəzi artıq 

Ģeylər var... Bu qədər israfçılığa lüzum yox idi - çəkilən 

xərci nəzərdə tuturam... Bu ev, doğrudan da, bizə baha 

baĢa gəlib. Hərdən Edmund zarafatla deyir: ikinci 

mərtəbəyə qalxan pilləkən veksellərdən hörülüb - bir 

azdan uçub töküləcək... 
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Y e l e n a (gülümsəyərək). Zərər yoxdur! Mənə elə gəlir 

ki, siz və mister Kin onu öz yeni uğurlarınızla 

möhkəmlədə bilərsiniz. Yeri gəlmiĢkən, səfirlik 

Kopenhagendən məktub alıb: müqavilənizə qol çəkiblər. 

(Məktubu Annaya verir.) 

 

 

 

A n n a (məktubu alır). TəĢəkkür edirəm, qrafinya!  

 

 

 

Y e l e n a. Mən təĢəkkür edirəm, missis Kin. 

Danimarkalıları Ġngiltərənin mədəni dəyərləri ilə tanıĢ 

etmək bizim borcumuzdur... (Gözü yelpiyə sataĢır.) Necə 

də zərif yelpikdir! Bu, Londondan alınıb? 

 

 

 

A n n a. Düzü, bilmirəm... Hədiyyədir... Bir teatr 

pərəstiĢkarından... Amma, məncə, sizin yelpiyiniz bundan 

da qəĢəngdir, qrafinya?.. 

 

 

 

Y e l e n a. Etiraz etmirəm... Bəlkə də ... (Yelpikləri 

müqayisə edir.) Amma sizin yelpiyin forması daha 

müasirdir... 
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Solomon təzə kostyum geyinmiĢ Çarlzı gətirir. 

 

 

 

A n n a. Ġcazə verin təqdim edim - mister Çarlz Kin. 

 

 

 

Çarlz baĢını yüngülcə əyir. 

 

 

 

Y e l e n a. Ah, siz necə böyümüsünüz... Sizinlə tanıĢ 

olmağıma Ģadam, mister Çarlz! (Çarlzı öpür.) Məndən 

kiçicik bir hədiyyə qəbul edərsinizmi?.. (Çantasından 

oyuncaq fleyta çıxarır.) Bilmirəm, xoĢunuza gələcəkmi? 

 

 

 

  

 

 

 

Çarlz fleytaya baxır və onu üfləyir. 
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S o l o m o n.Çarlz, nə demək lazımdır? 

 

 

 

  

 

 

 

Ç a r l z (təmtəraqlı Ģəkildə). 

 

 

 

            Sağ olun, ledi! Xeyirxahsınız siz! 

 

 

 

            Bu gözəl, bu qəĢəng bəxĢiĢiniz 

 

 

 

            Naminə 
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            BaĢ əyirəm hüzurunuzda! 

 

 

 

  

 

 

 

(Təzim edir.) 

 

 

 

  

 

 

 

Y e l e n a. Çox qəĢəngdir.        

 

 

 

Ç a r l z. 
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            Qoy xöĢbəxt olsun sizin əriniz, 

 

 

 

            Əgər varsa bir baĢqa sevgiliniz -  

 

 

 

            XoĢbəxt olsun, əlbəttə, o da! 

 

 

 

  

 

 

 

(Təzim edir.) 

 

 

 

  

 

 

 

A n n a. Ah, dəhĢət! (Solomona.) Bu səfeh Ģeyi ona kim 

öyrədib? 
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S o l o m o n. Hər halda, mən yox. 

 

 

 

Qapı tıqqıltı ilə açılır. Kin əynində yağa bulaĢmıĢ ovçu 

paltarı, ayağında iri çəkmə otağa daxil olur. O, köynəyin 

altından qarnına yastıq bağlayıb. Əlində Ģərab qabı və 

badə var. 

 

 

 

  

 

 

 

K i n (pəsdən oxuyur). 

 

 

 

"Nə vaxt ki, Artur taxta çıxdı - oldu kral, 

 

 

 

Güldü üzünə cəh-calal. 
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Açdı yüz adamlıq stol - dəm-dəstgah, 

 

 

 

Amma süfrənin arxasında 

 

 

 

ikimiz əyləĢdik, ah!" 

 

 

 

  

 

 

 

Qrafinya Kefeld, mən çox Ģadam... (Cəhd göstərir ki, 

onun əlini öpsün, amma qarnı mane olur.) Lənətə gəlmiĢ 

qarın! O, hər yerdə beləcə inadkarlıq göstərib, sahibindən 

irəli keçir. (Özündən çıxır.) Mən böyük məmnuniyyətlə 

ondan canımı qurtarardım, onda, buyurun deyin: bəs, 

yeməyi hara yığım?!(Qarnını döyəcləyir.) Sakit! Mane 

olma! Mən qrafinyanın gözəl əlindən tutmalıyam... (Cəhd 

göstərir ki, əyilsin,qarnı çəkir və yıxılır.) O, yenə məndən 

qabağa çıxdı! Dərdə bax! Mən döyüĢlərdə onlarla 

rəqibimi məğlub eləmiĢəm, amma, indi öz qarnıma qalib 
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gələ bilmirəm... (Bıçağa əl atır.) Onda bir yerdə ölək - 

ləyaqətli rəqiblər kimi! (Bıçağı qarnına soxur. Yastıqdan 

tük, lələk tökülür və o yıxılır.) 

 

 

 

  

 

 

 

Pauza. 

 

 

 

  

 

 

 

A n n a (narazı halda). Sən bunu ağıllı hərəkət hesab 

edirsən, Edmund? 

 

 

 

K i n (ayağa qalxa-qalxa). Məgər, ağıllı hərəkət deyil? Siz 

necə hesab edirsiniz, qrafinya? 
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Y e l e n a (nəzakətlə gülümsəyir). Çox gəĢəngdir. 

 

 

 

K i n. Qonağın xoĢuna gəlir... Bu - sürprizdir. (Annaya.) 

Sən heç nə bilmirsən. Bir vaxtlar mən qrafinyanın evinə 

dəvət olunanda məsləhət görmüĢdülər ki, Falstafın 

kostyumunu geyinim. Təəssüf ki, o vaxt bu mümkün 

olmadı - həvəsim yox idi... Bax, budur, altı ildən sonra o 

fürsət əlimə düĢüb... (Badəyə Ģərab süzür.) Bəs niyə 

içmirik? Ġstəmirsiniz, qrafinya? Əla xeresdir! Təmiz xeres 

iki Ģeyə təsir göstərir: birincisi, o dərhal beyinə vurur və 

orada topalanmıĢ qabalıq, sərsəmlik, pərtlik buxarlarını 

dağıdır... (ÇaĢır və Solomona tərəf dönür.) Orda ardı 

necədir?.. 

 

 

 

S o l o m o n (suflyor kimi). "ġan-Ģöhrətli xeresin ikinci 

təsiri ondan ibarətdir ki..." 

 

 

 

K i n (təkrar edir). "ġan-Ģöhrətli xeresin ikinci təsiri ondan 

ibarətdir ki..." 
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S o l o m o n (suflyor kimi). "Qanı qızıĢdırır!" 

 

 

 

K in (təkrar edir). "Qanı qızıĢdırır!!" 

 

 

 

A n n a (onun sözünü kəsir). Güman edirəm ki, siz bütün 

monoloqu deməyəcəksiniz!  

 

 

 

K i n. Mütləq! Mütləq deyəcəyəm! "Qaban kəlləsi" 

meyxanəsindəki bütün monoloqu. ġübhə etmirəm ki, 

qrafinyanın dekorasiyanı xatırlamaq üçün təxəyyülü 

çatacaq: demək belə - bir boçka Ģərab və stolun altına 

girmiĢ Falstaf... 

 

 

 

A n n a (özünü itirmiĢ halda). Bu, dəhĢətdir! Əgər 

təlxəklik etmək istəyirsənsə, onda buyur... mənsiz!.. 

(Yelenaya.) BağıĢlayın, qrafinya, sizi meyxanəyə dəvət 

etdiyimi bilməmiĢəm! 
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Anna Çarlz və Solomonla birlikdə çıxıb gedir. 

 

 

 

Y e l e n a. Davam edin, mister Kin. Olduqca maraqlıdır... 

 

 

 

K i n (tutqun halda). Yox. BağıĢlayın, qrafinya... 

Kefliliyim keçdi...  

 

 

 

Y e l e n a. Təəssüf. Bir halda ki, biz meyxanədəyik, onda, 

mənə Ģərab süzün... (Kin badəni doldurub Yelenaya verir.) 

Ġçək, ser Falstaf. Buna, həm də, kifayət qədər səbəb var. 

Mən indi impressario vəzifəsini də daĢıyıram və sizə 

sərfəli müqavilə gətirmiĢəm. (Kinə məktub verir.) 

 

 

 

K i n (məktubu alıb, laqeyd halda o üz-bu üzünə çevirir). 

BağıĢlayın, deyəsən, xətt çox xırdadı, mən də eynək 

taxmamıĢam... 
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Y e l e n a (təbəssümlə). Bir vaxtlar siz tərtəmiz vərəqləri 

də asanlıqla oxuya bilirdiniz... Demək belə: məktubda 

Danimarkaya üç aylıq qastroldan və yüz min funtluq 

gəlirdən söhbət gedir.  

 

 

 

K i n. Əliaçıqlıq etmisiniz! YaxĢı puldur! (Məktubu 

çevirir - sanki nəsə oxuyur.) 

 

 

 

Y e l e n a. Onda heç nə yazılmayıb.  

 

 

 

K i n. BağıĢlayın, siz özünüz xatırlatdınız... tərtəmiz vərəq 

üçün mənim zəifləmiĢ gözlərimdə hələ iĢıq var... 

(Məktubu qaldırıb iĢıqda baxır.) Təssüf ki, bu müqavilə 

məni qane etmir. 

 

 

 

Y e l e n a. Niyə? 
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K i n. Birincisi, mən ingilis dilinin baĢa düĢülmədiyi 

ölkələrdə çıxıĢ etməyi xoĢlamıram. Yad dildə gedən 

tamaĢada aktyorlar zooparkdakı heyvanlara oxĢayırlar. 

TamaĢaçılar əsas qayəni unudub, böyürtüdən və 

qaĢınmadan təsirlənirlər. Ġkincisi, burada kralın da 

imzasını görürəm və mən sizin birlikdə fikirləĢdiyiniz 

zarafatdan qorxuram... 

 

 

 

Y e l e n a. Əzizim Kin, doğrudanmı, siz məni hələ də 

qısqanırsınız? 

 

 

 

K i n. Bu sizi kədərləndirir? 

 

 

 

Y e l e n a. Bu mənə həm zövq, həm də təskinlik 

verir...Amma ehtiyatlı olmaq lazımdır. Aradan neçə il 

keçib. Bu müddət ərzində Uels Ģahzadəsi kral olub, siz isə 

- xoĢbəxt ailə sahibi... 

 

 

 

K i n. Siz isə, qrafinya, Danimarkanın səlahiyyətli 

nümayəndəsi... 
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Y e l e n a. Mütəəssir oldum ki, mənim taleyimlə 

maraqlanırsınız... Təəssüf ki, ərim tez-tez xəstələnir və 

onun görməli olduğu iĢlərin müəyyən qismini öz üzərimə 

götürməli oluram... 

 

 

 

K i n. Deməli, siz mənim evimə Danimarkanın maraqları 

naminə gəlmisiniz? 

 

 

 

Y e l e n a. Elə də hesab etmək olar.  

 

 

 

K i n. Və Danimarkanın maraqları naminə mən bütün yayı 

Kopenhagenin yarıdolu, yarıboĢ salonlarında 

oynamalıyam? 

 

 

 

Y e l e n a. Siz özünüzü qiymətləndirmirsiniz, mister 

Kin... (Qətiyyətlə.) YaxĢı. Sizinlə açıq danıĢacağam. 
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Mənim ölkəmin maraqları naminə Londonu tərk 

etməlisiniz. Daha doğrusu, sizdən çox arvadınız... 

 

 

 

K i n. Annanın buna nə dəxli var? 

 

 

 

Y e l e n a. Mister Kin, bağıĢlayın, sizin həqiqətən də 

görmə qabiliyyətiniz korlanıb. YaxĢı eynək sifariĢ 

etməlisiniz, eyni zamanda eĢitmə qabiliyyətinizi də 

yoxlatmalısınız. Doğrudanmı eĢitməmisiniz: kral missis 

Anna Kinə böyük maraq göstərir?  

 

 

 

K i n. BoĢ sözdür! Mənim qadınlarım həmiĢə onun xoĢuna 

gəlib.  

 

 

 

Y e l e n a. Düzdür. Lakin nəzərə alın ki, Ģahzadənin 

dəcəlliyi ilə kralın dəcəlliyi bir deyil. Əlahəzrətin 

məĢuqəsi əhəmiyyətli fiqurdur. Sizin füsünkar arvadınız 

bunu baĢa düĢür, ona görə də Ġsveç səfirliyinə ayaq açıb. 

Burada Ġsveçin təsirinin güclənməsi Danimarkanın 

maraqlarına ziddir. Ona görə də Danimarka üçün sərfəlidir 
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ki, sizin yarıboĢ salonlarınızın pulunu ödəsin... 

Görürsünüzmü, hər Ģey necə sadədir! 

 

 

 

K i n. Ġlahi, bu nə teatrdır! 

 

 

 

Y e l e n a. Siyasət həmiĢə teatrdır, mister. 

 

 

 

K i n. Və teatrda mənə kərgədan rolunu dadmaq düĢür? 

 

 

 

Y e l e n a. Odur ki, mən təklif edirəm: rolunuzu dəyiĢin. 

 

 

 

K i n (qeyzlə). Cəfəng söhbətdir. Bir sözünüzə də 

inanmıram. Deyirsiniz, yəni, siyasət qadını içimizdə 

öldürüb? Bu heç vaxt ola bilməz. Baxın, sizi gözləriniz 

satır... ələ verir... Yanaqlarınız da allanıb... Bu elə-belə 

deyil... Budur, mən sizin əlinizə toxunuram və siz 

köməksiz vəhĢi heyvan balası kimi dərhal sakitləĢirsiniz. 

Mən indiyə kimi onlarla səfir arvadının əlini çıxmıĢam, 
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amma heç birində bu cür təsirlənməmiĢəm... Axı, siz nəyə 

görə gəldiniz? Nəyə görə komediya çıxarırsınız? Sizi o 

baĢa salıb? Əlahəzrət Georq?! (Onu qucaqlayır.) 

 

 

 

Y e l e n a (aralanaraq). Zavallı Kin, siz necə də 

sadəlövhsünüz... Siz həqiqətən də məni qısqanırsınız? 

Bəs, Anna necə olsun? Yoxsa, onu da həmçinin?  

 

 

 

K i n. Hamını - bütün sevdiklərimi ona qısqanıram. O da 

mənə qısqanır! Qısqanclıq - budur bizi bir-birimizə 

bağlayan tale bağı... Amma, hər Ģeydən çox ona öz 

sadəlövhlüyümü qısqanıram. Əlahəzrət Druri-Leynə 

gələndə sevinmiĢdim. Mavrın ehtirasını canlandırmaq 

üçün səhnədə od püskürürəm, - amma baĢa düĢə bilmirəm 

ki, niyə tamaĢaçılar istehza ilə gülürlər... Niyə də 

gülməsinlər, bir halda ki, bilirlər: tamaĢadan sonra 

Dezdemona ilə əlahəzrət nə ilə məĢğul olurlar... Məni 

cinləndirən budur! 
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"Qoy göylərin iradəsi 

 

 

 

Məni fəlakətlərlə incitsin, 

 

 

 

BaĢıma rüsvayçılıq və dərd yağdırsın, 

 

 

 

Təpədən dırnağa yoxsulluq içində basdırsın, 

 

 

 

Azadlıqdan məhrum etsin, ümidimi əlimdən alsın, -  

 

 

 

Mən qəlbimin harasındasa 

 

 

 

Bir dözüm tapa bilərəm. 

 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

505 E-antologiya: çağdaĢ dramaturgiya 

 

 

Amma, heyhat, 

 

 

 

Barmağını mənə tuĢlamıĢ 

 

 

 

Ġstehzalı əsrin hədəfinə çevrilmiĢəm!" 

 

 

 

  

 

 

 

(Birdən kədərlə.) Belə bir pyesi məzhəkəyə çevirmək... 

Mən buna heç vaxt yol vermərəm! (Qəti addımlarla stola 

tərəf gedir, məktubu götürür və parça-parça edir.) 

Qrafinya, yaxĢı təklifə görə təĢəkkürümü bildirirəm, 

amma məcburam ki, imtina edim. Danimarkanın iqlimi 

mənə düĢmür. 

 

 

 

  

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

506 E-antologiya: çağdaĢ dramaturgiya 

 

 

 

Y e l e n a. Çox təəssüf, mister Kin. Belə fikirləĢirəm ki, 

danimarkalılar məyus olacaqlar. (Kinə yaxınlaĢır və onu 

öpür.) 

 

 

 

  

 

 

 

Anna daxil olur. 

 

 

 

  

 

 

 

 

ĠKĠNCĠ HĠSSƏ 

 

 

 

Dördüncü Ģəkil 
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Kinin evi. Otaqlar zənginliyi ilə diqqəti cəlb edir. Kin və 

onun kiçik oğlu Çarlz məĢq edirlər. Solomon qarmonda 

onları müĢayiət edir. 

 

 

 

  

 

 

 

S o l o m o n. Hə!.. Bir-iki-üç!.. BaĢladıq! 

 

 

 

Kin və Çarlz (oxuyurlar və rəqs edirlər). 

 

 

 

  

 

 

 

            Gileydən nə çıxar, ledi, 
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            KiĢi qismi - veyildi. 

 

 

 

            Bir ayağı göyərtədə, 

 

 

 

            Biri də - sahildədi!  

 

 

 

            Dərdi çox, qəmi çox, 

 

 

 

            Hər vədi - boĢ. 

 

 

 

            Kədərdən fayda yox,  

 

 

 

            Dünya olar xoĢ - 
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            Sən oxu, coĢ: 

 

 

 

            Tara, rara-ra-ra-ra! 

 

 

 

  

 

 

 

            Nəyə gərək göz yaĢı? YaxĢısı budur oxu! 

 

 

 

  

 

 

 

            Taledən baĢ aça bilməzsən: 

 

 

 

            KiĢilər qadınlara atırlar toru -  
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            Çox vaxt özləri düĢürlər görürsən.... 

 

 

 

  

 

 

 

A n n a. Əhsən! (Əl çalır.) 

 

 

 

Ç a r l z (təntənə ilə baĢ əyir və onun yanına gedir). Bir 

Ģillinq verin, ledi!.. Əgər mümkünsə, iki Ģillinq... 

 

 

 

A n n a. Bu qədər pul sənin nəyinə lazımdır, Çarlz? 

 

 

 

Ç a r l z. Mən onu zavallı anacığıma verəcəyəm - üç 

gündür heç nə yeməyib. (Yalandan hıçqırır.) 
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A n n a.Nə dəhĢətdir! (Çarlzı öpür.)Tez yuyun və təzə 

paltarını geyin. (Kinə.) Bu sənə də aiddir. Missis Bleyk 

hardadır? 

 

 

 

K i n. Xəstələnib... 

 

 

 

A n n a (Solomona). Məəttəl qalmalı iĢdir: bu xidmətçilər 

kefləri istəyəndə xəstələnməyi bacarırlar. Siz kömək edə 

bilərsiniz, Solomon?  

 

 

 

S o l o m o n. Əlbəttə, missis Kin. (Çarlzın əlindən tutur.) 

Ser, əvvəlcə yüngülvari çimmək... Etiraz etmirsiniz ki?.. 

 

 

 

A n n a. Əgər, mümkünsə, qonaq otağında stolu da 

qaydaya sal... 

 

 

 

S o l o m o n. Yüngül Ģərab?..  
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A n n a. Hə. Bir də lap yüngül viski, Solomon! 

 

 

 

  

 

 

 

Solomon və Anna çox mənasız Ģəkildə bir-birilərinə 

baxırlar. Sonra Solomon Çarlzın əlindən tutub aparır. 

 

 

 

  

 

 

 

A n n a. Sən ki, söz vermiĢdin, Edmund...  

 

 

 

K i n. Söz vermiĢdim! Və düz bir gündür ki, dözürəm... 

(Annanı qucaqlayır.) Təkcə bircə qurtum... And içirəm!.. 

Mahnının sözləri də adamın qəlbində elə xatirələr oyadır 

ki... 
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A n n a (ondan aralanır). Biabırçı mahnıdı - bəlkə 

dəyiĢək? Məncə, uĢaq üçün də yaramır.  

 

 

 

K i n. TamaĢaçıların ki, xoĢuna gəlir! Kinlərin dörd nəsli 

onu küçələrdə oxuyub. 

 

 

 

A n n a. Ümid edirəm ki, V Kin dilənçi olmayacaq! Hər 

ehtimala qarĢı, mən buna cəhd göstərəcəyəm... Edmund, 

paltarını dəyiĢ... Qalstukunu tax... 

 

 

 

K i n. Deyəsən, hörmətli qonaq gələcək?.. 

 

 

 

A n n a. Hə... Məncə, sən onu tanıyırsan... Qrafinya 

Kefeld... səfirin arvadı... Teatrımızın rifahı ondan çox 

asılıdır... 
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K i n (qaĢqabaqlı). Kübar cəmiyyətindəki insanlara 

mənsub riyakarlıq səndə heç alınmır. (Yamsılayır.) 

"Məncə sən onu tanıyırsan..." Lənət Ģeytana, hə, 

tanıyıram! Amma sən bilirsən, mən heç istəməzdim ki, 

onu görüm... 

 

 

 

A n n a. O, sənə əvvəllərdə olduğu kimi yenə də iztirab 

verir? 

 

 

 

K i n (kəskin Ģəkildə.) Səfeh-səfeh danıĢma.  

 

 

 

A n n a (kəskin Ģəkildə). Əgər, doğrudan da, səfeh-səfeh 

danıĢıramsa, onda nəyə görə qıĢqırırsan? (Pauza.) Onunla 

heç görüĢmək istəməyən bir adam varsa, o - mənəm. 

Amma nə etməli? GörüĢməliyəm. O, Danimarkada sərfəli 

qastrollar təklif edir. Bütün səfər xərcini boynuna götürür, 

üstəlik, tamaĢadan yığılan pulun əlli faizini də verir. Pis 

deyil... Belə bir qazanca görə heysiyyətimi tapdalamalı və 

sənin keçmiĢ məĢuqənlə üz-üzə dayanıb "cəh-cəh" 

vurmalıyam. 
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K i n. O heç vaxt mənim məĢuqəm olmayıb. 

 

 

 

A n n a. Daha pis! Sənin romanlarında son nöqtəni yataq 

qoyur, onsuz - ardı mümkündür. 

 

 

 

K i n. Bəlkə, mən çıxıb getsəm yaxĢıdır? Çoxdandı 

Londonun küçələrini gəzməmiĢəm... 

 

 

 

A n n a. Yoxsa, Liverpul-strit yadına düĢüb?! Yoxsa, orda 

huĢunu itirənə qədər içmək istəyirsən?! Yox, Edmund, sən 

qalacaqsan, qalstukunu taxacaqsan və özünü çox ədəbli 

aparacaqsan. Bir qədəh, bir nəzakətli təbəssüm, sərfəli 

müqavilə və imza!.. 

 

 

 

K i n (qüssə ilə). Cülyetta, sənsən? 
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A n n a (təbəssümlə). "Mənəm, Romeo!.." (Kini öpür.) Di, 

Edmund... Buyur! Cəhd elə. Sən istəyəndə nəzakətli 

olmağı bacarırsan. 

 

 

 

K i n. Əlbəttə, əzizim. Xüsusilə, sən arzulayan zaman! 

 

 

 

  

 

 

 

Kin gedir. Anna çantasından yelpiyini çıxarır. Bir müddət 

yelpiyin o üz- bu üzünə baxır. Sonra güzgünün önünə 

keçir və əksinə tamaĢa edə-edə özünü yelpiklə yelləyir. 

Solomon gəlir. Onun arxasınca Yelena da gəlir. 

 

 

 

  

 

 

 

S o l o m o n. Qrafinya Kefeld! 
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517 E-antologiya: çağdaĢ dramaturgiya 

 

 

  

 

 

 

Solomon gedir. 

 

 

 

  

 

 

 

A n n a (Yelenanı qarĢılayır). XoĢ gəldiniz, qrafinya. Çox 

Ģad oldum! Bəri baĢdan, kiĢilərimə - ərimə və oğluma 

görə üzr istəyirəm - onlar sizi giriĢ qapısının ağzında 

qarĢılamalı idilər... 

 

 

 

Y e l e n a. BoĢ Ģeydi, missis Kin. Elə mərasimlər nəyə 

lazımdır?.. Görkəmli aktyorlar necə yaĢayırlar, bax, bu, 

pərəstiĢkarlarınız üçün, yəni, bizim üçün həmiĢə 

maraqlıdır... (Ətrafa göz gəzdirir.) Çox qəĢəng evdir!.. 

Ornamentlər yüksək zövqlə iĢlənib...  
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A n n a. TəĢəkkür edirəm, qrafinya! Doğrudur, bəzi artıq 

Ģeylər var... Bu qədər israfçılığa lüzum yox idi - çəkilən 

xərci nəzərdə tuturam... Bu ev, doğrudan da, bizə baha 

baĢa gəlib. Hərdən Edmund zarafatla deyir: ikinci 

mərtəbəyə qalxan pilləkən veksellərdən hörülüb - bir 

azdan uçub töküləcək... 

 

 

 

Y e l e n a (gülümsəyərək). Zərər yoxdur! Mənə elə gəlir 

ki, siz və mister Kin onu öz yeni uğurlarınızla 

möhkəmlədə bilərsiniz. Yeri gəlmiĢkən, səfirlik 

Kopenhagendən məktub alıb: müqavilənizə qol çəkiblər. 

(Məktubu Annaya verir.) 

 

 

 

A n n a (məktubu alır). TəĢəkkür edirəm, qrafinya!  

 

 

 

Y e l e n a. Mən təĢəkkür edirəm, missis Kin. 

Danimarkalıları Ġngiltərənin mədəni dəyərləri ilə tanıĢ 

etmək bizim borcumuzdur... (Gözü yelpiyə sataĢır.) Necə 

də zərif yelpikdir! Bu, Londondan alınıb? 
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A n n a. Düzü, bilmirəm... Hədiyyədir... Bir teatr 

pərəstiĢkarından... Amma, məncə, sizin yelpiyiniz bundan 

da qəĢəngdir, qrafinya?.. 

 

 

 

Y e l e n a. Etiraz etmirəm... Bəlkə də ... (Yelpikləri 

müqayisə edir.) Amma sizin yelpiyin forması daha 

müasirdir... 

 

 

 

Solomon təzə kostyum geyinmiĢ Çarlzı gətirir. 

 

 

 

A n n a. Ġcazə verin təqdim edim - mister Çarlz Kin. 

 

 

 

Çarlz baĢını yüngülcə əyir. 

 

 

 

Y e l e n a. Ah, siz necə böyümüsünüz... Sizinlə tanıĢ 

olmağıma Ģadam, mister Çarlz! (Çarlzı öpür.) Məndən 

kiçicik bir hədiyyə qəbul edərsinizmi?.. (Çantasından 

oyuncaq fleyta çıxarır.) Bilmirəm, xoĢunuza gələcəkmi? 
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Çarlz fleytaya baxır və onu üfləyir. 

 

 

 

  

 

 

 

S o l o m o n.Çarlz, nə demək lazımdır? 

 

 

 

  

 

 

 

Ç a r l z (təmtəraqlı Ģəkildə). 

 

 

 

            Sağ olun, ledi! Xeyirxahsınız siz! 
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            Bu gözəl, bu qəĢəng bəxĢiĢiniz 

 

 

 

            Naminə 

 

 

 

            BaĢ əyirəm hüzurunuzda! 

 

 

 

  

 

 

 

(Təzim edir.) 

 

 

 

  

 

 

 

Y e l e n a. Çox qəĢəngdir.        
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Ç a r l z. 

 

 

 

  

 

 

 

            Qoy xöĢbəxt olsun sizin əriniz, 

 

 

 

            Əgər varsa bir baĢqa sevgiliniz -  

 

 

 

            XoĢbəxt olsun, əlbəttə, o da! 

 

 

 

  

 

 

 

(Təzim edir.) 
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A n n a. Ah, dəhĢət! (Solomona.) Bu səfeh Ģeyi ona kim 

öyrədib? 

 

 

 

S o l o m o n. Hər halda, mən yox. 

 

 

 

Qapı tıqqıltı ilə açılır. Kin əynində yağa bulaĢmıĢ ovçu 

paltarı, ayağında iri çəkmə otağa daxil olur. O, köynəyin 

altından qarnına yastıq bağlayıb. Əlində Ģərab qabı və 

badə var. 

 

 

 

  

 

 

 

K i n (pəsdən oxuyur). 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 
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"Nə vaxt ki, Artur taxta çıxdı - oldu kral, 

 

 

 

Güldü üzünə cəh-calal. 

 

 

 

Açdı yüz adamlıq stol - dəm-dəstgah, 

 

 

 

Amma süfrənin arxasında 

 

 

 

ikimiz əyləĢdik, ah!" 

 

 

 

  

 

 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

525 E-antologiya: çağdaĢ dramaturgiya 

 

Qrafinya Kefeld, mən çox Ģadam... (Cəhd göstərir ki, 

onun əlini öpsün, amma qarnı mane olur.) Lənətə gəlmiĢ 

qarın! O, hər yerdə beləcə inadkarlıq göstərib, sahibindən 

irəli keçir. (Özündən çıxır.) Mən böyük məmnuniyyətlə 

ondan canımı qurtarardım, onda, buyurun deyin: bəs, 

yeməyi hara yığım?!(Qarnını döyəcləyir.) Sakit! Mane 

olma! Mən qrafinyanın gözəl əlindən tutmalıyam... (Cəhd 

göstərir ki, əyilsin,qarnı çəkir və yıxılır.) O, yenə məndən 

qabağa çıxdı! Dərdə bax! Mən döyüĢlərdə onlarla 

rəqibimi məğlub eləmiĢəm, amma, indi öz qarnıma qalib 

gələ bilmirəm... (Bıçağa əl atır.) Onda bir yerdə ölək - 

ləyaqətli rəqiblər kimi! (Bıçağı qarnına soxur. Yastıqdan 

tük, lələk tökülür və o yıxılır.) 

 

 

 

  

 

 

 

Pauza. 
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A n n a (narazı halda). Sən bunu ağıllı hərəkət hesab 

edirsən, Edmund? 

 

 

 

K i n (ayağa qalxa-qalxa). Məgər, ağıllı hərəkət deyil? Siz 

necə hesab edirsiniz, qrafinya? 

 

 

 

Y e l e n a (nəzakətlə gülümsəyir). Çox gəĢəngdir. 

 

 

 

K i n. Qonağın xoĢuna gəlir... Bu - sürprizdir. (Annaya.) 

Sən heç nə bilmirsən. Bir vaxtlar mən qrafinyanın evinə 

dəvət olunanda məsləhət görmüĢdülər ki, Falstafın 

kostyumunu geyinim. Təəssüf ki, o vaxt bu mümkün 

olmadı - həvəsim yox idi... Bax, budur, altı ildən sonra o 

fürsət əlimə düĢüb... (Badəyə Ģərab süzür.) Bəs niyə 

içmirik? Ġstəmirsiniz, qrafinya? Əla xeresdir! Təmiz xeres 

iki Ģeyə təsir göstərir: birincisi, o dərhal beyinə vurur və 

orada topalanmıĢ qabalıq, sərsəmlik, pərtlik buxarlarını 

dağıdır... (ÇaĢır və Solomona tərəf dönür.) Orda ardı 

necədir?.. 
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S o l o m o n (suflyor kimi). "ġan-Ģöhrətli xeresin ikinci 

təsiri ondan ibarətdir ki..." 

 

 

 

K i n (təkrar edir). "ġan-Ģöhrətli xeresin ikinci təsiri ondan 

ibarətdir ki..." 

 

 

 

S o l o m o n (suflyor kimi). "Qanı qızıĢdırır!" 

 

 

 

K in (təkrar edir). "Qanı qızıĢdırır!!" 

 

 

 

A n n a (onun sözünü kəsir). Güman edirəm ki, siz bütün 

monoloqu deməyəcəksiniz!  

 

 

 

K i n. Mütləq! Mütləq deyəcəyəm! "Qaban kəlləsi" 

meyxanəsindəki bütün monoloqu. ġübhə etmirəm ki, 

qrafinyanın dekorasiyanı xatırlamaq üçün təxəyyülü 

çatacaq: demək belə - bir boçka Ģərab və stolun altına 

girmiĢ Falstaf... 
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A n n a (özünü itirmiĢ halda). Bu, dəhĢətdir! Əgər 

təlxəklik etmək istəyirsənsə, onda buyur... mənsiz!.. 

(Yelenaya.) BağıĢlayın, qrafinya, sizi meyxanəyə dəvət 

etdiyimi bilməmiĢəm! 

 

 

 

Anna Çarlz və Solomonla birlikdə çıxıb gedir. 

 

 

 

Y e l e n a. Davam edin, mister Kin. Olduqca maraqlıdır... 

 

 

 

K i n (tutqun halda). Yox. BağıĢlayın, qrafinya... 

Kefliliyim keçdi...  

 

 

 

Y e l e n a. Təəssüf. Bir halda ki, biz meyxanədəyik, onda, 

mənə Ģərab süzün... (Kin badəni doldurub Yelenaya verir.) 

Ġçək, ser Falstaf. Buna, həm də, kifayət qədər səbəb var. 

Mən indi impressario vəzifəsini də daĢıyıram və sizə 

sərfəli müqavilə gətirmiĢəm. (Kinə məktub verir.) 
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K i n (məktubu alıb, laqeyd halda o üz-bu üzünə çevirir). 

BağıĢlayın, deyəsən, xətt çox xırdadı, mən də eynək 

taxmamıĢam... 

 

 

 

Y e l e n a (təbəssümlə). Bir vaxtlar siz tərtəmiz vərəqləri 

də asanlıqla oxuya bilirdiniz... Demək belə: məktubda 

Danimarkaya üç aylıq qastroldan və yüz min funtluq 

gəlirdən söhbət gedir.  

 

 

 

K i n. Əliaçıqlıq etmisiniz! YaxĢı puldur! (Məktubu 

çevirir - sanki nəsə oxuyur.) 

 

 

 

Y e l e n a. Onda heç nə yazılmayıb.  

 

 

 

K i n. BağıĢlayın, siz özünüz xatırlatdınız... tərtəmiz vərəq 

üçün mənim zəifləmiĢ gözlərimdə hələ iĢıq var... 
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(Məktubu qaldırıb iĢıqda baxır.) Təssüf ki, bu müqavilə 

məni qane etmir. 

 

 

 

Y e l e n a. Niyə? 

 

 

 

K i n. Birincisi, mən ingilis dilinin baĢa düĢülmədiyi 

ölkələrdə çıxıĢ etməyi xoĢlamıram. Yad dildə gedən 

tamaĢada aktyorlar zooparkdakı heyvanlara oxĢayırlar. 

TamaĢaçılar əsas qayəni unudub, böyürtüdən və 

qaĢınmadan təsirlənirlər. Ġkincisi, burada kralın da 

imzasını görürəm və mən sizin birlikdə fikirləĢdiyiniz 

zarafatdan qorxuram... 

 

 

 

Y e l e n a. Əzizim Kin, doğrudanmı, siz məni hələ də 

qısqanırsınız? 

 

 

 

K i n. Bu sizi kədərləndirir? 
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Y e l e n a. Bu mənə həm zövq, həm də təskinlik 

verir...Amma ehtiyatlı olmaq lazımdır. Aradan neçə il 

keçib. Bu müddət ərzində Uels Ģahzadəsi kral olub, siz isə 

- xoĢbəxt ailə sahibi... 

 

 

 

K i n. Siz isə, qrafinya, Danimarkanın səlahiyyətli 

nümayəndəsi... 

 

 

 

Y e l e n a. Mütəəssir oldum ki, mənim taleyimlə 

maraqlanırsınız... Təəssüf ki, ərim tez-tez xəstələnir və 

onun görməli olduğu iĢlərin müəyyən qismini öz üzərimə 

götürməli oluram... 

 

 

 

K i n. Deməli, siz mənim evimə Danimarkanın maraqları 

naminə gəlmisiniz? 

 

 

 

Y e l e n a. Elə də hesab etmək olar.  
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K i n. Və Danimarkanın maraqları naminə mən bütün yayı 

Kopenhagenin yarıdolu, yarıboĢ salonlarında 

oynamalıyam? 

 

 

 

Y e l e n a. Siz özünüzü qiymətləndirmirsiniz, mister 

Kin... (Qətiyyətlə.) YaxĢı. Sizinlə açıq danıĢacağam. 

Mənim ölkəmin maraqları naminə Londonu tərk 

etməlisiniz. Daha doğrusu, sizdən çox arvadınız... 

 

 

 

K i n. Annanın buna nə dəxli var? 

 

 

 

Y e l e n a. Mister Kin, bağıĢlayın, sizin həqiqətən də 

görmə qabiliyyətiniz korlanıb. YaxĢı eynək sifariĢ 

etməlisiniz, eyni zamanda eĢitmə qabiliyyətinizi də 

yoxlatmalısınız. Doğrudanmı eĢitməmisiniz: kral missis 

Anna Kinə böyük maraq göstərir?  

 

 

 

K i n. BoĢ sözdür! Mənim qadınlarım həmiĢə onun xoĢuna 

gəlib.  
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Y e l e n a. Düzdür. Lakin nəzərə alın ki, Ģahzadənin 

dəcəlliyi ilə kralın dəcəlliyi bir deyil. Əlahəzrətin 

məĢuqəsi əhəmiyyətli fiqurdur. Sizin füsünkar arvadınız 

bunu baĢa düĢür, ona görə də Ġsveç səfirliyinə ayaq açıb. 

Burada Ġsveçin təsirinin güclənməsi Danimarkanın 

maraqlarına ziddir. Ona görə də Danimarka üçün sərfəlidir 

ki, sizin yarıboĢ salonlarınızın pulunu ödəsin... 

Görürsünüzmü, hər Ģey necə sadədir! 

 

 

 

K i n. Ġlahi, bu nə teatrdır! 

 

 

 

Y e l e n a. Siyasət həmiĢə teatrdır, mister. 

 

 

 

K i n. Və teatrda mənə kərgədan rolunu dadmaq düĢür? 

 

 

 

Y e l e n a. Odur ki, mən təklif edirəm: rolunuzu dəyiĢin. 
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K i n (qeyzlə). Cəfəng söhbətdir. Bir sözünüzə də 

inanmıram. Deyirsiniz, yəni, siyasət qadını içimizdə 

öldürüb? Bu heç vaxt ola bilməz. Baxın, sizi gözləriniz 

satır... ələ verir... Yanaqlarınız da allanıb... Bu elə-belə 

deyil... Budur, mən sizin əlinizə toxunuram və siz 

köməksiz vəhĢi heyvan balası kimi dərhal sakitləĢirsiniz. 

Mən indiyə kimi onlarla səfir arvadının əlini çıxmıĢam, 

amma heç birində bu cür təsirlənməmiĢəm... Axı, siz nəyə 

görə gəldiniz? Nəyə görə komediya çıxarırsınız? Sizi o 

baĢa salıb? Əlahəzrət Georq?! (Onu qucaqlayır.) 

 

 

 

Y e l e n a (aralanaraq). Zavallı Kin, siz necə də 

sadəlövhsünüz... Siz həqiqətən də məni qısqanırsınız? 

Bəs, Anna necə olsun? Yoxsa, onu da həmçinin?  

 

 

K i n. Hamını - bütün sevdiklərimi ona qısqanıram. O da 

mənə qısqanır! Qısqanclıq - budur bizi bir-birimizə 

bağlayan tale bağı... Amma, hər Ģeydən çox ona öz 

sadəlövhlüyümü qısqanıram. Əlahəzrət Druri-Leynə 

gələndə sevinmiĢdim. Mavrın ehtirasını canlandırmaq 

üçün səhnədə od püskürürəm, - amma baĢa düĢə bilmirəm 

ki, niyə tamaĢaçılar istehza ilə gülürlər... Niyə də 

gülməsinlər, bir halda ki, bilirlər: tamaĢadan sonra 
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Dezdemona ilə əlahəzrət nə ilə məĢğul olurlar... Məni 

cinləndirən budur! 

 

 

 

"Qoy göylərin iradəsi 

 

 

 

Məni fəlakətlərlə incitsin, 

 

 

 

BaĢıma rüsvayçılıq və dərd yağdırsın, 

 

 

 

Təpədən dırnağa yoxsulluq içində basdırsın, 

 

 

 

Azadlıqdan məhrum etsin, ümidimi əlimdən alsın, -  

 

 

 

Mən qəlbimin harasındasa 
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Bir dözüm tapa bilərəm. 

 

 

 

Amma, heyhat, 

 

 

 

Barmağını mənə tuĢlamıĢ 

 

 

 

Ġstehzalı əsrin hədəfinə çevrilmiĢəm!" 

 

 

 

  

 

 

 

(Birdən kədərlə.) Belə bir pyesi məzhəkəyə çevirmək... 

Mən buna heç vaxt yol vermərəm! (Qəti addımlarla stola 

tərəf gedir, məktubu götürür və parça-parça edir.) 

Qrafinya, yaxĢı təklifə görə təĢəkkürümü bildirirəm, 

amma məcburam ki, imtina edim. Danimarkanın iqlimi 

mənə düĢmür. 
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Y e l e n a. Çox təəssüf, mister Kin. Belə fikirləĢirəm ki, 

danimarkalılar məyus olacaqlar. (Kinə yaxınlaĢır və onu 

öpür.) 

 

 

 

  

 

 

 

Anna daxil olur. 

 

 

 

  

 

 

 

A n n a (özünü itirmədən, təmkinlə). Stol hazırdır. 

Buyurun! 
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Y e l e n a (həmçinin özünü itirmədən, təmkinlə). Təəssüf 

edirəm, missis Kin, indi yadıma düĢdü ki, təxirəsalınmaz 

iĢim var. Qonaqpərvərliyinizə görə minnətdaram. Ümid 

edirəm ki, tezliklə görüĢərik. (Gedir.) 

 

 

 

A n n a (Kinə). Bu, nə deməkdir!  

 

 

 

K i n. Heç nə... Altı il gecikmiĢ bir öpüĢ... 

 

 

 

A n n a (acıqlı). Bu, məni qətiyyən narahat etmir. Mən 

soruĢuram ki, o  niyə getdi? (Gözü cırılmıĢ məktuba 

sataĢır.) Sən xəstəsən, Edmund! Ağır xəstəsən... Sən 

xəstəxanada yatmalısan...  

 

 

 

K i n. Yalvarıram, Anna. Ailə tamaĢası düzəltməyək. Mən 

yorulmuĢam. 
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A n n a. Əslində, mən yorulmuĢam! Altı il səninlə sürgün 

həyatı... (Əsəbi halda yelpiklə özünü yelləyir.)  

 

 

 

K i n. Bu yelpiyi hardan almısan? 

 

 

 

A n n a (özünü eĢitməzliyə vurur). Altı il bütün bu 

Ģıltaqlıqlara dözmək! Unutma ki, mən də aktrisayam! 

Mənim də əsəblərim var! Bütün repertuarın ağırlığını 

daĢıyıram. 

 

 

 

K i n (sərt). Bu yelpiyi hardan almısan? 

 

 

 

A n n a. Hə də! Ən yaxĢı müdafiə - hücumdur! Sən 

məndən nə istəyirsən, Edmund? Bilmirəm hardan 

almıĢam. (Yelpiyi tullayır.) 
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K i n. Amma mən bilirəm. Londonda bir adam bu 

yelpiklərlə öz məĢuqələrini niĢanlayır, necə ki, kral 

tövləsində mehtər qızmar dəmirlə madyanları damğalayır! 

 

 

 

A n n a (əsəbi halda). Of, indi də qısqanclıq səhnəsi. 

Otellonu məĢq edəcəyik?  

 

 

 

K i n  (tutqun halda). Qulaq as, Anna. Bir vaxt deyirdin ki, 

məni bir restoranda - üzü divara əyləĢən görmüsən və 

mənimlə üz-üzə əyləĢməyi arzulamısan... Ġndi, buyur, 

əyləĢ! (QıĢqırır.) Əmr edirəm: əyləĢ! (Anna qorxmuĢ 

halda əyləĢir.) Mən sənə əxlaq dərsi keçməyəcəyəm. Mən 

özüm təmiz deyiləm ki, cəsarət göstərib, baĢqalarından da 

təmizlik tələb edim. Amma, mən xəyanəti bağıĢlayaram, 

təhqiri yox. Ola bilər ki, birdən məhəbbətdən baĢını 

itirərsən... Amma ərinin mənafeyi naminə soyuqqanlılıqla 

ona xəyanət etmək... Bu zaman insanın Ģəxsiyyəti təhqir 

olunur və Allah onu tərk edib gedir, yerinə isə Ģeytan gəlir 

- onda quduzluq baĢlayır! (Yerindən sıçrayır, stol və 

stulları çevirir.) 

 

 

 

A n n a (zingildəyir). Sənə nifrət edirəm! 
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Çarlz əlində fleyta gəlir 

 

 

 

K i n (özünü ələ alaraq). Hər Ģey qaydasındadır, oğlum. 

Ananla mən axĢamkı tamaĢanı məĢq edirik... Elə deyilmi, 

Anna? 

 

 

 

A n n a (özünü ələ alaraq). Əlbəttə, əzizim! Bizim 

oğlumuz - böyükdür və ümid edirəm ki, hər Ģeyi baĢa 

düĢür... 

 

 

 

  

 

 

 

Anna gedir. 
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K i n (stulu yerinə qoyur). Aktyor heç vaxt istirahət 

etməməlidir, Çarlz. Tonusu həmiĢə saxlamalıdır. Yadında 

saxla! 

 

 

 

Ç a r l z (fleytanı uzadır). Sən çala bilirsən? 

 

 

 

K i n. Yoxlayaram... (Fleytanı alır, bir az çalır.) Yox, 

alınmır. 

 

 

 

Ç a r l z. Onda mahnı oxu... 

 

 

 

K i n. Hansı mahnını? 

 

 

 

Ç a r l z. Artur haqqında... 
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K i n. Bu çox kədərli mahnıdır, Çarlz. Həm də dəhĢətlidir. 

Qorxmursan ki? 

 

 

 

Ç a r l z. Yox. 

 

 

 

K i n. YaxĢı. Onda qulaq as... (Oxuyur.) 

 

 

 

  

 

 

 

            Nə vaxt ki, Artur taxta çıxdı - oldu kral, 

 

 

 

            Güldü üzünə cah-cəlal. 

 

 

 

            Açdı yüz adamlıq stol - dəm-dəsgah, 
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            Amma süfrənin arxasında 

 

 

 

            Ġkimiz əyləĢdik, ah! 

 

 

 

            Birdən qıĢqırdı kral: "Lənət Ģeytana! 

 

 

 

            BaĢ aça bilmirəm - hanı qonaqlar?!" 

 

 

 

            Hörmətlə baĢ əyib dedim ki, ona -  

 

 

 

            Buyruq vermisiniz: edam olunsunlar! 

 

 

 

            Rahat nəfəs aldı kral: "Sən iĢə bax, 
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            Bir gör necə də çıxıb yadımdan. 

 

 

 

            ġər düĢür - bir azdan Ģam baĢlayacaq, 

 

 

 

            Ġçməyə də gərək tapaq bir adam... 

 

 

 

            Eh, bir də iki nəfərdən nə çıxar? 

 

 

 

            Ya adamsız məclis - ya da dərd, əzab. 

 

 

 

            Stol arxasındakı bomboĢ stullar 

 

 

 

            Adamın iĢtahını qaçırır lap". 
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            Kral, bu narahatlıq, həyəcan nədi! 

 

 

 

            Ye, iç, süfrədə nə ki var! 

 

 

 

            Məhv olmuĢların qəlbi səninlədi -  

 

 

 

            Gözə dəyməsə də, burdadır onlar. 

 

 

 

            Onlar Ģərab süzür - qıpqırmızı, al, 

 

 

 

            Gör necə səslənir çəngəllə bıçaq. 

 

 

 

            Bu vurhavurda, tünlükdə kral 
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            Süfrə arxasında darıxmayacaq. 

 

 

 

  

 

 

 

Səhnə qaranlıqlaĢır. 

 

 

 

  

 

 

 

BeĢinci Ģəkil 
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Kralın idman salonunda istirahət otağı. Arakəsmələr 

görünür.Səhnənin dərinliyində vanna. Kral xidmətçisi 

paltarında olan Solomon suyu qaydaya salır. Kral ağ 

idman paltarında, əlində tennis raketi gəlir. Onun 

arxasınca qrafinya Emi Qosuill daxil olur. 

 

 

 

E m i. Yox, əlahəzrət, sizi inandırıram ki, üçüncü setdə 

çox güclü idiniz. Necə gözəl zərbə... Necə gözəl ötürmə... 

 

 

 

K r a l. Amma birdən mənə elə gəldi ki, sizin əriniz 

qəsdən uduzur... 

 

 

 

E m i. Siz nə danıĢırsınız? Mən kənardan baxırdım...Tam 

obyektiv deyirəm: o kortun ətrafında dovĢan kimi atılıb - 

düĢürdü; amma, nə etsin ki, rəqib güclüdür... 

 

 

 

K r a l. Yüngül qələbəni xoĢlamıram. Səfeh bir vəziyyət 

yaranıb: məğlub olmağa dözmürəm, udanda da narahat 

oluram ki, qəsdən uduzurlar. Ġndi ancaq divarla 

oynayacağam... 
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E m i. And içirəm ki, hər Ģey təmiz olub. Birinci setdə o, 

müəyyən qədər müqavimət göstərirdi, amma ikinci setdən 

baĢlayaraq... 

 

 

 

K r a l (onun sözünü kəsərək). Kifayətdir! Qrafinya, axı, 

bilirsiniz, mən sizi çağırmamıĢam ki, oyunun gediĢatını 

müzakirə edək... (Xidmətçiyə iĢarə edir. Solomon tələsik 

çıxıb gedir. Emiyə.) Siz dünən Druri-Leyn teatrında 

olmusunuz? 

 

 

 

E m i. Ola bilər... 

 

 

 

K r a l. Necə yəni, "ola bilər"? Siz indi də teatr 

pərəstiĢkarı olmusunuz? 
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E m i. Yox...Amma bu son həftədə... (Tutulur. Pərt halda.) 

Dünən "Hamlet"i oynayırdılar. Bu mənim sevimli 

pyesimdir. 

 

 

 

K r a l. Sizin o "Sevimli pyesinizdə" nə baĢ verib? Artıq 

mənim qulağıma bəzi Ģeylər çatıb... 

 

 

 

E m i (dərindən "ah" çəkir). Mən nə deyə bilərəm, 

əlahəzrət? Növbəti biabırçılıq... Mister Kin bir aydır ki, öz 

Ģit pərəstiĢkarlarını ədəbsiz yerinə qoyur. Amma əvvəlcə 

hər Ģey kifayət qədər yaxĢı idi. TamaĢa baĢladı, kölgə 

gəldi, Hamletlə danıĢdı... Sonra da ki, sərsəm Ģeylər... 

 

 

 

K r a l. Yalvarıram, qrafinya, bütün süjeti danıĢmaq lazım 

deyil... 

 

 

 

E m i. Amma hər Ģeyin aydın olması üçün bu lazımdır, 

əlahəzrət. Bəli, o vəziyyəti gərginləĢdirdi... Aktyorlar 

nəyə görəsə bu səfeh məzhəkəni oynadılar. Bundan sonra 

kral... yəni, pyesdəki...qəzəblə eĢiyə qaçdı... Elə bu vaxt 
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mister Kin irəli çıxdı və sizin boĢ lojanıza baxıb dedi: "Bir 

halda ki, tamaĢalar kralın xoĢuna gəlmir, deməli, onda o 

onları sevmir, belə deyilmi?!" 

 

 

 

K r a l. Sonra? 

 

 

 

E m i. Qəhqəhə və alqıĢ. 

 

 

 

K r a l. Nəyə görə? 

 

 

 

E m i. Bilmirəm, əlahəzrət. Yəqin, burada elə bir fikir 

ifadə olunur ki, onu yalnız az tərbiyə almıĢ insanların baĢa 

düĢməsi mümkündür. Sonra hər Ģey elə bu ruhda davam 

etdi... Ofelyaya qıĢqırdı: "Monastıra!" - alqıĢlar, Polonini 

öldürdü və dedi: "Mən yuxarıdakını niĢan almıĢam..." - 

sürəkli alqıĢlar. Axırda, kralı öldürəndə dedi: "Al payını, 

qaniçən!" Bundan sonra ağlagəlməz Ģeylər baĢladı. 
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K r a l. "Qaniçən?"... Qəribə sözciyəzdi... Məncə, bu 

ġekspirdə yoxdur. 

 

 

 

E m i. Mən də inanmıram ki, olsun. Əgər varsa da, ola 

bilməz ki, aktyor onu istədiyi ünvana tuĢlasın... (Dili 

dolaĢır.) 

 

 

 

K r a l (qəzəblə). Bu, nə axmaq sözdür?! Hansı ünvana?! 

ġekspir poçt idarəsində qulluq eləməyib! Böyük Ģair 

böyük fikirlər söyləyib; yalnız savadsızlar onu bu cür - öz 

səviyyələrinə endirib Ģərh etməyə qadirdilər! Ümid edirəm 

ki, siz əl çalmamısınız?.. 

 

 

 

E m i. Mən hiddətlənmiĢdim... QıĢqırırdım: 

"Biabırçılıqdır! Biabırçılıqdır!" 

 

 

 

K r a l. Elə də etmək lazım deyildi. Belə bir vəziyyətdə 

istənilən söz ikimənalı səslənə bilər. Lakin, qrafinya, 

hüsn-rəğbətinizə və müfəssəl söhbətinizə görə mən sizə 

minnətdaram. (ġkafı açır, ordan yelpik götürür, Emiyə 
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uzadır.) Əgər, etiraz etməsəydiniz, mən bunu razılıq 

əlaməti kimi sizə bağıĢlayardım...  

 

 

 

E m i. Ah, əlahəzrət!... Siz sanki mənim çoxdankı arzumu 

duydunuz... (Yelpiklə özünü yelləyir.) Mən bunu xüsusi 

rəğbətin rəmzi kimi qəbul edə bilərəmmi?  

 

 

 

K r a l (qorxmuĢ halda). Yox, yox... Heç bir rəmz 

haqqında söhbət ola bilməz... Sadəcə - bəxĢiĢ... Ġndisə 

mən sizi saxlamıram, qrafinya. Mən mütləq vanna qəbul 

etməliyəm. 

 

 

 

E m i (iĢvə ilə). Ġnanırsınız ki, mən sizin iĢinizə 

yarıyaram?.. 

 

 

 

K r a l. Güman ki. Lakin mən indi tək olmalıyam... 
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Emi gedir. Kral arakəsməyə yaxınlaĢır, onu kənara çəkir 

və Kin görünür. 

 

 

 

K r a l (tutqun halda). Budur, Edmund, mən sizə imkan 

yaratdım ki, heç olmasa, bircəcə dəfə görəsiniz ki, mən 

hər gün nələr eĢitməyə məcburam... RazılaĢın ki, o qədər 

də xoĢagələn deyil. 

 

 

 

K i n. Mən kiminsə xəstə təxəyyülünə görə cavab verə 

bilmərəm... 

 

 

 

K r a l. Ola bilər... Hər halda, yenə də... (Kitabı götürür.) 

O cümlə hardadı?... (Kitabı vərəqləyir.) Nəsə, 

xatırlamıram... (Oxuyur.) Hm... Doğrudan da... "Al payını, 

qaniçən!" Bu yeri pozmaq lazım gələcək. 

 

 

 

K i n. BaĢ üstə, əlahəzrət. 
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K r a l (kitabı vərəqləyir). "Riçard"da da Qlosterin 

monoloqunu. Bu sözdən: "Kim qadına bu cür 

yaltaqlanmağı bacarırdı?.. Kim qadını bu cür yoldan 

çıxartmağı bacarırdı?..." Bir də "Vindzorlu dəcəl qız"da... 

Parkda görüĢ səhnəsini... Deyirlər, onun üçüncü tamaĢası 

qeyri-sağlam ajiotaj yaradıb. 

 

 

 

K i n. Yadıma gəlmir. 

 

 

 

K r a l (əsəbi halda). Hiyləgərlik etməyin, Kin! Siz hər 

Ģeyi gözəl xatırlayırsınız. Düzdür, mən o fikirdə deyiləm 

ki, siz bu ədəbsizliyi Ģüurlu Ģəkildə edirsiniz, amma, bir 

halda ki, bu dedi-qodular cəmiyyətdə qeyri-sağlam əhval-

ruhiyyə yaradıb - onu mütləq nəzərə almaq lazımdır. 

Xüsusən ona görə ki, sabah mən Druri-Leynə gəlmək 

fikrindəyəm. 

 

 

 

K i n. Məsləhət görərdim ki, sabah gəlməyəsiniz, 

əlahəzrət. 
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K r a l. Niyə? 

 

 

 

K i n. Sabah "Otello"nu oynayırıq. 

 

 

 

K r a l (əsəbi halda). Nə olsun ki?! 

 

 

 

K i n. Hətta, əgər, mən öz replikalarımı tamam pozsam, 

yenə də zəmanət verə bilərəm ki, süjet özü tamaĢaçılar 

tərəfindən düzgün yozulacaq. 

 

 

 

K r a l. Lənət Ģeytana, indi mən nə edim, deyirsiniz, 

ümumiyyətlə, teatra getməyim? (Kin susur.) Bəs, o biri 

gün repertuarınızda nə var? 

 

 

 

K i n. "On ikinci gecə".K r a l. Məncə, bunda ikimənalı 

heç nə yoxdur. Adından baĢqa... "On ikinci gecə". Bir az 

yüngül səslənir. 
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K i n. Adını dəyiĢməyə ehtiyac yoxdur, əlahəzrət. Ġfaçını 

baĢqası ilə əvəz etmək daha yaxĢı olar. 

 

 

 

K r a l. Səfehləmə, Kin, səfehləmə... 

 

 

 

K i n. Əgər, ikimizdən birimiz teatra getməliyiksə, onda 

cəmiyyət üçün hansımızın daha az itki olacağını müəyyən 

etməliyik. Ona görə də mən Druri-Leyndən gedirəm.  

 

 

 

K r a l (ümidsiz halda) Kin... 

 

 

 

K i n. Bu, mənim son qərarımdır! 
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Pauza. 

 

 

 

  

 

 

 

K r a l. Siz xeyrxah insansınız, Edmund. Mən özüm bunu 

sizə təklif etmək istəyirdim, amma siz, həmiĢəki kimi, 

mənim arzumu çox tez duydunuz... Ara verək!.. Bir 

müddət nə siz teatrda olun, nə də mən... Qoy dedi-qodu ilə 

məĢğul olanlar incəsənəti məhv etdiklərimə görə 

dırnaqlarını gəmirsinlər. Anna ilə qastrola gedəcəksiniz! 

 

 

 

K i n. Yox, əlahəzrət. Mən boĢanmaq üçün müraciət 

etmiĢəm. 

 

 

 

K r a l. Siz dəli olmusunuz!.. Məhkəmə, Ģahidlər, 

qəzetçilər... Ağlasığmaz çirkab!.. Edmund, mən bunu sizə 

qadağan edirəm!.. 
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K i n (sərt). Əlahəzrət, siz mənə səhnədə oynamağı 

qadağan edə bilərsiniz... Amma məni heç vaxt məcbur edə 

bilməzsiniz ki, sarsaq obrazını oynayım. 

 

 

 

K r a l (qıĢqırır). Məcbur edə bilərəm! Mister Kin, 

unutmayın ki, kimin qarĢısında dayanmısınız! Mən sizə 

indi bir vətəndaĢ kimi müraciət edirəm! Siz 

vətənpərvərsiniz, ya yox?!. Britaniyanın taxt-tacını 

ləkələmək olmaz!!! (Pərt olmuĢ halda.) Fu, lənət Ģeytana! 

Bu nə Ģit pafosdur... BağıĢlayın, Edmund. Mən sizinlə, hər 

Ģeydən əvvəl, bir dost kimi danıĢıram... KiĢi dostluğu - 

ailə bağlarından üstündür! Biz ki, bunu bilirik. Ġlahi, əgər 

bu gün bütün macəralarımızın üstünü açsaydın, Londonun 

yarısı bir-birindən boĢanardı. YaxĢı də, Edmund, dostum... 

(Kini qucaqlayır.) 

 

 

 

            "Nə vaxt ki, Artur taxta çıxdı - oldu kral, 

 

 

 

            Güldü üzünə cəh-cəlal. 
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            Açdı yüz adamlıq stol - dəm-dəstgah, 

 

 

 

            Amma süfrənin arxasında 

 

 

 

            ikimiz əyləĢdik, ah!" 

 

 

 

  

 

 

 

Ġkimiz Edmund! Bizim birlikdə xatırlamalı 

sərgüzəĢtlərimiz çoxdur. ġən, çılğın gəncliyimiz artıq 

arxada qalıb. Ġndi deyirsiniz yaĢımızın bu çağında burjua 

əxlaqımızı korlayaq?! Mən sizə arxayınam, Edmund. Siz 

məni pis vəziyyətdə qoymazsınız ki? (Kin tutqun halda 

baĢını bulayır.) Minnətdaram! (Əlini uzadır. Kin tərəddüd 

və Ģübhə ilə onun əlini sıxır.) Kral müqaviləsi: IV Georq 

və IV Kin! Tarixi gün... (Yorğun halda.) Fu, mən 

tennisdən çox burda tərlədim. Təcili vannaya...(BaĢlayır 

paltarlarını soyunmağa. Kin istəyir ki, getsin.) Getməyin, 

Edmund. Mən xidmətçini qəsdən yola salmıĢam ki, biz 
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bir-birimizin kürəyini sürtə bilək. (Vannaya girir.) 

Cavanlığımızdakı kimi... Yadınıza gəlir ovçu evindəki o 

hamam?.. Ġlahi, onda nə qədər içmiĢdik... Ġndi bircəcə dəfə 

o cür kef eləmək üçün nələr verməzdim!.. (BaĢını və 

üzünü sabunlayır.) Sonra biz o baronun qızlarının yanına 

getdik. Onların adları necə idi? Deyəsən, sizinki Eliza... 

Amma o vaxt "sizinki", "mənimki" yox idi. Hamısı 

ümumi idi! (Gülür. Kin sakitcə çıxır.) Sonra baron 

qəfildən gəldi və qızlar bizi Ģkafda gizlətdilər... (Gülür.) 

Fu, lənət Ģeytana, sabun gözümə doldu. Məni yaxalayın, 

Edmund!..Orda - bardaqda su var. (Vannadan qalxır, 

gözlərini silir.) Edmund, hardasınız?.. Bu nə gic 

zarafatdır? (Vannadan çətinliklə çıxır və Ģappıltı ilə 

döĢəməyə yıxılır.) Əclaf, buna görə siz cavab 

verəcəksiniz!.. (Gözlərini silir, ətrafa boylanır və gülür.) 

Bu it oğlu olan yerdə adam darıxmır... 

 

 

 

  

 

 

 

Səhnə qaranlıqlaĢır. 

 

 

 

Altıncı Ģəkil 
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Küçə. Restoran lövhəsi. Solomon Kini restorandan çıxarır. 

Kin bərk keflidir - ayaq üstə güclə dayanır. 

 

 

 

  

 

 

 

K i n (oxuyur). 

 

 

 

  

 

 

 

            Nə vaxt ki, mən uĢaq, ya gənc idim -  
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            Gecə sübhə qədər yağırdı leysan. 

 

 

 

            Hər dəcəlliyi zarafat bilirdim, 

 

 

 

            YağıĢsa yağırdı bir an durmadan... 

 

 

 

S o l o m o n. Ser, məndən bərk yapıĢın!.. Hara 

qayıdırsınız?.. Evə getmək lazımdır... Deyəsən, yağıĢ 

doğrudan da yağmaq istəyir. 

 

 

 

  

 

 

 

K i n. Avaralara görə qapını açarla bağlayırlar - 

 

 

 

            YağıĢ isə öz-özünə yağır, elə hey yağır... 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

564 E-antologiya: çağdaĢ dramaturgiya 

 

 

 

  

 

 

 

            (Yerə oturur, gözlərini yumur.) 

 

 

 

  

 

 

 

S o l o m o n. Siz nə edirsiniz, cənab? Yer yaĢdı... Dünən 

bütün gecəni də öskürmüsünüz... (ÇalıĢır ki, Kini ayağa 

qaldırsın.) Yalvarıram, qalxın... 

 

 

 

  

 

 

 

Ġki nəfər - bir kiĢi, bir qadın yoldan keçirlər. KiĢinin 

baĢında silindr, qadının baĢında isə Ģlyapa var. Onlar ayaq 

saxlayıb, baĢ verənləri bir neçə saniyə müĢayiət edirlər. 
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S i l i n d r. Bax, əzizim, deyəsən, biz bu centelmeni 

tanıyırıq. Məncə, bu, Kindir. 

 

 

 

ġ l y a p a. Həmin Kin? 

 

 

 

S i l i n d r. Yəqin. Onu heç yaxından görməmiĢəm. Necə 

qocalıb... amma... (Solomona.) Əzizim, bu - Kindir? 

 

 

 

S o l o m o n (əsəbi halda). Yox, ser, oxĢarıdır, özü də 

bərk keflidir. Keçin gedin... Allah xatirinə keçin gedin... 
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Bu vaxt yoldan bir nəfər də keçir. Onun baĢında kepka, 

əlində isə, açılıb-yığılan stul var. 

 

 

 

  

 

 

 

K e p k a (sevinc içində). Artıq baĢlayır? Deməli, vaxtında 

gəlmiĢəm... (Stulu açıb əyləĢir.) 

 

 

 

ġ l y a p a. Nə baĢlayır? 

 

 

 

K e p k a. TamaĢa... Bu -Kindir. Ġndi ayılacaq və kef 

olacaq... 

 

 

 

ġ l y a p a. Necə maraqlıdır... (Silindrə.) Əzizim, qaç get 

restorandan iki stul gətir... 
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R e s t o r a n  s a h i b i. Gəlirəm, gəlirəm! Cənablar, tayı-

bərabəri olmayan Edmund Kinin ifasında "Yay gecəsində 

yuxu" - yalnız bizim restoranda! (Stulları düzür.) Kreslo, - 

parterdə on Ģillinq, amfiteatrda - yeddi Ģillinq. 

 

 

 

S i l i n d r. Parterə iki kreslo. (Pul verir və ġlyapa ilə 

birinci sırada əyləĢir.) 

 

 

 

S o l o m o n (hiddətlə). Cənablar, sizin vicdanınız 

yoxdu?! Hanı sizin alicənablığınız? Bu bədbəxt adamdan 

nə istəyirsiniz?! 

 

 

 

R e s t o r a n  s a h i b i (Silindrə). Bu, onun nökəri 

Solomondur. Deyingən və cəncəldir. Amma, 

ümumiyyətlə, pis adam deyil... 

 

 

 

S o l o m o n (hiddətlə). Mən sizə göstərərəm, "Pis deyil" - 

nədi! Hamınız gedin burdan! (Kepkaya yaxınlaĢır.) Sənə 

demədilər "Rədd ol!" burdan?! 
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K e p k a (razı halda). Gözlərini necə çevirir! Çox 

gülməlidir. 

 

 

 

S o l o m o n (ümidsizlik içində). "Dünyada hər Ģeyin, 

həddi var, təkcə sarsaqlıqdan savayı!" 

 

 

 

K e p k a. Bu hansı pyesdəndi? 

 

 

 

S o l o m o n (Kinin yanına qayıdır, onu silkələyir). Ser, 

ayılın! Sizin haqqınız yoxdur ki, bu avaraları 

əyləndirəsiniz! Sizə nə olub? (Nəbzini yoxlayır.) Hm... 

Halı çox pisdir. Həkim! Təcili həkim!  

 

 

 

R e s t o r a n  s a h i b i. Həkim restorandadır. Pəncərənin 

ağzında ikinci stolda. Öz sevimli paĢtetini yeyir. Yeri 

gəlmiĢkən, cənablar, qaz paĢteti - bizim restoranın ən 

ləzzətli xörəyidir. Məsləhət görürəm! 
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S i l i n d r (ġlyapaya). Əzizim, sən acımamısan ki? 

 

 

 

ġ l y a p a. Yox... Amma bir az qulançar salatı olar... 

 

 

 

R e s t o r a n  s a h i b i. Ağ göbələk sousu ilə? 

 

 

 

ġ l y a p a. Etiraz etmirəm... Olar... 

 

 

 

R e s t o r a n  s a h i b i (sifariĢi yazır). Deməli, bir paĢtet, 

bir salat... 

 

 

 

S o l o m o n (ümidsiz halda). Yamyamlar! 

Adamyeyənlər! (Restorana qaçır.) 
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R e s t o r a n  s a h i b i. ġərablardan təklif edə bilərəm: 

xeres, rislinq, burqund... 

 

 

 

S i l i n d r. Bizim qəhrəman bunlardan hansına üstünlük 

verirdi? 

 

 

 

R e s t o r a n  s a h i b i. Hamısına! Üstündən də iki pivə... 

 

 

 

Gülür. Lord Myuil gəlir. ToplaĢanlara baxır və restoran 

sahibinə yaxınlaĢır.  

 

 

 

M y u i l. Əzizim, bu "Qaz pəncəsi" restoranıdır? 

 

 

 

R e s t o r a n  s a h i b i. Bəli, ser. 
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M y u i l. Mən mister Kini görə bilərəmmi? 

 

 

 

R e s t o r a n  s a h i b i. Yəqin... O - qabağınızdadır... 

 

 

 

M y u i l (Kinə yaxınlaĢır). Biabırçılığa bax! (Restoran 

sahibinə.) Mənim mister Kinlə çox vacib iĢim var... Onu 

necə oyada bilərik? 

 

 

 

R e s t o r a n  s a h i b i. Siz əyləĢin, ser, artıq həkim 

dalınca adam gedib... 

 

 

 

Myuil kresloda əyləĢir. Sonra restoran sahibinə pul verir. 

Solomonla həkim restoranın qapısından çıxırlar. 

 

 

 

R e s t o r a n  s a h i b i. Dördüncü Ģəkil: "Həkim və 

həmin adamlar". 
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H ə k i m. AxĢamınız xeyir, xanımlar və cənablar! Ġcazə 

verin özümu təqdim edim: həkim Tompson, psixoterapevt, 

Mançester strit, 18, xüsusi kabinet. Qəbul hər gündür. 

(TamaĢaçılara reklam vərəqələri paylayır.) Daxili 

xəstəliklərin, psixoloji streslərin, melanxoliyanın 

müalicəsi...  

 

 

 

S o l o m o n (Kinin üzərinə əyilir). Həkim, reklamı 

sonra!.. Bura gəlin!.. Tez!.. 

 

 

 

H ə k i m (sərt Ģəkildə). Mənə məsləhət vermək lazım 

deyil, dostum. Sizin yerinizə olsaydım, fayton tutardım, 

sahibimi evinə aparardım... Əlbəttə, əgər evi varsa... 

 

 

 

K e p k a. Deyilənə görə, arvadı onu evdən qovub... 

 

 

 

ġ l y a p a. Bəs,belə... Onu baĢa düĢmək olar... 
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M y u i l. Həkim, mən xahiĢ edirəm: onu mümkün qədər 

tez özünə gətirin. Mənim vaxtım olduqca azdır. 

 

 

 

K e p k a. E-e... Tələsmək olmaz... Proqramda necədirsə, 

elə... 

 

 

 

S i l i n d r. Əlbəttə... Əlbəttə... 

 

 

 

S o l o m o n (ümidsizlik içində əlini göyə tutur).Ġlahi! Sən 

bütün bunları sakitcə seyr edirsən? 

 

 

 

  

 

 

 

Solomon gedir. 
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H ə k i m. Beləliklə, müalicə üsulum təkcə dərmanlarla 

terapiyanı nəzərdə tutmur, hər Ģeydən əvvəl, psixoloji 

manipulyasiyaya əsaslanır. Mən bunu bir misalla izah 

etmək istəyirəm. (Kinə yaxınlaĢır.) Budur, dərin alkoqol 

narkozunun tipik nümunəsi. Diqqət yetirin: reflekslər 

zəifləyib, nəfəsalma çətinləĢib... (Cibindən balaca bir ĢüĢə 

çıxardır.) Bu - naĢatırdır! (Kinin burnuna tutur.) Çox zəif 

reaksiya verir... Belə bir təəssürat yaranır ki, vəziyyət 

ümidsizdir. Amma burda mən fərdi terapiya üsuluna 

keçirəm. Bəli, mənim qarĢımdakı aktyordur. Hər bir sənət 

sahibinin, məlum olduğu kimi, öz spesifik qıcıqlandırıcısı 

var... (Cibindən zınqırov çıxarır.) Birinci zəng... Ġkinci 

zəng... Üçüncü zəng... AlqıĢlar. (Əl çalır. Kinin sifətində 

həyat iĢartıları əmələ gəlir.) Kömək edin mənə, cənablar, 

kömək edin! 

 

 

 

  

 

 

 

Hamı əl çalır. Kin gözünü açır və ətrafındakılara küt-küt 

baxır. 
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S i l i n d r (həkimə). Əhsən! 

 

 

 

H ə k i m. Bu üsul sirk atlarının da üzərində sınaqdan 

keçirilib... Amma onlar zınqırov cingiltisinə yox, boru 

sədalarına reaksiya verirlər... 

 

 

 

S i l i n d r. Məgər, atlar içirlər? (Gülür.) 

 

 

 

K i n. Mən hardayam? 

 

 

 

ġ l y a p a (Silindrə). Sakit ol. O, danıĢır. 
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K i n. Bu, yuxudur? 

 

 

 

H ə k i m. Bəli, əzizim. "Yay gecəsində yuxu və yaxud 

sizə nə lazımdır?" 

 

 

 

  

 

 

 

Hamı gülür. 

 

 

 

  

 

 

 

K i n (çətinliklə qalxır). Elə isə, sizə nə lazımdır, 

cənablar? Axı, nəyə görə həmiĢə eyni yuxu? BaĢqa 

insanların yuxularına düzənliklər, çaylar, quĢlar, çiçəklər 

girir. Mənim də yuxuma binokllar, zəncirli eynəklər, 

yağlı, tərli sifətlər... Doğrudanmı, mən buna məhkumam?! 

(Ətrafında əyləĢənlərə yaxınlaĢır və diqqətlə üzlərinə 
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baxır.) Doğurdanmı, mənim zəifləmiĢ gözlərim nisbətən 

yaxĢı yuxular görməyə layiq və yaxud qadir deyil? (Gözü 

Myuilə sataĢır.) Bəs, bu, kimdir? Adam yuxuda bu cür sir-

sifət görsə, sayaqlayar...  

 

 

 

M y u i l (qeyzlə). Gör nə həyasızlıq edir! (Yerindən 

sıçrayır.) 

 

 

 

K e p k a (Myuilə). Ey, əyləĢin! Mane olmayın!.. 

 

 

 

M y u i l (Kepkanı itələyir). Məni rahat buraxın! (Kinə.) 

Mən - lord Myuiləm. Və bu, əlbəttə, yuxu deyil. 

 

 

 

K i n. Lord Myuil? Həm də yuxuda yox? Oyaq vaxtı? Bu, 

daha dəhĢətli qarabasmadır! 
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Hamı gülür. 

 

 

 

  

 

 

 

M y u i l. Mən bura ona görə gəlməmiĢəm ki, sizin 

təhqirlərinizi dinləyəm! Əlahəzrət kral mənə tapĢırıq 

verib. Əgər, cənab, siz, azacıq da olsa, dərketmə 

qabiliyyətinə maliksinizsə, onda, mənə qulaq asın! (Kinin 

qolundan yapıĢır və onu kənara çəkir.) Əlahəzrət tapĢırdı 

ki, bu məktubu sizə verim. (Kinə məktub verir.) Eyni 

zamanda, mister Kin, sözlə dedi ki, o, sizdən son dərəcə 

narazıdır! Druri-Leynin səhnəsindən bir müddət 

getməyinizi ondan ötrü xahiĢ etməyib ki, Londonun bütün 

pivəxanalarının yan-yörəsində bu cür hoqqa çıxarasınız... 

Uzun sözün qısası, əlahəzrət tələb edir ki, siz aktyorluq 

sənətindən əl çəkəsiniz və özünüzə layiq nə isə bir 

məĢğuliyyət tapasınız... Ġlk vaxtlar sizə bir ayda iki yüz 

funt müavinət veriləcək... 

 

 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

579 E-antologiya: çağdaĢ dramaturgiya 

 

S i l i n d r. Onlar nə haqda danıĢırlar? Mən heç bir Ģey 

eĢitmirəm. 

 

 

 

K i n (əyləĢənlərə sarı çönür). BağıĢlayın! Lord Myuil 

bizim sənətin qayda-qanunlarını bilmir. TamaĢaçı marağı 

hər Ģeydən üstündür. (ƏyləĢənlərə sarı gedir.) Bax, budur, 

ledilər və centelmenlər, mənə məlumat verdilər ki, 

əlahəzrət aktyorluqdan əl çəkməyimi xahiĢ edir... 

 

 

 

M y u i l. Əmr edir! 

 

 

 

K i n. Hətta belə? Əmr edir! Buna görə hər ay mənə iki 

yüz funt vəd edir. Öz aramızdır, teatrda çıxıĢ edəndə 

bundan iki dəfə az - cəmi-cümlətanı yüz funt verirdilər. 

Qəribə hesabdı, elə deyilmi? Aktyorluq et - yüz funt al, 

aktyorluq etmə - iki yüz funt. Beləliklə, olum, ya ölüm - 

məsələ bundadır... 

 

 

 

K e p k a. Əlbəttə, "ölüm!" 
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K i n. Ağıllı adamsan! Düz düĢünürsən! Ġndi bir sual çıxır 

ortaya: bunu necə etməli? Bax, misal üçün, deyək: sən 

kimsən? Kepkalı adam! Sənə əmr etsələr ki, onu çıxart, 

onda sən olacaqsan kepkasız adam. Məntiq var? Var. 

Amma digər tərəfdən, görkəminə görə sən tərtəmiz 

axmaqsan. Ġstəyirsən sənə lap yüz dəfə desinlər ki, bəsdir, 

axmaq olma, xeyri yoxdu - alınmayacaq! Ġncimə, dostum, 

axı, bu sözlər mənim özümə də aiddir. Xassəsinə görə, 

aktyorluqla axmaqlığı bir qəbildən hesab etmək olar. Bu, 

sadəcə olaraq, cazibədar axmaqlıqdır - imkan verir ki, 

tamaĢaçılar özlərini ağıllı hesab etsinlər... Aktyorluq nə 

plaĢdır, nə qılınc, nə də silindr... Onu geyim otağında 

soyunmaq mümkün deyil. Doğrudur, mən səhnədə 

aktyoram; amma nə edim ki, küçə ilə gedərkən, hamı 

pıçıldayır: "Bax, bu gələn aktyordur" və yaxud içirəm, 

yuxulayıram - yenə göz qoyurlar: "Baxın!.. Baxın, aktyor! 

Zavallı necə də qocalıb!" Nə edim? BaĢımdan yuxarı necə 

tullanım?! Və yaxud, ölüm? 

 

 

 

M y u i l (istehzalı təbəssümlə). Əgər baĢqa yol yoxdursa, 

deməli... 
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K i n. Yox, cənab! Bu da çıxıĢ yolu deyil. Mən ölsəm, 

vida mərasiminə kütlə axın-axın gələcək. Bundan əlavə, 

öləndən sonra da mən yox olmayacağam, kölgələr teatrına 

gələcəyəm və dünyanın bütün teatr səhnələrində 

görünəcəyəm, zühur edəcəyəm... Və bu əbədi davam 

edəcək! Əlahəzrətə elə belə də deyin! Mən onun əmri ilə 

aktyor olmamıĢam! Və ona səlahiyyət də verilməyib ki, 

bunu mənə qadağan etsin! Zira, mənim BaĢ tamaĢaçım 

göylərdədir. Mən düĢünürəm ki, indi o, öz lojasında 

əyləĢib təbəssümlə məni seyr edir... Və mən gücüm çatana 

qədər Onun üçün oxuyacağam, rəqs edəcəyəm, tamaĢa 

göstərəcəyəm... (Oxuyur.) 

 

 

 

            Ötən illər saldı məni yatağa, 

 

 

 

            Gecə sübhə qədər hey tökür leysan. 

 

 

 

            Ġçir qoca axmaq - keflənmir daha, 

 

 

 

            YağıĢsa öz-özünə yağır durmadan.  
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Gözlənilmədən – qəfil Ģıdırığı yağıĢ yağır. TamaĢaçılar 

qorxmuĢ halda çətirlərini açırlar. 

 

 

 

Gördünüz, o necə dekorasiya qurdu? Ġndi qoy kral onu 

dağıtmağa cəhd etsin... (YağıĢ get-gedə daha da güclənir. 

TamaĢaçılar təlaĢ içində qaçıĢırlar. Kin üzünü göyə tutub 

oxuyur.) 

 

 

 

  

 

 

 

            "Allah bilir bu dünya nə vaxt yaranıb, - 

 

 

 

            Bu yağıĢ onu hələ nə qədər yuyacaq... 
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            Fərqi nədir? TamaĢa artıq olub,  

 

 

 

            Hələ sabah da, sabah da olacaq!.." 

 

 

 

  

 

 

 

YağıĢın altında rəqs edir. Solomon qorxmuĢ halda gəlir. 

 

 

 

  

 

 

 

S o l o m o n (Kinin qolundan tutur). Ser, sakitləĢin... 

Fayton sizi gözləyir. Hamı çıxıb gedib. 
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K i n (ətrafa göz gəzdirir). Hamı yox, Solomon. Hələ hamı 

yox. Deməli, iĢləmək lazımdır... 

 

 

 

            "Yanaqlar çatlayana qədər əs, tüğyan et, külək! 

 

 

 

            DaĢqınlar, qasırğalar, yelqovanların 

 

 

 

            və zınqırovların səsini batırın! 

 

 

 

            Od saçan ildırım, əz, əz Yer kürəsini! 

 

 

 

Mən dəli oluram, ey təlxək! 

 

 

 

            (Solomonu qucaqlayır.) 
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            Gedək, dostum! Burda sənə soyuqdur. 

 

 

 

            Mən də donmuĢam..." 

 

 

 

  

 

 

 

Səhnə qaranlıqlaĢır. 

 

 

 

  

 

 

 

Yeddinci Ģəkil 
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Bukinqem sarayında kralın otağı. Solomon gəlir. Onun 

əynində kral qvardiyasına məxsus qırmızı kostyum var. O, 

bir əlində ayı papağı, bir əlində pyesin qovluğunu tutub. 

 

 

 

  

 

 

 

S o l o m o n (remarkanı oxuyur). "Yeddinci Ģəkil. 

Bukinqem sarayında kralın otağı. Qapıda qvardiyacı 

dayanıb. (Papağı baĢına qoyur və farağat vəziyyətində 

dayanır.) 

 

 

 

Həkim gəlir, yataq otağının qapısına yaxınlaĢır və dayanıb 

qulaq asır. 

 

 

 

H ə k i m (Solomona). Hələ hazır deyil? Əlahəzrət bir söz 

deməyib? (Solomon farağat vəziyyətində dayanır.) 

Qəribədir... Amma vaxtdır... 
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Qapının arxasından zınğırov səsi eĢidilir. Həkim tez 

yüyürə-yüyürə qaçıb qorĢok qətirir, qapağını açır. Bu vaxt 

kral qapının ağzında görünür. Onun əynində xalat, baĢında 

kepka var... Ayaqyalındır.  

 

 

 

  

 

 

 

K r a l. Nə xəbər var, doktor? 

 

 

 

H ə k i m (qorĢokun qapağını örtur). Siz niyə yerinizdən 

qalxmısınız, əlahəzrət? 

 

 

 

K r a l. Səhv etmirəmsə, birinci mən sual vermiĢəm. Nə 

xəbər var? ĠĢlər xarabdı? 
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H ə k i m (çaĢmıĢ halda). Nə mənada?.. Siz ağıllı qərardan 

imtina etməməlisiniz. Mən bunu laboratoriyaya 

verməliyəm... GörünüĢü o qədər də pis deyil... 

 

 

 

K r a l. Amma mənə təsəlli vermək lazım deyil, həkim. 

Mən heç də o fikirdə deyiləm ki, məndən nə çıxırsa - 

mükəmməldir... bu xəstəlik necə adlanır? 

 

 

 

H ə k i m. "Ulkus klonus", əlahəzrət. 

 

 

 

K r a l. Bəs ingiliscə? 

 

 

 

H ə k i m. Mədə yarası... Kolit...   
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K r a l. Dözulməz təhqirdir: ingilis kralı - döyuĢlərdə və 

yarıĢlarda həlak olan Ģan-Ģöhrətli cəngavərlərin baĢçısı 

qorĢokda qıvrıla-qıvrıla ölməyə məhkumdur... 

 

 

 

H ə k i m. Əlahəzrət, inandırıram ki, bu cür əndiĢələrə 

lüzum yoxdur. Amma çox ciddi yataq rejiminə, çox ciddi 

diyetə hökmən əməl etməlisiniz... Hə, bir də, Ģərabdan 

imtina... və həyatınız tam əmniyyətdədir...  

 

 

 

K r a l (kədərli halda). Bu, artıq həyat deyil, həkim... Ġlahi, 

bu dərd, bəla nəyə görədir? Bizim nəsildə belə Ģey 

olmayıb. Bəzi nəcib xəstəliklər - gemofiliya, podaqra 

olub... QardaĢım Ģizofreniyadan ölüb. Əlbəttə, Ģizofreniya 

axmaq xəstəlikdir, amma, hər halda, "ulkus kolonus" 

deyil. Görəsən, mən hələ nə qədər yaĢayaram? 

 

 

 

H ə k i m. Əlahəzrət, təbabət falcılıqla məĢğul olmur... 

Biz, gücümüz nəyə çatırsa, onu edirik...  
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K r a l. YaxĢı... müayinə nə göstərsə - mənə məlumat 

verin... 

 

 

 

H ə k i m. BaĢ üstə. (Getmək istəyir.) 

 

 

 

K r a l. Dayanın. Mənə dedilər ki, siz Kini görmüsünüz... 

 

 

 

H ə k i m. Bəli. Bir necə gün bundan əvvəl...  

 

 

 

K r a l. Mənə dedilər ki, o, xəstədir...    

 

 

 

H ə k i m. Bəli. Ġçki düĢgünüdür... Bütün günü əyyaĢlıq 

edir...  

 

 

 

K r a l. XoĢbəxt adamdır!.. Düzdür ki, o, Lirin 

monoloqunu söyləyəndə yağıĢ yağıb?  
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H ə k i m. Düzdür, hətta ildırım da çaxdı... Qəribə 

təsadüfdü...  

 

 

 

K r a l (fikirli halda). Təəccüblüdür... Onun baĢına həmiĢə 

qəribə iĢlər gəlir... 

 

 

 

H ə k i m. Əlahəzrət, mən gedə bilərəm?  

 

 

 

K r a l. Hə. Lord Myuil orda - qəbul otağındadır. Deyin ki, 

gözləyirəm, gəlsin. 

 

 

 

H ə k i m. Əlahəzrət, həkimlər Ģurası ciddi rejim 

məsələsində israr edir...  
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K r a l (onun sözünü kəsərək). Qulaq asın, həkim, bu 

sarayda nəzarət məmurları kifayət qədərdi. Mənim hər bir 

addımım qeyd edilir. Artıq icazə verin, kral, heç olmasa, 

öz Ģəxsi istəyinə uyğun xəstələnsin... Gedin!     

 

 

 

H ə k i m. BaĢ üstə. (Təzim edir və gedir.) 

 

 

 

K r a l. (fikirli halda var-gəl edir, sonra pəncərəyə 

yaxınlaĢır, kədərli-kədərli deyir). "Yanaqlar çatlayana 

gədər əs, tüğyan et, ey külək! Od saçan ildırım, əz, əz Yer 

kürəsini!.." (Qulaq asır, kədərlə "ah" çəkir, qvardiyaçı 

qiyafəsində farağat vəziyyəti almıĢ Solomonun yanına 

gəlir.) Hə, necəsən, dostum? Dayanırsan? Bu ayı 

papağının içində tərləyəcəksən... Yüz il bundan əvvəl 

olduğu kimi... Kral nəslinin ədədi gözətçisi... Sənin 

gözlərinin önündə onun çansız budaqları quruyacaq, 

əvəzində yeniləri bitəcək. Sən isə dayanacaqsan və keĢik 

çəkəcəksən! Bununla belə, düĢünürəm ki, sən heykəl 

deyilsən, çanlı insansan, təkcə nizamnaməyə yox, həm də 

sağlam düĢüncəyə tabe olmalısan. Sən kralın son istəyini 

yerinə yetirə bilərsənmi?.. (Solomonun papağını qaldırır 

və pıcıltı ilə qulağına nəsə deyir.) Çox xahiĢ edirəm, 

dostum mənim... 
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Solomon birdən-birə tez dönüb gedir. HəyacanlanmıĢ 

Myuil qaça-qaça gəlir.  

 

 

 

  

 

 

 

M y u i l. Əlahəzrət, bu - ehtiyatsızlıqdır! Sizə qalxmaq 

olmaz. (Ətrafa göz gəzdirir.) Gözətçi hanı?  

 

 

 

 

K r a l. KeĢiĢin yanına göndərdim. Tövbə etməyə - 

gunahlarımı yumağa ehtiyac duydum. 

 

 

 

M y u i l. Bir halda ki, belədir, onda mən arxiyepiskop 

Kenterberi dəvət edim...  
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K r a l. Qoça göbələyi? O, heç nə eĢitmir... Ruhumu 

sakitləĢqdirmək üçün dəqiqədəbir qulağına qıĢqırmaq 

niyyətində deyiləm.  

 

 

 

M y u i l. Amma, qayda -qanun var, əlahəzrət!  

 

 

 

K r a l (Çox ciddi). Qulaq asın, cənab. On ildir mən 

Ġngiltərənin kralıyam və on ildir ciddi üsulla yaĢayıram... 

Mənim əvəzimə hər Ģeyi həll eləyirlər: səhər yeməyimə nə 

cür geyimdə gəlməliyəm, səfirləri necə qəbul etməliyəm, 

Sitiyə hansı faytonda getməliyəm. Tövbə - Allahla 

bəndənin intim söhbətidir. Mən belə qərara gəldim ki, 

vasitəçini qoy Allah özü seçsin! Gözətçiyə tapĢırdım ki, 

sarayın ətrafında qarĢısına çıxan ilk din xadimini gətirsin. 

 

 

 

M y u i l. QarĢısına ilk çıxanı? Təsəvvür etmək çətindir! 

BağıĢlayın, əlahəzrət, ancaq mənə elə gəlir ki, indiki 

vəziyyətinizdə sizin bu cür əcayib hərəkət etməyiniz o 

qədər də yaxĢı deyil. 
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K r a l (kədərlə). Mənim indiki vəziyyətimdə? Cənab, siz 

mənim indiki vəziyyətim barədə nə bilirsiniz ki? Siz 

məndən xeyli yaĢlısınız - amma gümrahsınız. Necə 

deyirlər, Allah sizə yüz il ömür versin! Mənim isə vaxtıma 

lap az qalıb... (Ġnildəyir və qarnını tutur.) 

 

 

 

M y u i l. Siz hökmən uzanmalısınız. 

 

 

 

K r a l (ağrıya tab gətirərək). Lənət Ģeytana! ƏyləĢək! 

(Kresloda əyləĢir.) Xırda Ģeylərlə məni fikrimdən 

yayındırmayın... Mən əminəm ki, siz orda - lordlar 

palatasında mənim xəstəliyim haqqında məndən çox Ģey 

bilirsiniz... Ona görə də, güman ki, nəticəni... sonu... 

bütün təfsilatı ilə artıq götür-qoy etmisiniz: maraqlı Ģəxs 

kimi istərdim ki, mən də o haqda nəsə bilim...  

 

 

 

M y u i l. Əlahəzrət, o haqda söhbət etmək çətin... və 

ağır... 
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K r a l. Hissə qapılmayın, cənab, ürəkli olun, ürəkli... 

 

 

 

M y u i l. Bir halda ki, sizin vəliəhdiniz yoxdur, deməli, 

onda qardaĢınızın qızı Ģahzadə Viktoriya Ġngiltərənin 

kraliçası olacaq... 

 

 

 

K r a l (narazı halda). Mən bunu bilirəm. Məni məndən 

sonrakı təyinat çox az maraqlandırır... Digər dövlət 

aksiyaları kimi... Ġngiltərə - böyük dövlətdir və 

xoĢbəxtlikdən mənim gediĢimlə çox Ģey itirməyəcək... 

Cüzi dəyiĢikliklər ola bilər... Bunlar aydındır... 

Maraqlanıram ki, bəs, məni neyləyəcəksiniz? 

 

 

 

M y u i l. BaĢa düĢmədim, əlahəzrət... 

 

 

 

K r a l. Yəni,mənim meyitimi neyləyəcəksiniz? 
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M y u i l (özünü itirmiĢ halda)... qayda var, əlahəzrət. 

Vestminster kilsəsində ölü duası. Sonra da - kral 

sərdabəsi. 

 

 

 

K r a l. Bu - finaldır. Bəs, finaldan əvvəl? Siz məni 

saraydan necə çıxaracaqsınız? 

 

 

 

M y u i l. Onun da qaydası var... Katafalk... 

Qvardiyaçılar... Axı, siz ki, III Georqun dəfn mərasimində 

bütün bunları görmüsünüz... 

 

 

 

K r a l. GörmüĢəm... Amma onda bu mənim o qədər də 

xoĢuma gəlməmiĢdi... Həm bəsit, həm də darıxdırıcı... 

 

 

 

M y u i l. Adət-ənənə belədir və dəyiĢmir... 
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K r a l. On altıncı əsrdə katafalkın arxasınca kralın atları, 

itləri və hətta qazları da gedirdi... 

 

 

 

M y u i l (gülümsəyir). Orta əsrlər... 

 

 

 

K r a l. Bəs, I Yelizavetanın dəfn mərasimi? Ağı deyən, 

ağlaĢan qadınlar - qara ipək plaĢları ağ çitlə haĢiyələnmiĢ 

freylinalar... Bir sözlə, gözəllik! 

 

 

 

M y u i l. Dəfn mərasimində ağı demək, ağlamaq hələ 

keçən əsrdə lordlar palatası tərəfindən ləğv edilib. 

 

 

 

K r a l. Bax, görürsünüz, adət-ənənə sizin dediyiniz qədər 

də toxunulmaz deyil. Ona görə mən də istəyirəm ki, dəfn 

mərasimimə bəzi düzəliĢlər edim. Qorxmayın, nəyisə ləğv 

etmək istəmirəm. Əksinə! Deyək ki, mən istəyirəm dəfn 

mərasimimdə Motsartın musiqisi səslənsin. 
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M y u i l. Bu mümkün deyil, əlahəzrət. Ġnglis kralının dəfn 

mərasimində Avstriya musiqisi? 

 

 

 

K r a l. Motsart - avstriyalı deyil. O, dünya vətəndaĢıdır və 

musiqisi hamıya məxsusdur... Həm də necə musiqidir... 

(Oxuyur.) Ta-ra-ra-ra-rara-rara-rara.. 

 

 

 

M y u i l (ciddi tərzdə). Mümkün deyil, əlahəzrət. 

Parlament heç vaxt buna razı olmaz. 

 

 

 

K r a l. Təəssüf... Di, yaxĢı. Onda son dərəcə ehtiyatla 

Britaniyavari bir düzəliĢ edək. Mən istəyərdim ki, 

tabutumun arxasınca Ģan-Ģöhrətli ingilis teatrının 

aktyorları getsinlər... ġekspir dövrünün kostyumlarında... 

Və onlardan biri kral Lirin monoloqunu elə söyləsin ki, 

yağıĢ yağsın... ildırım çaxsın! 

 

 

 

M y u i l. Mən sizin mühakimələrinizdən qorxuram, 

əlahəzrət. Bunu kim edə bilər ki? 
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K r a l. Kin. 

 

 

 

M y u i l (hirslə). Heç vaxt! ƏyyaĢ və cəncəl, simasını 

itirmiĢ Ģəxsiyyət... 

 

 

 

K r a l (qüssə ilə). O, böyük aktyordur, milord. Ġnanın, 

vaxt gələcək, bizdən söz düĢəndə, deyəcəklər: IV Kinin 

zamanında yaĢayıblar. 

 

 

 

M y u i l. Nə vaçt nə deyəcəklər - bu məni narahat eləmir. 

Amma bilirəm ki, bu gün parlament hiddətindən 

bağıracaq! 

 

 

 

K r a l (qüssə ilə). Lord Myuil, siz məhdud düĢüncələr 

adamsınız. Belə baxanda, az yaĢamamısınız, amma nə 

olsun, heç nə dərk etməməklə siz məni də usandırmısınız. 
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Solomon görünür. O, yenə də qvardiyaçı geyimindədir. 

Onunla birlikdə rahib də gəlib. Rahibin üzü plaĢın kalpağı 

ilə örtülüdür. 

 

 

 

  

 

 

 

M y u i l (dəhĢət içində). Ġlahi! Bu rahib - katolikdir. 

Ġngilis kilsəsi nə deyəcək? 

 

 

 

K r a l (hiddətlə). Gedin, milord! Ġndi mənim mübahisəlik 

halım yoxdur. Tövbəmi hansı təsisata görə qəbul edəcəyi 

barədə cənab Allah özü qərar verib! 
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M y u i l (Solomona). Buna görə siz cavab verəcəksiniz, 

kapral... Və çox ciddi Ģəkildə cəzalandırılacaqsınız! 

(Tələsik gedir.) 

 

 

 

K r a l (Solomona). Çox sağ ol, mənim dostum. Səni, 

həbsqabağı da olsa,  zabit rütbəsi ilə təltif edirəm. 

(Rahibə.) XoĢ gördük, Edmund! 

 

 

 

K i n (kalpağı üzündən çıxardır). Sizi görməyimə Ģadam, 

əlahəzrət. BağıĢlayın ki, bu cür geyinmiĢəm. "Romeo, və 

Cülyetta" pyesindəki Lorentsonun qardaĢının 

kostyumudur. Əlimə baĢqası keçmədi. 

 

 

 

K r a l. Çox gözəl kostyumdur. Pyesə də ki, söz ola 

bilməz! Sizi cansız sevgilisinin üzərinə əyilən Romeo 

obrazında xatırlayıram. "... Onun gözəlliyi qaranlıq 

sərdabəni bərq vuran kəĢanəyə çevirmiĢdi..." Necə 

demiĢdiniz... "bərq vuran kəĢanəyə"... Doğrusu, buna görə 

də xahiĢ etdim ki, mənə dəyəsiniz. Yəqin siz artıq 

eĢitmisiniz ki, mənim vəziyyətim xarabdır...  
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K i n. Gümrah görünürsünüz! 

 

 

 

K r a l (gülümsəyərək). YaxĢı... YaxĢı... Sizin xətrinizə... 

həm də böyük iradə hesabına... üzümün ənlik-kirĢanını 

çox eləmiĢəm... Yox, dostum, iĢlər xarabdı! Görünür, bu 

cəncəl iĢdən yaxamı qurtara bilməyəcəyəm... Artıq 

əbədiyyət haqqında düĢünmək lazımdır. Elə buna görə də 

sizdən xahiĢ etmək istəyirəm ki, bu dəfəki tamaĢanızı 

mənə həsr edəsiniz. Ancaq bu səfehlər - lordlar sizin 

adınızı eĢidən kimi qəzəblənirlər... Eh, cəhənnəm 

olsunlar! Qoy mənim cənazəmi necə istəyirlər, elə də 

aparsınlar. Amma, nə qədər ki, mən sağam, ürəyim 

istədiyi kimi hərəkət edəcəyəm... Görkəmli adamlardan 

kimsə, deyəsən, Volter deyib: "O adam xoĢbəxtdir ki, 

ölüm onu ən sevimli iĢi üstündə yaxalayır". Bu gecə mən 

bu sözlərin üstündə çox fikirləĢmiĢəm... Və öz-özümdən 

soruĢmuĢam: Georq, bəs, sənin sevimli iĢin nədi?.. 

Saraydakı qəbullar? Yox. Paradlar? Yox. Parlamentdə nitq 

söyləmək? BoĢ sözdü!.. Mən teatrı sevmiĢəm... Pərdənin 

açılıĢını, Ģamların aktrisaların gözlərində əks edən 

iĢıltısını sevmiĢəm... Salonda əks-səda verən replikaların 

incəliyini sevmiĢəm... Ah, necə də gözəldir! Nə vaxtsa siz 

mənim yanımda demiĢdiniz ki, teatrda - səhnədə ölməyi 

arzu edirsiniz. Mən də teatrda ölmək istəyirəm, Kin! Yox, 

qorxmayın, mən sizinlə rəqabət aparmayacağam və 
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səhnəyə çıxmayacağam. Mən lojada ölməyə razıyam. 

Məncə, indiyə qədər hələ belə bir Ģey olmayıb... Buna 

görə də halım nə vaxt tamam xarablaĢsa, o arıq, sümükləri 

çıxmıĢ, hörüklü qadın gözümə görünsə, - Druri-Leynə 

gələcəyəm. Həmin axĢam siz Riçardı oynayacaqsınız... Və 

mənim baĢım köksümə əyildiyi anda siz diz üstə çöküb 

monoloq deyəcəksiniz. Ya da ki, yox... YaxĢı olar ki, 

"Yuli Sezar"dan... (Ağlayır.) Hə, necədir? 

 

 

 

K i n. Bu dedikləriniz həqiqətdir? 

 

 

 

K r a l. Həqiqətdir... Yəqin ki... Biz - dostuq. Bir də ki, bu 

- ancaq təxmini plandır... FikirləĢmək üçün... 

 

 

 

K i n. Əlahəzrət, mənə elə gəlir ki, siz Volterin sözlərini o 

qədər də düz Ģərh etmirsiniz. Lojada əyləĢmək heç vaxt 

sizin sevimli məĢğuliyyətiniz olmayıb. Nə qədər ki, mən 

xatırlayıram, siz daha çox bizim sadə paltar geyinib, liman 

kənarındakı meyxanələrdə səhərə qədər əyləndiyimiz - 

dəcəllik etdiyimiz, Ģuluqluq saldığımız məqamlara məftun 

idiniz. 
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K r a l. Cavanlıq günahları... 

 

 

 

K i n. O qədər də pis vaxtlar deyildi. 

 

 

 

K r a l. Bəsdirin, Edmund! Siz istəyirsiniz ki, mən 

xatirələrdə əyyaĢ və avara kimi qalım? Deyirlər ki, artıq 

Parisdə yüngül bir mahnı yaranıb, deyəsən, belə adlanır: 

"Dahi və ədəbsizlik"... Orda hər ikimiz - siz və mən təsvir 

olunmuĢuq, özü də mən ləyaqətsiz və sizin züy tutanınız 

qismində... Bu özlərindən dram qondaranlar bizim 

haqqımızdakı bütün dedi-qoduları süjetə daxil ediblər. 

 

 

 

K i n. Əlahəzrət, dedi-qodular - əfsanələrin 

müqəddiməsidir - hansı səmtə yozursunuzsa yozun... 

Budur, bu gün bütün London boĢboğazlıq eləyir ki, siz 

əsla xəstə deyilsiniz... Güya, çox yediyinizə görə mədəniz, 

sadəcə olaraq, həzm edə bilmir. Və siz, bağıĢlayın, 

əlahəzrət, belə deyirlər... güya gecələr saraydan 

çıxırsınız... Və biz - siz və mən Temzada qayıqla gəzirik. 
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K r a l. Bu nə boĢ sözdür? Mən xəstəyəm! 

 

 

 

K i n. Xalq buna inanmaq istəmir... Ġnsanlar belə hesab 

edirlər ki, siz tariximizdə həyat eĢqi ilə yaĢayan ilk 

kralsınız... "ġən Georq!" - bax, sizi belə adlandırırlar. 

 

 

 

K r a l. Siz hesab edirsiniz ki, bu - Ģərəfli addır? 

 

 

 

K i n. Yəqin ki, əlahəzrət! Xatırlayın: bizi kimlər idarə 

eləyib? Onların portretlərinə diqqət yetirin: ötkəm sifət, 

təkəbbürlü fizionomiya... Necə də cansıxıcıdır! Sadə insan 

bütün günü at kimi iĢləyir, axĢam da qəmgin rahibə 

tamaĢa edir və özünü asmaq istəyir. Bütün inqilablar 

sıxıntıdan irəli gəlir. Və tarixin hansısa anında Ģən kral 

sirayətedici təbəssümü ilə peyda olur. Zarafatcıl və 

məzəli! Xalqın qüruru, bax, budur! Hamı kimi kolitdən 

əziyyət çək və hamı kimi xereslə müalicə olun... (Balaca 

Ģərab qabını və badələri çıxarır.) Xalq təbabəti. Ġkicə 

qurtum içirsən və birdəfəlik sağalırsan... (Badələrə Ģərab 

süzür.) 
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K r a l (tərəddüd edə-edə badəni götürür). Yeməkdən 

əvvəl, yoxsa sonra? 

 

 

 

K i n. Dəxli yoxdur. Amma dibinə qədər! (Kral içir.) Bu 

cür hökmdarı olan Britaniyanın Ģərəfinə! 

 

 

 

K r a l (o dəqiqə keflənir). Hə? Siz belə hesab edirsiniz? 

Nə etmək olar - o qədər də pis fikir deyil... Bəs, xalq nə 

deyir? Mən saraydan necə çıxıram? 

 

 

 

K i n. Xalq deyir ki, siz yataq otağının pəncərəsindən 

kəndir nərdivanla enirsiniz. Təxminən belə bir 

nərdivanla... (PlaĢının yaxasını aralayır və kəndir 

nərdivanı göstərir.) Ġkimizə tab gətirər!.. 
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K r a l (ümidsiz halda). Kin, siz məni məhv edirsiniz! 

 

 

 

K i n. Əksinə, əbədiyyətə səsləyirəm, əlahəzrət! 

 

 

 

K r a l. Hə? Gərək, bunu yaxĢı-yaxĢı müzakirə eləyək... o 

Ģərab qabının dibində bir Ģey qalıb? (Yataq otağının 

qapısını taybatay açır.) Buyurun! (Solomona.) Leytenant, 

mənim yanıma heç kimi buraxma! Mən - ibadətlə 

məĢğulam! 

 

 

 

Kralla Kin yataq otağına keçib qapını bağlayırlar. 

 

 

 

S o l o m o n (qvardiyaçı geyimini soyunur və salona 

müraciət edir). Ġngilis kralı IV Georq 1830-cu ildə 

bağırsaq xəstəliyindən vəfat etdi. Londonda - Vestminster 

abbatlığında dəfn olundu. Ondan üç il sonra Edmund Kin 

Druri-Leyn teatrında "Otello" tamaĢası zamanı qəfildən 

bihuĢ halda səhnədə yıxılıb öldü və Riçmond 
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yaxınlığındakı bir qəbiristanlıqda dəfn olundu. Aradan üç 

il keçəndən sonra onlar ilk dəfə Parisin "Varyete" 

teatrında birlikdə səhnədə göründülər. Və elə o vaxtdan 

indiyə kimi bir-birlərindən heç ayrılmadılar...  

 

 

 

Yataq otağının qapısı taybatay açılır. Kral və Kin 

görünürlər. Amma bunlar artıq həmin rolları ifa edən 

aktyorlardır, elə buna görə də finala uyğun geyiniblər - 

parlaq və cəzbedici. Oxuyurlar: 

 

 

 

  

 

 

 

            "O uzaq qədim Londonda, 

 

 

 

            Britaniyada! Britaniyada! 

 

 

 

            Sevirəm gəzəm dumanda 
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            Fənər iĢığında, fənər iĢığında! 

 

 

 

            Dost məclisində sevirəm  

 

 

 

            Kralların həyatından 

 

 

 

            Qədim, lap qədim əfsanələr, 

 

 

 

  

 

 

 

            Rəvayətlər eĢidəm. 
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            Riçard və Henrix haqqında, 

 

 

 

            Edqar və Edvard haqqında, 

 

 

 

            Anna və Viktoriya haqqında, 

 

 

 

  

 

 

 

            Bir də 

 

 

 

  

 

 

 

            Sənin haqqında, Elizabet... 
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            Sizin yerinizə olmaq 

 

 

 

            Həm ləzzətdi, həm səadət, 

 

 

 

            Hər kral - bir hekayət, 

 

 

 

            Hər ömür - bir süjet!.." 

 

 

 

  

 

 

 

TamaĢanın bütün iĢtirakçıları onlara qoĢulurlar. 
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            "O uzaq qədim Londonda, 

 

 

 

            Britaniyada! Britaniyada! 

 

 

 

            Həyatdan çoxdan köçənlər 

 

 

 

            GörüĢə, görüĢə gəlirlər! 

 

 

 

            Gəlirlər 

 

 

 

            teatr salonunda 

 

 

 

            Gözə görünsünlər, 
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            yada düĢsünlər. 

 

 

 

            Bu ayrılıq, 

 

 

 

            bu vida anında 

 

 

 

            Hamının Ģərəfinə 

 

 

 

            Ģərab içsinlər!  

 

 

 

  

 

 

 

            Riçardın və Henrixin Ģərəfinə! 
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            Edqarın və Edmundun Ģərəfinə! 

 

 

 

            Annanın və Viktoriyanın Ģərəfinə! 

 

 

 

            Bir də sənin Ģərəfinə, Elizabet!.. 

 

 

 

            Sizin yerinizə olmaq 

 

 

 

            Həm ləzzətdi, həm səadət, 

 

 

 

            Hər kral - bir hekayət, 

 

 

            Hər ömür - bir süjet!.." 

 

P ə r d ə 
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Tərcümə edən: Dilsuz 

Sara Oğuz (Nəzirova) 

 

Gor ipi 

 

(Tam metrajlı bədii filmin ssenarisi) 

 

    

  

 

  

  

 Titrlər fonunda. 

 

I. Hücrə. ġahnaz təsnifinin sədaları. XYIII əsrin sonu. 

Bom-boĢ hücrədə yerə kilim salınıb. Kilimin üstündə orta 

yaĢlı sufi dizi üstdə oturub. Onun əynində qaba kətandan 

əba var. Əbanın beli Gor ipi ilə sarınıb. Sufi əlindəki 

lövhənin üstündə kağız tutub. QamıĢ qələmlə kağıza nə 

isə yazır. 6-7 yaĢlarında qızcığaz kilimin üstündə 

iməkləyən uĢağı yamsılayaraq, naxıĢdan naxıĢa yaxınlaĢır. 

Elə hey atasından naxıĢların mənasını soruĢur. 

Qız -- Ata, bu xoxana oxĢayan nədi? 

Sufi -- Xeperdi 

Qız -- Xeper nədi? 

Sufi -- Böcəkdi. 

Qız -- Bəs bu ayağında tutduğu dəyirmi nədi? 
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Sufi -- Balalarını bağladığı yumaqdı, Gor ipi... 

Qız -- Sənin belindəki Gor ipindən? 

Sufi -- Hə. 

Qız -- Balalarını niyə bağlayıb ki? 

Sufi -- Bağlayıb ki, gündoğana aparsın. 

Qız -- Gündoğana niyə? 

Sufi -- Onların yolu elədi. 

Qız -- Bəs bizim yolumuz? 

Sufi -- Bizim yolumuz səmayadı. 

Qız sevincək ayağa durub əl çalır. 

Qız -- Biz uçacağıq?! 

Sufi -- Gor ipinin hökmündən qurtarsaq, hə. 

Qız -- Mən də istəyirəm Gor ipini... Bağla məni Gor ipinə 

uçurt! 

Sufi təlaĢa düĢür. Əlində yazdığını kənara qoyub qıza 

acıqlanır. 

Sufi -- Ağlına gələni danıĢma. Gor ipinə bağlanmağın 

vaxtı-vədəsi bizim əlimizdə deyil. 

Qız -- Bəs Gor ipinin hökmü nə vaxt qurtarır? 

Sufi -- Ġnsan öləndə, Gor ipinə bağlayıb cəsədini qəbirə 

sallayırlar. Ondan sonra Gor ipinin hökmü adamın 

taleyindən qurtarır. 

Qız -- Bəs niyə Gor ipini belinə bağlamısan? 

Sufi -- Sənə ki, oxumağı öyrətmiĢəm. Yazdıqlarımı oxu, 

bilərsən. 

Qız atasının yazdığı vərəqləri əlinə götürür. 

2. Mənzərə. ġur muğamının zəngulələri. 
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Böyük Qafqaz sıra dağlarının ətəyində cənnət-məkan yer. 

Hər tərəfi örtmüĢ qarın bəyazlığında birdən-birə al-əlvan 

rənglərə boyanmıĢ ġəkixan sarayının görünüĢü. 

3. ġəkixan sarayının həyəti. ġur muğamının sədaları. 

Həyətdə bərk vurnuxma var. Əyanlar o yan, bu yana 

tüyüküb, həyəcan içində sarayın Ģəbəkəli zalına tərəf 

döyükürlər. Bir az aralıda 10-11 yaĢlarında oğlan uĢağı 

qarın üstündə tək-tənha dayanıb. O, gözünü sarayın ikinci 

mərtəbəsindəki Ģəbəkələrdən çəkmir. Öz-özünə zümzümə 

edir. Soyuqdan donanda atlanıb-düĢür, qollarını tolazlayıb 

bir-birinə vurur. Əyanlardan biri tez-tez onun yanına 

gəlib, ürək-dirək verir. 

Əyan -- Bir az da döz, bu saat olur. 

Oğlan yenə qızınmaq üçün əl-qolunu oynadır. Əyanın 

uzaqdan ona göz qoyduğunu görüb, farağat dayanır. 

4. Sarayın ikinci mərtəbəsində Ģəbəkəli zal. ġur təranələri. 

Yatağa uzanmıĢ Turanbəyimin gözündə hər Ģey qan 

rəngində görünür. Mamaçanın götürüb-qoyduğu mələfələr 

daĢ aynada əks edib sanki, qaraquĢ qanadları kimi 

Turanbəyimin üstünə Ģığayır. Mama-çanın bədheybət 

sifəti getdikcə böyüyüb, onun gözündə fantastik Ģəkil alır. 

Dünyanın səsləri yoxa çıxır. Turanbəyim heç nə eĢitmir. 

Gözü kəlləsinə çı-xan mamaçanın dediklərinin əvəzinə 

yalnız onun ağzının açılıb-yumulduğunu görür. DoğuĢun 

əzab-larını rəngi-rufu qaçıb, huĢunu itirmiĢ Turanbəyimin 

üzündən yox, mamaçanın üzündəki dəhĢətlərdən 

oxuyuruq. Nəhayət səssizlikdə uĢaq çığırtısı dünyaya 
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yayılır. Mamaçanın əmri əks-səda kimi o biri otaqlarda da 

təkrarlanır. 

Mamaça -- Gor ipi..! 

Otağın qapısı ağzında toplaĢmıĢ saray qadınları bir-birinə 

dəyir. "Gor ipi", "Gor ipi" sözlərini bir-birinə ötürürlər. 

Əshabələrdən biri qırmızı ilə örtülmüĢ məcməйidə ilan 

kimi qıvrılıb yatmıĢ qalın ipək kəndiri mamaçaya uzadır. 

O, havada üzə-üzə gələn məcməйidəki kəndiri qaparaq, 

uĢağın göbəyini onun ucuna bağlayır. Göbəyi kəsib, Gor 

ipi ilə bərabər qaytarıb məcməйiyə qoyur. Gor ipi saray 

əshabəsinin əlindəki məcməйidə havada üzürmüĢ kimi 

uzun bir yol keçir. 

5. Sarayın həyəti. 

Nəhayət məcməйinin arxasınca gələn əyanlar bayaqdan 

soyuqda duran oğlanın qabağında təzimlə dayanırlar. 

Bayaq oğlana ürək-dirək verən əyan məcməйidən Gor 

ipini götürüb, ehtiramla oğlana uzadır. 

Əyan -- Ġndi fırlat fələyin çarxını, görək hara düĢür? 

Göbək hara düĢsə, uĢağın yer üzərindəki qədərini-

qismətini göstərəcək. 

Oğlan Gor ipini götürüb, gücü gəldikcə qaçır. Onun 

ayağının altında xırtıldayan qarın səsi əyanların əsəblərini 

gərir, hövsələsini daraldır. Oğlan yaxınlıqdakı təpənin 

üstünə qalxıb göbək bağlanmıĢ ipi baĢının üstündə 

fırladıb-fırladıb birdən buraxır. Ġp göyün ənginliyində 

sanki bir an dayanır. Qızmar təndirdən qalxan hava kimi 

qaynayan səmada görü-nür. Sonra uçub-uçub yola düĢür. 

Bir yerə toplaĢıb səbirsizliklə bu anı gözləyən əyanlar bir 
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ağızdan içlərini çəkir. Təəccüblə barmaqlarını ağızlarına 

apa-rırlar. ġaĢırıb nə qərara gələcəklərini bilmirlər. Göbək 

bağlanmıĢ ipin dövrəsinə toplanıb ətrafa boylanırlar. 

Sonra baĢ əyanın ağzına baxıb susurlar. BaĢ əyan gah 

saraya, gah da uzanıb gedən cığırlara baxıb, qorxuya 

düĢür. Ürəyinə damdığını dilinə gətirməyə cəsarət etmir. 

Öz-özünə mızıldanır. 

BaĢ əyan -- Ġxtiyar sahibinin qızı yollara niyə düĢsün ki..? 

BaĢ əyan üzünü göyə tutub sаlavat çevirir. 

BaĢ əyan -- Ey yeri-göyü yaradan, özün bilən məsləhətdi! 

Axırını xeyirsindən elə! 

Sonra üzünü cavab gözləyən əyanlara tutub deyir. 

BaĢ əyan -- Qız uĢağıdı, yəqin qisməti kənardan gələcək. 

Əyanlar nəfəslərini dərib yüngülləĢirlər. Qar ayaqlarının 

altında xırtıldaya-xırtıldaya Turanbəy-imə xəbərə gedirlər. 

6. ġəbəkəli zal. 

Mamaça üzünə azacıq həyat əlaməti gəlmiĢ Turanbəyimə 

qaranquĢa bənzəyən bələyi uzadır. Üstdən aĢağı gələn 

qundağı yataqda uzanmıĢ Turan-bəyim gah qaraquĢun 

Ģığıması kimi, gah da qəbirə salladılan kəfənli ölü kimi 

görür. Ümumiyyətlə bu otaqda baĢ verən hər Ģey böyük 

güzgüdə əks etdiyi üçün çox ölçülü, fantasmaqorik təsir 

bağıĢlayır. 

BaĢ əyan içəri girib, qorxa-qorxa söyləyir. 

BaĢ əyan -- Ülyahəzrətləri, göbək el yoluna düĢdü. 

Turanbəyim dəhĢətdən özündə dirsəklənməyə güc tapır. 

Hirslə deyir. 

Turanbəyim -- Demək Gor ipini təzələmək vaxtı çatıb. 
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BaĢ əyan Turanbəyimi sakitləĢdirmək istəyir. 

BaĢ əyan -- Qız uĢağıdı, yəqin bəxti qıraqdan gələcək. 

Odur ki, göbək yola düĢüb, sarayın həyətinə yoox... 

Turanbəyim tövĢüyə-tövĢüyə baĢ əyyanın sözünü kəsir. 

Turanbəyim -- Gələcəyin, gedəcəyin sahibi-ixtiyarı 

göydədi. 

7. Barama kümü. Segah təranələri. 

Ağ-qara kadrlarla. Baramaları çırpılardan təmizləyib, 

səbətlərə yığan qadınların səsi çırpıların xıĢıltısına qarıĢıb. 

Körpənin göbəyini göyə atan oğlan Fuad kümdə qadınlara 

kömək edir. Əslində isə dəcəllik edir. Səbətə yığılmıĢ 

baramaları göyə atıb-tutur. Baramanın birini götürüb 

üzünə yaxınlaĢdırır. Gözünü qıyıb, yaxından-uzaqdan 

baramaya baxır. Üz-gözünü əyiĢdirib Ģəbədə çıxarır. 

Fuad -- Turanbəyimin qızıdı elə bil. 

Kömürü götürüb baramaya qaĢ-göz çəkir. Sonra baramaya 

buynuz göstərir. Dilini çıxardır. UĢaq ağlamasını 

yamsılayır. Daha sonra oxĢadır. 

Fuad -- Kimin qızısan, donu qırmızısan?.. 

Axırda körpənin qundağını cırnadırmıĢ kimi deyir. 

Fuad -- Böyüyəndə, barama kimi beli nazik qızlara 

evlənəcəm. Bax belə. 

Kəndlilərin barama səbətlərini götürüb ema-latxanaya 

getdiklərini görüb, cibindəki baramaları çıxardaraq beĢ 

daĢ oynayır. Baramaların hərəsinə bir ad qoyur. Onları sol 

əlinin donqarından ataraq, oyuna daxil edir. 

Fuad -- Bu Güləndam. Keç, keç... Sənəm, sən də ləngimə, 

əlimdən qaçammazsan. Xədicənin atasının xəncərindən 
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qorxan var? Sən də bunların dalınca. Qaldı birisi, o da 

qızların ən sirrlisi. Ġnqə bəbəəə... Özü gəlməsə, saçından 

tutub... salacam daxmamıza. 

Oğlanın anasının səsi gəlir. 

Ana -- Fuad, ay Fuad! Hara itdin? 

Oğlan anasının çağırıĢına məhəl verməyib, hələ də barama 

sarımağa baĢlamamıĢ ipək qurdlarından birini götürüb 

ora-burasına baxır. 

Fuad -- Təmbəl, bəs hanı sənin evin? 

Fuad ipəkqurduna tənə edir. Anasının daha təkidlə onu 

çağırdığını eĢidib ipəkqurdunu çiyninə qoyur. Anasının 

səsinə gedə-gedə deyir. 

Fuad -- Gəlirəm, gəlirəm... 

Ġpəkqurdunu da aparıb gedir. 

8. Emalatxana. Bayatı-ġiraz təranələri. 

Anası Fuadı danlayır. 

Ana -- Səhərin gözü açılmamıĢ ilim-ilim itirsən. Get su 

daĢı. Təzə Gor ipini suya çəkək. 

Oğlunun çiynində iĢım-iĢım yanan ipəkqurdunu görüb 

acıqlanır. 

Ana -- Niyə qoymursan tifil ipəyini sarısın. Görmürsən 

qarnı dolu ipəkdi?.. Qoysana qaragün barından 

bəhrələnsin. Evini tikib içində yatsın. 

Oğlunun aradan çıxmaq istədiyini görüb əlindəki Ģəlpəni 

onun dalınca tolazlayır. Kəndlilər bu arada baramaları 

qaynar çənlərə atıb çıxardır. O dəqiqə də dırnaqlarının ucu 

ilə ilan kimi çalıb sapın baĢını tutur və iyə calayırlar. 

Sonra doladıqları ipək sapları bir yerə yığıb eĢirlər. Sap 
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dolağı günəĢin altında parıl-parıl yanır. Göy qurĢağı tək 

rəngdən rəngə düĢür. Nəhayət yüzlərlə sapdan eĢilmiĢ 

ipək kəndiri dartıb möhkəmliyini yoxlayırlar. Məcməйiyə 

qoyub baĢ əyana verirlər. BaĢ əyan Gor ipini Turanbəyimə 

aparır. 

9. ġəbəkəli zal. Çahargah sədaları altında. 

BaĢ əyan artıq sağalıb taxtında oturan Turan-bəyimin 

ayağının yanında məcməйini yerə qoyur. 

BaĢ əyan -- Təzə Gor ipi hazırdı. 

Turanbəyim diksinir. 

Turanbəyim -- Əstəğfürüllah, biz hamımız onun 

doğanağından keçəcəyik. Ayaqaltına niyə qoyursan? 

BaĢ əyan səhvini anlayıb, məcməйini mizin üstünə 

qoyaraг örtüyünü açır. Gor ipi məcməйidə ilan kimi bərq 

vurur. Turanbəyim ehtiramla ona baxır. 

Turanbəyim -- Nəslimizin ömür kələfini -- Gor ipini 

təzədən toxutmaq, demək mənə qismət oldu. Görək bunun 

doğanağından ilk dəfə keçmək kimə nəsib olacaq? Amma 

əvvəlcə bununla körpə göbəyi atılsın gərək!.. 

BaĢ əyan ehtiramla sözünü davam etdirir. 

BaĢ ə yan -- Ülyahəzrətləri, Ģahımızın elçiləri saraya təĢrif 

gətirib. 

Turanbəyim hövüllənir. 

Turanbəyim -- Nə Ģah, hansı Ģah? Sənin Ģahın kimdi? 

BaĢ əyan baĢını aĢağı dikir. Amma dediklərində 

ötkəmliyindən qalmır. 

BaĢ əyan -- Ülyahəzrətləri Azərbaycan qonĢu dövlətə bac 

verir. Camaatımızın dörd misli qədəri o tayda yaĢayır. 
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(Turanbəyim yaralı yerinə toxunulmuĢ kimi ağrılı bir "ah" 

çəkir). 

Turanbəyim -- Ah, təəbələrimizin məskənini mənə 

tanıdırlar. Torpaqlarımızın civarlarını sahibinə niĢan 

verirlər. 

BaĢ əyan baĢını daha da aĢağı dikir. Səsindəki ötkəmliyi 

isə daha da sərtləĢir. 

BaĢ əyan -- Ülyahəzrətləri, Ģahın sayəsində Azərbaycan 

qonĢularının təcavüzünə tab gətirir. QonĢu məmləkət bu 

yolda həmiĢə böyük dövlətlərin qarĢısında sipər olub. 

Turanbəyim baĢ əyyanın sözünü kəsir. 

Turanbəyim -- Ona görə də onlara ordu xərci veririk. Aç 

qulağını, dinlə! Əgər sənin sarayda qalmağına rüsxət 

vermiĢiksə, bu yalnız ona dəlalət edir ki, qonĢu dövlətə 

qarĢı heç bir özgə niyyətimiz yoxdu. ġahdan gizli bir 

siyasətimiz, tədbirimiz də görükmür. 

BaĢ əyan suçlu-suçlu baĢını aĢağı dikir. Turanbəyim 

yumĢalmıĢ kimi soruĢur. 

Turanbəyim -- ġahın elçiləri nə istəyir? 

BaĢ əyan dirçəlir. 

BaĢ əyan -- Qızınız ġahbəyimə bəlgə gətiriblər. 

Turanbəyim ildırım vurmuĢ kimi donub qalır. Haçandan 

haçana özünə gəlib boğuq səslə soruĢur. 

Turanbəyim -- Hansı oğluna? 

BaĢ əyan -- Özünə!.. 

Turanbəyimin zal baĢına fırlanır. Az qala yıxılacaqdı. Bir 

az səntirləyib özünü saxlayır. 

Turanbəyim -- ġahın sinni əllini adlayıb. 
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BaĢ əyan sirinsəyib durur. 

BaĢ əyan -- Ülyahəzrətləri, Ģahın yaĢı soruĢulmaz. 

Turanbəyim az qala boğulur. Nəfəs almağa havası çatmır. 

Turanbəyim -- Körpənin göbəyi təzə kəsilib. 

BaĢ əyan elə bil əl-ayaq açır. 

BaĢ əyan -Elə Ģahımız göbək kəsməsi eləmək istəyir. 

Turanbəyimi sanki ilan çalır. 

Turanbəyim -- ġahın beĢ yüz hərəmi var. 

BaĢ əyan əsas mətləbi anladırmıĢ kimi təntənəli Ģəkildə 

elan edir. 

BaĢ əyan -- ġahbəyimdən olacaq uĢağını Ģahımız indidən 

vəliəhd elan edir. 

Turanbəyim otaqda vurnuxur. Az qala ağlayacağını 

duyub, tez baĢ əyyandan canını qurtarmağa tələsir. 

Turanbəyim -- Ġndi bəlgə vaxtı deyil. Mənim halım-huĢum 

bəlgəlik deyil. 

BaĢ əyan artıq israr etməyin mənasız olduğunu duyub 

aradan çıxır. Turanbəyim yumruqları ilə baĢını döyəcləyib 

hirsindən az qala zəncir çeynəyir. Güllü-bülbüllü 

güzgünün qabağından keçəndə özünü görüb dayanır. 

Güzgüdə öz-özü ilə danıĢır. 

Turanbəyim -- Göbəyi kəsildiyi ilə qarğa-quzğun uĢağın 

baĢının üstünü alıb. Qoca qurd! Az bilmir. QoĢun çəkib 

qan töküb ölkəni almaqdansa, qızı aparmaqla torpaqları 

ələ keçirmək daha asandı. Ya rəbbi təala, o boyda dövlətlə 

mən necə bacarım? Ya yerin-göyün sahibi, niyə sən məni 

qadın yaratdın? Niyə bu ölkənin dərdi-sərini mən 

zavallının baĢına bələdin? Niyə bu iĢıqlı dünyada sən 
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məni təmtək colma-cocuqla qurdağız, tülkü tədbirli ixtiyar 

sahibləri ilə qarĢı-qarĢıya qoydun. Bir rəncbər övrəti 

yaradaydın məni. Ayağını yuyub suyunu içərdim. Səhər 

çörəyini yeyib, axĢam öynəsinə ümidim ol-mayanda da 

Ģükür eliyərdim. Evimin nökərçiliyini edib bir loxma 

çörəyimə də səlavat çevirərdim. Ya Rəhim Allah, məni 

bacarmadığım borcumdan qurtar. Ölkəyə yiyə duracaq 

varis özünü tutanacan möhlət ver. Ey böyük Allah, ya bu 

axĢamın sahibi!.. 

10. Sufi dərviĢlərin xanəgahı. Rast muğamının təranələri.  

Yarğanda ayrı-ayrı dərviĢlərin yaĢadığı təbii mağaralar 

görünür. AxĢamın toranlığında dərviĢlər ləng hərəkətlərlə 

kargüzarlıq edir. Qaranlıq düĢən kimi yarğanın qarĢı 

tərəfindəki hündür meydançada od qalanır. Saclardakı 

külə neft töküb yandırırlar. Odun ətrafında dərviĢlər öz 

səma rəqslərini ifa edirляр. Yalnız kəndirlərdən 

düzəldilmiĢ geyimlərdə rəqs edən dərviĢlərin obrazı yanar 

sacların iĢığında qəribə görkəm alır. Onların asketik rəqs 

mərasimini ətrafdakı mağaralarda yandırılan ocaqlar daha 

fantasmaqorik Ģəklə salır. Əslində dərviĢlərin rəqsi 

döyüĢçülərin mərasim rəqslərini xatırladır. Bu mənzərəyə 

qədimlik və arxaiklik əlavə edir. Bu an təkiyyənin baĢçısı 

Sofi Həmidə Turanbəyimdən xəbər gətirilir. Çapar atdan 

düĢüb Sofi Həmidin hücrəsinə adlayır. 

Çapar -- Ya Seyid, Ülyahəzrətləri saraya gəlməyinizi 

istəyir. 

Sofi Həmid -- Uzaq yoldan gəlmisən, otur nəfəsini dər. 

Sübh tezdən yola düĢərik. 
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Çapar -- Macal yoxdu. Dedilər ki, əlində su içirsə yerə 

qoyub yola düĢsün. 

11. Sarayın həyətində yay köĢkü. ġikəstə sədaları altında. 

Turanbəyimin körpə qızı beĢikdə yatır. Qız-gəlin əllərində 

təkəlduz tikmələrinə naxıĢ sala-sala körpəyə lay-lay çalır. 

Onlar növbə ilə oxuyur. Fuad isə candərdi beĢiyi tərpədir. 

Oynamağa getmək istəsə də beĢiyi tərpətməyi ona həvalə 

etmiĢlər. Odur ki, qala divarının arxasında oynayan 

uĢaqların səs-küyünə qulaq asa-asa mızıldanır. 

Fuad -- Məni çöldə uĢaqlar gözləyir. Qulançar yığmağa 

gedəcəyik. 

 

Qızlardan biri -- Qulançarın gül olsun, 

Gül olsun, bülbül olsun. 

BeĢiyin yüngül olsun, 

Lay-lay balam, a lay-lay. 

 

Hamı gülüĢür. Qız-gəlin Fuadı zarafata qoyub əylənir. 

 

Gəlinlərdən biri -- Bizim yerlər meĢə, 

Taxtında otur həmiĢə. 

Aranızda gül bitsin, 

Yaylığınızda bənövĢə. 

Lay-lay balam, a lay-lay!.. 

 

Yenə gülüĢürlər. Fuad inciyib getmək istəyir. Amma 

gəlinlər qoymur. Gəlinlərdən biri yenə Fuada sataĢır. 
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Gəlinlərdən biri -- BeĢiyini tərpətdin, göbəyini də kəsib 

sənə verdilər. Axırda qızı da sənə verəcəklər... 

Qadınlar qəĢĢ edib özlərindən gedir. Fuad lap acığa düĢür. 

Hirsindən beĢiyi bərk-bərk yelləyir. BeĢikdəki körpə daha 

da həslənib, bərkdən gülür. Fuad təəccüblə ona baxır. 

Körpənin Ģaqraq gülüĢü bütün köĢkü bürüyür. Fuadı 

heyrət və heyranlıq götürür. 

 

Qızlardan biri -- Xırdacasan, məzəsən, 

Sən hər güldən təzəsən, 

O günə qurban olum, 

Tıpbır-tıpbır gəzəsən... 

 

12. ġəbəkəli zal. Rast təranələri. 

Güllü-bülbüllü güzgüdə Turanbəyimlə Sofi Həmidin 

söhbəti əks olunur. Qədim güzgüdə ara-sıra onların 

söhbətinə xəlvəti qulaq asan baĢ əyanın silueti görünüb 

yox olur. Güzgünün dövrələməsinə çəkilmiĢ ornamentlər 

bu görüntüləri tabloya bənzədir. 

Turanbəyim -- Ya Seyid, iĢimiz fənadı. ġah bəlgə 

göndərib. Ġndidən ġahbəyimin deyiklisi olmasını istəyir. 

Sofi Həmid bardaĢ qurub oturduğu yerdə yırğa-lanır. 

BaxıĢlarını daxilinə dikib sanki nəyisə dinĢəyir. Haçandan 

haçana göz qapaqlarını qaldırıb dillənir. 

Sofi Həmid -- Gözlənilməz bir Ģey yoxdu. Köhnə 

qurğudu. Dövləti ələ keçirməyin ən qısa yoludu. 

Turanbəyim -- Ya Seyid, indi Ģaha necə etirazımızı 

bildirək ki, qudurub qanımıza susamasın. 
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Sofi Həmid -- Qızcığazı vəliəhd elan eləmək lazımdı. 

Yəni ölkənin gələcək sahibi yalnız öz ölkəsində ailə qurub 

yaĢaya bilər. 

Turanbəyim təlaĢla Sofi Həmidə etiraz edir. 

Turanbəyim -- Nə danıĢırsan, ya Seyid? Ölkənin oğlan 

varisi dura-dura əl çalı körpə qızcığazı mən necə vəliəhd 

elan edim? Özün bilirsən ki, körpəlikdən vəliəhd oğlumu 

Ģah əmanət kimi öz sarayına aparıb. 

Sofi Həmid -- Ülyahəzrətləri, özgə sarayında əmələ-

ərsəyə gələn uĢaqdan ölkəyə nə sahib? 

Turanbəyim -- Ya Seyid, güzəranımızdan xəbəri olmayan 

adam kimi məni qınayırsan. Ayrı yolumuzmu var idi?.. 

Mən bu məmləkətin yolunda balamdan da keçmiĢəm. 

Sümüyü bərkiməmiĢ uĢağı girov göndərmiĢəm. 

Sofi Həmid -- Onda o yeganə çıxıĢ yolumuz idi. Ġndi 

əlacımız vəliəhdi dəyiĢməkdi. 

Turanbəyim -- Vəliəhdi dəyiĢsək, uĢaqları gələcəkdə qanlı 

bıçaq edəcəyik. Ġndiki vəliəhdin tərəfdarları aranı 

qarıĢdıracaq. Məclisi-əyyan da oğlan vəliəhdi körpə qız 

uĢağı ilə dəyiĢdirməyə qəti razılıq verməz. Bir də Ģahın 

necə usta adam olduğunu yaxĢı bilirsən. O dəqiqə 

fəndimizi baĢa düĢəcək. 

Sofi Həmid -- Əlbəttə baĢa düĢəcək. Amma hələlik heç bir 

tədbir görməmək məcburiyyətində qalacaq. Bizə isə vaxt 

lazımdı. Vaxt lazımdı ki, ölkəni köklü dəyiĢdirək. 

Ülyahəzrətləri, dünya gedib biz qalmıĢıq. Bizim 

güvəndiyimiz silahlar daha heç kimə gərək deyil. 

Ġndiyədək girləndiyimiz elm-təhsil keçən əsrdə qaldı. 
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Torpağımızın altı da qızıldı, üstü də. Dövlətimizi yeni 

dövrə uyğunlaĢdırmasaq əlimizdə saxlayammayacağıq. 

Turanbəyim -- Ya Seyid, özün məndən yaxĢı bilirsən ki, 

uĢaqların atası ötən müharibədə asılılığa düĢməmək üçün 

qoĢunu ilə qala divarlarının üstündə baĢından keçdi. Can 

üstə ölkəni mənə tapĢırdı. "Məmləkətin bir qarıĢını da 

yağıya versən o dünyada üzümə çıxma" -- deyə, mənimlə 

halallaĢdı. Ġndiyədək mən canımı diĢimə tutub, boynumun 

boyunduruğundan çıxmamıĢam. 

13. Yataq otağı. Hуmayуn sədaları. 

Turanbəyimin balaca qızı ġahbəyim artıq 5-6 

yaĢlarındadı. O, qucağında nimdərdən hazırladığı 

gəlinciyi zorla saxlayır. Nimdər açıldıqca, qızcığaz onu 

təzədən büküb baĢına yaylıq bağlayır. Belini məcməйidən 

götürdüyü Gor ipi ilə bərkidir. Çömçənin qaĢığını ağa 

bürüyüb, nimdər bələyin içərisinə qoyur. Sonra kömürlə 

çömçənin ağına qaĢ-göz, ağız-burun çəkir. Əməlli-baĢlı 

gəlincik alındığını görüb sevincindən qiyyə çəkir. NaxıĢlı 

torbasından qızıl-gümüĢ iplərini, qotazlı bağları, parça 

qırıqlarını töküb nənni düzəldir. Nimdər gəlinciyi nənniyə 

qoyub yelləyir. Lay-lay çalaraq, gəlinciyi yatırtmaq 

istəyir. 

ġahbəyim -- I-ı-ı... Oo-o-o!.. 

Otağında olan digər gəlinciklərə, hazır oyuncaqlara fikir 

vermir. Sonra guya nimdər gəlinciyin yatmadığını görüb 

nənnidən götürür. Yerdə oturub nimdər gəlinciyi ayaqları 

üstündə yırğalayır. Gəlinciyə lay-lay çala-çala özü də 

yuxuya gedir. Bayaqdan qızcığazın oyununa müdaxilə 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

631 E-antologiya: çağdaĢ dramaturgiya 

 

etmədən qıza göz qoyan dayələr onu götürüb yatağına 

uzadırlar. Dayələrdən biri nimdər gəlinciyin belinə 

bağlanan Gor ipini görüb dəhĢətə gəlir. 

Dayə -- Aman, xətasından uzaq, Gor ipi hara, oyuncaq 

hara? 

14. Sarayın həyəti. Yay köĢkü. ġur təranələri. 

ġahbəyim Fuadla oynayır. Onların arasında yekə bir 

qarpız var. Fuad qarpızı kəsib qabığından müxtəlif 

heyvanların siluetini doğrayır. ġahbəyim heyvanların 

Ģəklini tanıdıqca sevinir və əllərini bir-birinə vurub 

Ģaqqanaq çəkir. Fuad qarpızı göstərib deyir. 

Fuad -- Bu yer kürəsidi. Kürəni kəsdik. Yerdən bir dovĢan 

çıxdı. O, qaçdı. Dalınca it çıxdı. 

ġahbəyim -- O da qaçdı. 

Fuad -- Hə... 

ġahbəyim -- Ġndi mən piĢik..., ördək də istəyirəm. 

Fuad piĢik, at, ördək və s. heyvanların da siluetini kəsir. 

Sonra qarpız qabığının içini oyub araba düzəldir. Ona 

qabıqdan təkərlər də calayır. ġahbəyim qarpızdan 

düzəlmiĢ heyvanları arabanın içərisinə doldurur. Qaçıb 

Ģəbəkəli zaldan Gor ipini gətirir və qarpız-arabaya 

bağlayır. Ġpin ucundan tutub arxasınca arabanı sürüyür. 

KöĢkdəki oyuncaqlara isə məhəl qoymur. Gor ipinin 

qarpız qabığına bağlan-dığını görən dayələr əl-ayağa 

düĢür. Tez Gor ipini arabadan açıb Fuada acıqlanırlar. 

Dayə -- O, uĢaqdı bilmir. Sən ki, qanırsan. Gor ipindən 

oyuncaq olar? 

Dayələr ġahbəyimi götürüb saraya aparır. 
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15. ġəbəkəli zal. Tacqoyma mərasimi. Çahargah 

muğamının sədaları. 

Əyanlar, əcnəbi ölkələrin elçiləri zala toplaĢıb. Sofi 

Həmid də qonaqlar arasındadı. BaĢ əyan mərasim 

iĢtirakçılarını Turanbəyimə təqdim etsə də, hirsindən içini 

yeyir. Nəhayət Turanbəyim yeni vəliəhdi elan edir. 

Turanbəyim -- Ölkəmizə və qonĢu dövlətlərə əmin-

amanlıq istədiyimizdən məclis əhli ilə yeni vəliəhd təyin 

etmiĢik. Bu gündən taxt-tacımızın gələcək sahibi mənim 

kiçik qızım ġahbəyimdi. 

Mərasim iĢtirakçıları arasında külək əsirmiĢ kimi pıçıltı 

qopur. AlqıĢ sədaları bu pıçıltını batırır. qonĢu ölkənin 

böyük elçisi yasa batmıĢ kimi qaĢqabaq içindədi. O, baĢ 

əyanla mənalı-mənalı baxıĢır. BaĢ əyan kiçik ġahbəyimi 

qonaqlara təqdim etmək üçün zalın qapısına cumur. Hamı 

dərin sükut içində gələcək tac sahibini gözləyir. Qapı 

arxasında qarıĢıq səslər eĢidilir. "Yox", "yox" deyən uĢaq 

qıĢqırtısı qonaqların qulağına dəyir. BaĢ əyan qapıdan 

arxası üstə zala yumalanır. Zaldakıların Ģən gülüĢü altında 

tez ayağa durub qapı arxasından qızcığazı tutub içəri salır. 

Qızcığaz əlində nimdərdən hazırladığı gəlinciyi bərk-bərk 

tutub ətrafdakıları maraqla nəzərdən keçirir. BaĢ əyan 

onun əlindən Gor ipi ilə bağlanmıĢ nimdər gəlinciyi almaq 

istəyir. Lakin qızcığaz dartınır. Əlindən düĢən gəlinciyi 

götürməyə çalıĢır. Amma yalnız nimdərə bağladığı Gor 
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ipini əlinə keçirə bilir. Turanbəyim Gor ipini uĢağın əlində 

görüb qəzəblənir. Ancaq hirsini üzə vurmur. 

Mülayimcəsinə qızcığazı səsləyir. 

Turanbəyim -- ġahbəyim! ġahbəyim! Gəl qonaqlarını 

salamla! 

Qızcığaz anasını gördüyünə sevinib Gor ipindən sallanan 

nimdər gəlinciyi sürüyə-sürüyə anasına doğru gedir. Sonra 

ürəklənib atlana-atlana anasının qucağına qaçır. Təntənəli 

zurna sədaları altında baĢına kiçik tac qoyulanda da Gor 

ipindən sallanan nimdər gəlinciyi əlindən buraxmır. Onun 

bu halda farağat durması, tənha görünüĢü zaldakıları 

riqqətə gətirir. Mərasim baĢa çatır. Qonaqlar bir-bir 

Turanbəyim və qızına baĢ əyərək vidalaĢır. Sofi Həmid də 

vidalaĢmaq üçün Turanbəyimgilə yaxın-laĢır. 

Sofi Həmid -- Ülyahəzrətləri, taxt-tacın gələcək sahibinin 

qədəmləri mübarək olsun! Dövlətimizə uğur, ölkəmizə 

əmin-amanlıq gətirsin! 

Turanbəyim -- Ya Seyid, sən ayaq saxla. 

qonĢu ölkənin böyük elçisi Turanbəyimə yaxınlaĢıb baĢ 

əyir. 

Böyük elçi -- Ülyahəzrətləri, Ģahımıza ismarıcınız nədir? 

Turanbəyim -- Gördüklərinizi, bildiklərinizi çatdırın. 

Böyük elçi özünü sındırmayıb baĢ əyərək gedir. Onu 

ötürən baĢ əyan zaldan çıxan kimi onunla xısın-laĢır. 

BaĢ əyan -- Harda görünüb ki, oğlan varislər dura-dura 

körpə qız uĢağını vəliəhd elan edəsən? 

Böyük elçi -- Vəliəhd bizdə ola-ola təzədən vəliəhd 

seçilir. 
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BaĢ əyan -- Məclisi əyanla da hesablaĢmır. 

Böyük elçi -- Uzun saçlının ağlı ilə ölkə idarə olunanda, 

nə desən gözləmək olar. 

BaĢ əyan -- Divanə dərviĢin dedikləri ilə iĢ görür. 

Qonaqlar hamısı dağılıĢandan sonra Turanbəyim Sofi 

Həmidlə söhbətini davam etdirir. 

Turanbəyim -- Ya Seyid, bu ölkədə rəncbəri də dindirsən, 

tac sahibi olmaq istəyir. Cahil cəsur olar. Elə bilirlər 

taxtda oturanın barmağı bala batır. 

Sofi Həmid -- Ülyahəzrətləri, camaatı niyə 

təqsirləndirirsən? Kasıbçılıqdan dünyanı gözləri görmür. 

RüĢvətxorluq, haqsızlıq baĢ alıb gedir. Əyanlar nə 

bəndədən ar eləyir, nə Allahdan eymənir. Hərəsi bir 

tərəfdən ölkənin sərvətlərini söküb sümürür. 

Turanbəyim -- Mən onların öhdəsindən gəlməyinə 

gələrəm. Amma yerlərinə ayrılarını gətirsəm, onlar daha 

bethər olacaq. Donuzu darılığa burax, gör nə həngamə 

qopardacaq?! Ġntəhası indiki əyanların dabbaqda gönünə 

bələdəm. ġah babamız Xətaidən qalma nəsillərdi. 

Hamısının gözü yanımda kölgəlidi. Onunçün belə üzdən 

farağatdılar. BaĢları leĢ sökməyə qarıĢıb, üzümə 

qayıtmırlar. Bir azca zəiflədiyimi duysalar qudurub 

qəsdimə çıxacaqlar.  

Sofi Həmid -- Ülyahəzrətləri, ölkənin cavanlarını çağırıĢa 

alıb təlim-tərbiyəsi ilə məĢğul olmaq lazımdı. Qüdrətli, 

savadlı təəbələr hazırlamaq gərəkdi. 

Turanbəyim -- Hansı vəsaitlə? Özün bilirsən ki, ordunu 

güclə yola verirəm. 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

635 E-antologiya: çağdaĢ dramaturgiya 

 

Sofi Həmid -- Əyanlara, mülkədarlara təzə öhdəlik 

qoymaqla. Hərəsi öz uĢaqları ilə bərabər beĢ-altı kasıb 

uĢağını oxudub əmələ- ərsəyə çatdırsın. Qüdrətli təəbənin 

arxasınca ölkəsinin xəritəsi də uzanır. Fağır, dili qısa 

təəbənin öz torpağında da təpəri olmur. 

Turanbəyim -- Nağıl danıĢırsan, ya Seyid. Bizim əyanları 

kasıb uĢağı oxutmağa məcbur edəsən... Yerində-yurdunda 

qalanın dərisini soyarlar. 

Sofi Həmid -- Onda qalır əlac mənim dərviĢlərimə. Göydə 

Allah, yerdə dövlətimizin sevgisi ilə yaĢayan, dünya 

malında gözü olmayan insanlardı. Ölkənin dar günündə 

həmiĢə dayaq durublar. Bütün çağırıĢçıları yığırıq onların 

təliminə. 

16. Sarayın həyəti. ġur təranələri. 

Fuad çinar budağından yelləncək asır. ġahbəyim ağacın 

altında durub yelləncəyi bərkidən Fuada baxır. Sonra Fuad 

ağacdan düĢüb yelləncəkdə ġahbəyimin yellənməsi üçün 

təxt-rəvan qurur. Təxt-rəvana calanmıĢ ipin ucundan 

tutaraq qızcığazı hey uçundurur. Qızcığaz yellənməkdən 

usanmır. Fuad yorulub dayananda tələb edir ki, yenidən 

yelləncəyi tərpətsin. Fuad qızı həvəsdən salmaq üçün fənd 

iĢlədir. Təxt-rəvanı yelləncəkdən açıb qızla bərabər yerə 

qoyur. Sonra yalın ayaqlarını yelləncəyin kəndirinə 

dirəyib dizlərini qatlayıb-açmaqla sürətlə uçunur. 

Fuad -- Baax, uçunmaq belə olar... 

ġahbəyim əllərini ona uzadıb ərköyünlük edir. 

ġahbəyim -- Mən də, mən də... 
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Amma Fuad elə yüksəyə uçunur ki, onun ayaqları az qala 

çinarın budaqlarına dəyir. Göy üzü ağacın yarpaqları 

arasından gah görünür, gah da yox olur. Yelləncəyin 

küləyi ġahbəyimin saçlarını dağıdır. Qızcığazın gülüĢünün 

cingiltisi ağacın budaqları arasında dolaĢır. ġahbəyim 

inadla Fuaddan onu da belə uçundurmasını tələb edir. 

Fuad yelləncəkdən düĢüb qızcığazın ayaqqabılarını 

soyundurur. Yelləncəkdə ayaqları üstündə onu durğuzub 

özü ilə bərabər uçundurur. Qızcığaz yelləncəkdə dayana 

bilmədiyini görüb tez saraya qaçır. ġəbəkəli zaldan Gor 

ipini gətirib gəlir. Onunla yelləncəyə bağlanmasını 

Fuaddan tələb edir. Sonra onlar yelləncəkdə yenə birlikdə 

uçunurlar. Yelləncəyin traйektoriyası dəyiĢdikcə yer-göy 

fırlanıb bir-birinə qarıĢır. Yaxınlıqdakı örüĢdən dəvələr 

təəccüblə onlara baxır. Dəvələrin çaxnaĢması və səs-küyü 

bu baĢ gicəlləndirici mənzərəyə fantasmaqorik görünüĢ 

gətirir. Yellənməkdən yorulub yerə düĢəndə Fuad 

qızcığazı yelləncəyə bağladığı Gor ipini açaraq deyir. 

Fuad -- Sən həmiĢə Gor ipiynən oynayırsan. Bizdə isə Gor 

ipindən çörək təknəsi asılıb. O ipə biz heç yaxın düĢə 

bilmirik. 

ġahbəyim -- Necə çörək təknəsi? 

Fuad -- Atam deyir ki, adam bir loxma çörək qazanana 

kimi goru görüb gəlir. Çörək təknəsini evin pərdisindən 

asıb ki, colma-cocuğun əli hər deyəndə çörəyə çatmasın. 

KiĢi deyir ki, onda uĢaq zəhmətin qədrini bilər. 

ġahbəyim -- Mən sizin çörəkdən istəyirəm. 

Fuad -- Onda Gor ipini apar yerinə qoy, gedək. 
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ġahbəyim qaça-qaça Gor ipini aparıb məcməйiyə qoyur. 

Qayıdıb Fuadla onların qalanın o biri üzündə yerləĢən 

daxmasına gedir. 

17. Üstü samanla örtülmüĢ qara dam. Segah tə-ranələri. 

Damın divarları sarı torpaqla Ģirələnib. Evin iki taylı 

qapısına cəftə keçirilib. Fuad cəftəni aralayıb, qapını 

qanrıltı ilə açır. ġahbəyim qabağa keçib astanada dayanır. 

Heyrətlə bom-boĢ sarı Ģirəli divar-lara, kobud qara 

döĢəmə taxtalarına baxır. Sonra baĢını qaldırıb, evin 

pərdisindən Gor ipi ilə asılmıĢ qozqara ağır təknəyə baxır, 

hey baxır. Müti halda pıçıldayır. 

ġahbəyim -- Mən ordakı çörəkdən istəyirəm. 

Fuad -- Ora bizim əlimiz çatmaz. Qoy anama deyim, 

nərdivanı qoysun alaq. 

Fuad anasını təndirxanada tapıb ġahbəyimin təknədəki 

çörəkdən istədiyini söyləyir. Fuadın anası Turanbəyimin 

qızının onlara gəlməyindən təlaĢa düĢsə də özünü 

sındırmır. Qızı oxĢaйır. 

Ana -- Nə qəĢəng baladı bu! Gözləri bal rəngində, saçları 

xurma təhərində... Təknədəki əppək boyatdı. Ġndi sizə 

təzəsini biĢirim, dadından doymaq olmasın. 

Fuadın anası təndirə çörək yapır. Qızcığaz kətildə oturub 

ayaqlarını yellədir. Təndirə çörək yapan Fuadın anası 

istidən qıp-qırmızı qızarıb. Tər təpəsindən tökülür. Fuad 

uzun dəmir kovğa ilə çörəkləri təndirdə qızardır. Anasına 

kömək edir. Fuadın anası qızcığaz üçün yapdığı ayrıca 

kökəni təndirdən çıxarıb deyir. 
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Ana -- Gör, gözəl balanın kökəsi necə qırmızı yanaq 

çıxıb... 

Fuad kökəni siniyə qoyub ehtiramla qızcığaza təqdim edir. 

Qızcığaz əli yana-yana çörəkdən kəsib dadına baxır. 

XoĢuna gəldiyindən ovurdlarını doldurub, ləzzətlə 

çeynəyir. Sonra əllərini çırpıb çörəyin qırıqlarını yan-

yörədəki cücələrə atır. Fuadın anasına təĢəkkür etməyi də 

yadından çıxarmır. 

ġahbəyim -- Sağ ol, anası! Nə yaman yeməli çörəkdi! 

18. Sarayın həyəti. Rast təranələri. 

Sofi Həmidin təkiyyəsinə Ģagirdliyə gedəcək gənclər, 

oğlan uĢaqları doğmaları ilə vidalaĢır. Onların arasında 

Fuad da var. O, gedəcəyinə həm sevinir, həm də 

kədərlənir. Anası ona çörək heybəsini verib gözünün 

yaĢını silir. Oğlunu qucaqlayır. 

Ana -- Sağ-salamat gedib-qayıdasınız, ay bala! Hər 

tərəfdən "yolunuz uğurlu olsun" sözləri eĢidilir. 

Fuad hey Ģəbəkəli zala baxır. Fürsət tapıb aradan çıxır. 

Sarayın ikinci mərtəbəsinə qalxıb ġahbəyimi axtarır. 

19. ġəbəkəli zal. ġur təranələri 

ġahbəyimin saçını güllü-bülbüllü güzgünün qabağında 

hörürlər. O, dayələrin əlindən çıxıb qaçmaq istəyir. 

Güzgüdə zəngin natrümortlar, saray əyanları sanki 

zamanın uzaqlığından görünüb yox olurlar. Birdən 

güzgüdə kandarda dayanmıĢ Fuad əks olunur. Fuad 

güzgüdən qıza gülümsəyir. Qız ona dilini çıxardır. Fuad 

ovurdlarını hava ilə doldurub sonra yumruqları ilə 

partladır. Qızcığazın gülüĢ səsləri sarayın Ģəbəkələrində 
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əks-səda verib çiliklənir. Qızcığaz güzgüdən Fuada 

gözlərini bərəldir. Fuad ona barmaqları ilə əlinin içində 

"gedirəm" iĢarəsi göstərir. Qızcığaz baĢa düĢmür. Əlləri 

ilə gözlərini tutub Fuada "ciccu" eləyir. Əllərini açıb 

güzgüdə Fuadı görməyəndə təlaĢa düĢür. Oturduğu yerdən 

dönüb Fuadı axtarır. O isə artıq getmiĢdi. Qız dodaqlarını 

büzüb ağlamsınır. Yenə istər-istəməz hörüklərinin 

cəfasına dözməli olur. 

20. Sarayın həyəti. ġur muğamının zəngulələri. 

ġahbəyim çəmənlikdə oturub daraqla otları darayır. 

Onlardan saç hörür. Bu hörüklərə gül-çiçək düzüb baĢına 

qoyur. Yenə otları darayır. Dayələr qızın oyunlarına baxıb 

gülüĢür. 

Dayə -- Neynirsən, ġahbəyim? 

ġahbəyim -- Yerin saçlarını darayıram.ġahbəyim əl 

güzgüsünü çıxardıb, dayələrin gözünə iĢıq salır. 

ġahbəyim -- GünəĢi tuturam. 

Dayələr əlləri ilə üzlərini tutub qızla gizlənpaç oynayırlar. 

ġahbəyim bu arada kövrəlib yerə uzanır. Qulağını torpağa 

dirəyib nəyisə dinĢəyir. Dayələr əl-ayağa düĢür. 

Dayə -- Sənə nə oldu, ġahbəyim? 

ġahbəyim dodaqlarını büzüb ağlamsınır. 

ġahbəyim -- Yerə qulaq asıram, görək Fuad gəlirmi? 

Dayələr onu qucaqlarına götürüb sakitləĢdirməyə çalıĢır. 

Dayələr -- Sənə soyuq dəyər, ġahbəyim. Gedək evə. 

Əlbəttə gələcək. Gedənlər hamısı gələcək. 

21. Sarayın həyəti. ġur muğamının sədaları. 
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ġahbəyim qızılgül kollarının arasında qaçır. Birdən əlinə 

qonmuĢ xanım böcəyini görür. Əlinin arxasını çevirib 

böcəklə oynayır. 

ġahbəyim -- Uç, uç! Fuadın yanına uç. Ona de ki, 

boynundan quc, quc... 

Dayələr qızın kədərləndiyini görüb onu əyləndirmək 

istəyirlər. 

Dayə -- Qızlar gəlin fala baxaq. Görək gedənlərimiz haçan 

qayıdacaq? 

ġahbəyim dirçəlir. 

ġahbəyim -- Baxaq, baxaq... 

Dayələr naxıĢlı miss badyanı gətirib ortalığa qoyur. Ġçinə 

su doldurur, ətrafda bitən gəlin qaymağı çiçəklərindən 

yığıb gətirirlər. ġahbəyim tez gedib Ģəbəkəli zaldan Gor 

ipini də götürüb gəlir. Ġpi badyanın boğazına bağlayır. 

Hamı badyanın ətrafına toplaĢır. Çiçəklərdən qırx ləçək 

qopardıb suyun üzünə sıra ilə düzürlər. ġahbəyim də 

onlarla bərabər eyni hərəkətləri təkrar edir. 

Dayə -- Ġndi, ġahbəyim, ürəyində niyyət elə. 

ġahbəyim -- Nə niyyət eləyim? 

Dayə -- Nə istəyirsən. 

ġahbəyim ürəyində Fuadı görüb-görməyəcəyi barədə 

düĢünür. Sonra dayələrin üzünə baxır. 

Dayə -- Ġndi ehmallıca suyu üfür. 

Qız suyu üfürür. Konusvari çiçəklər uzuntuman qızlar 

kimi suyun üzərində rəqs edir. Çiçəklərin səfləri dəyiĢib 

pərən-pərən düĢürlər. Ortalıqda isə iki çiçək bir-birinə 

yapıĢıb gah o yana, gah bu yana süzür. Qadınlar gülüĢür. 
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Dayə -- Görəsən bu qoĢa istəklilər kimdi? 

Dayə -- Burda məhəbbət ovqatı var. Kimsə kiminsə 

dərdindən ölür. Bir də üfür görək bunların vüsalı 

görükürmü? 

ġahbəyim həyəcanla suyu üfürür. QoĢa çiçəklərə o biri 

çiçəklər də qarıĢır. Sonra qoĢa çiçəklərdən o biriləri 

aralanıb uzaqlaĢır. Yanlarında bir balaca çiçək də qalır. 

Dayələr gülüĢür. 

Dayə -- Bunlar ki, evlənəcəklər. Hələ körpələri də 

görükür. 

ġahbəyim utandığından özünü çəkir. Ciddi-cəhdlə 

hisslərini gizlətməyə çalıĢır. Dayələr bir də suyu üfür-

məyi tələb edirляр. 

Dayə -- Əməlli-baĢlı üfür görək bunların axırı necə 

olacaq? 

ġahbəyim həyəcandan gücü gəldikcə suyu üfürür. Suda 

üzən çiçəklər hamısı vəlvələyə düĢür. Suda batan hansı, 

yanı üstə yıxılan hansı. Bir sözlə, aləm qarıĢır. Dayələr 

təəssüflə qıĢqırıĢır. 

Dayə- Ay, ay!. . Sən bunları niyə batırdın? Xanimanlarını 

baĢlarına uçurtdun?.. 

Sonra dayələr zarafata salıb aranı sakitləĢdirdilər. 

Dayə -- ƏĢĢi oyundu. Ovsanata salıb bir də baxarıq, axırı 

yaxĢı gələr. 

ġahbəyim Gor ipini badyadan açıb belinə bağlayır. 

Dayələr narazı olsalar da qızın xətrinə dəymirlər. 

Dayə -- Ülyahəzrətlərinin gözündən iraq. 

22. ġəbəkəli zal. Hуmayуn təranələri. 
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BaĢ əyan Turanbəyimin qabağında baĢını əyib durmuĢdu. 

 

 

 

Turanbəyim -- ġahbəyimi ölkəni gəzməyə çıxardın. Taxt-

tac sahibi gərək ölkəsini yaxından tanısın. Təəbələrinin 

necə yaĢadığını bilsin. 

BaĢ əyan ehtiyatla etiraz edir. 

BaĢ əyyan -- Ülyahəzrətləri, ölkənin yolları bərbad 

haldadı. ġahbəyimə çox çətin olacaq. 

Turanbəyimin üzünə kədər qonur. 

Turanbəyim -- Təki onun ömrünün çətinliyi bundan ibarət 

olsun. 

23. Mənzərə. ġur təsnifi. 

ġahbəyimin kəcavəsi gah aranda, gah yaylaqda görünür. 

Qız fürsət tapdıqca kəcavədən düĢüb piyada getmək 

istəyir. 

ġahbəyim -- Mən bu mafədə getmək istəmirəm. Ölü-zad 

deyiləm ki... 

Əyanlar qorxu içində içlərini çəkirlər. 

Əyanlar -- Allah eləməsin, əstəğfürüllah! 

ġahbəyim ölkəni gəzdikcə, əhalinin acınacaqlı vəziyyətini 

görür. Palçıq daxmalar, sınıq-sökük abidələr, tarlalarda 

ağır zəhmətlə pambıq becərən, tütün əkən arvad-uĢağın 

qartmaq basmıĢ üst-baĢı ağ-qara kadrlarla təsvir olunur. 

Camaatın qaragünün al-əlvan təbiətin qoynunda kontrast 

Ģəkildə göstərilməsi daha dərin təsir bağıĢlayır. 

24. Sarayın həyəti. ġur muğamının sədaları. 
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Təpənin döĢündəki cığırdan gələn Fuadı uĢaqlar görür. 

UĢaqlar hay-küylə onun qabağına qaçır. 

UĢaqlar -- Fuad gəlir, Fuad gəlir... 

UĢaqların səsi yarğanlarda əks-səda verir. Bu səsdən 

diksinən qarğalar havaya qalxıb qarıldaĢır. Göy üzündə 

cövlan edən qarğaların qanadları havanı təlatümə gətirir.  

ƏrgənləĢib boya-baĢa çatmıĢ Fuad sarayın darvazasından 

daxil olur. UĢaqlar Fuadın anasını muĢtuluqlamağa gedir. 

Qala divarının dibindəki təndirxanada oturub yun didən 

qarı ĢaĢırdığından büdrəyə-büdrəyə yerindən durur. 

UĢaqlar -- Dayıdostu, oğlun gəldi, muĢtuluğumuzu ver! 

Fuad uĢaqların arxasınca həyətə girir. Təəccübdən, 

sevincdən quruyub qalmıĢ anasını gözü alır. Onun gözü 

ilə görünən zəhmətdən, həsrətdən quruyub yumağa 

dönmüĢ zavallı qarının görkəmi insanın ürəyini ağrıdır. 

25. ġəbəkəli zal. 

Turanbəyim taxtda oturub. Onun qarĢısında duran baĢ 

əyan müti görünsə də səsinin ahəngində sərtlik var. 

BaĢ əyan -- Ülyahəzrətləri, ġahbəyimin rəiyyət oğlundan 

dərs almasına məclis əhli qətiyyən razı deyil. Mərhum 

atasının goru od tutar. Gənc vəliəhdi sufi Ģairinə necə 

tapĢırmaq olar? 

Turanbəyim -- Əvvəla rəiyyət oğlu dediyin sarayın 

həndəvərində, əlimizdə-ovcumuzda böyüyən uĢaqdı. 

Özüm onunla söhbət eləmiĢəm. Ağıllı, elmli insandı. 

Əyan tələsik Turanbəyimə tənə ilə cavab verir. 
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BaĢ əyan -- Bəlağətli danıĢığına uymayın. Onun Ģairliyi 

var. ġairində ki dili ilanı yuvasından çıxarar. O da ola naĢı 

qız uĢağı.Turanbəyim hirslənir. 

Turanbəyim -- Siz nəyə gərəksiniz. Gözünüz üstlərində 

olar. Bir də qız mənim qızımdı, nəfsinin qulu deyil. 

Əyan yenə etiraz etmək istəyəndə, Turanbəyim qətiyyətlə 

onun sözünü kəsir. 

Turanbəyim -- Gələcəkdə taxt-tac sahibi olacaq. Qoy öz 

nəfsinə qalib gəlməyi öyrənsin. Öz hissləri ilə bacarmasa, 

düĢmənlə necə bacaracaq? 

26. ġəbəkəli zal. Segah muğamının təranələri. 

Güllü-bülbüllü aynadan Fuadın ġahbəyimə dərs keçməsi 

görünür. QamıĢ qələmlər, rəhlə, nəfis süslənmiĢ kitablar, 

yazı ləvazimatı. Bütün bunlar baĢqa otaqdan onlara göz 

qoyan əyanların baxıĢ nöqtəsindən görünür. Əyanların 

təsviri güzgünün dərinliyindən aydınlaĢıb üzə çıxır. 

Onların nə dedikləri də eĢidilir. 

I Əyan -- Divanə dərviĢ baĢ məsləhətçisidi. 

II Əyan -- Əmi oğlanları, dayı oğlanları dura-dura harda 

görünüb ki, qız uĢağı vəliəhd elan edilsin. 

III Əyan -- Qızı da at belində Ģair Ģagirdliyində böyüdür. 

I Əyаn -- Allah bilir, ölkənin gələcəyini hara sürükləyir? 

Əyanların Turanbəyimin qarasına xısınlaĢması getdikcə 

eĢidilməz olur. 

27. Sarayın həyəti. ġur muğamının sədaları. 

ÇiçəkləmiĢ alma ağacının altında kətil və miz 

qoyulmuĢdur. ġahbəyim kətilin üstündə oturub. Onun yazı 

ləvazimatı mizin üstündədir. Saray uĢaqları isə çəmənliyə 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

645 E-antologiya: çağdaĢ dramaturgiya 

 

sərilmiĢ xalının üstündə oturub yazı yazırlar. Qaba kətan 

əbada onlara dərs keçən sufi Ģairi Fuad olduqca asketik 

görünüĢə malikdir. ġahbəyim alma ağaclarının çiçəklərinə 

baxa-baxa xəyala gedib. Müəllimin nə dediyini eĢitmir. 

Gözləri yol çəkir. Bunu duyan müəllim oğlan 

uĢaqlarından birinə yaxınlaĢıb qulağına nə isə deyir. 

Oğlan xəlvətcə ayağa qalxıb, alma ağacının xirtdəyinə 

qalxır. Ağacı bərkdən silkələyir. Alma çiçəkləri qar kimi 

ġahbəyimgilin baĢına yağır. ġahbəyim diksinib ətrafa 

baxır. Hamı gülüĢür. UĢaqların Ģaqraq gülüĢü, yağan 

çiçəklərin bəyazlığına qarıĢır. Uzaqdan bu mənzərəyə göz 

qoyan əyanların topasından bir narazılıq dalğası keçir. 

28. ġəbəkəli zal. Hуmayуn sədaları. 

Qadınlar ġahbəyimi geyindirirlər. 

Qadınlardan biri -- Tez ol, indicə müəllim gələcək dərsə... 

ġahbəyim Ģərq qadınlarının ən üstdən geyindiyi gödəkçə 

çəpgəni lap altdan geyinmək istəyir. 

ġahbəyim -- Yoxsa yalın köynəkdə adamın sinəsi 

gəzindikcə atılıb-düĢür. 

Qadınlar etiraz edir. 

Qadınlardan biri -- Onu əcnəbi qadınları elə geyinir. 

Qanmırlar, mayalarını sıxıb əzirlər. Qadının xayası-

mayası sinəsində bitir. Onu əzib-əziyyətə salmaq olmaz. 

Zalın kandarında dayanıb bütün bu mənzərənin Ģahidi 

olan Fuad nə geri, nə də irəli addımlaya bilmir. 

ġahbəyimin bədən əzalarını yarı çılpaq gördüyündən, az 

qala huĢunu itirmək halına düĢür. Qadınların ġahbəyimə 

intim öyüdü ağlını baĢından alır. 
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Qadınlardan biri -- Sən uĢaq yiyəsi, ana olacaqsan. Gərək 

indidən uĢağın süd çanağını qoruyasan. 

Birdən ġahbəyim güzgüdə Fuadın əksini görür. Qız-

gəlinin arasına çaxnaĢma düĢür. Qadınlardan hansısa 

ġahbəyimin üstünə kəlağayını atır. 

29. Dağın döĢü. Qarabağ Ģikəstəsi 

Fuad qızdırmalı adamlar kimi qan-tər içində yoxuĢu 

qalxır. Dağlara duman gəlir. Ġki dağın arası ilə dərələrə 

sürünən duman batan günəĢin altında rəngdən-rəngə 

düĢür. Bu əsrarəngiz mənzərənin bütün üfüqi tutması 

kosmik əzəmət kəsb edir. Ġlahi mənzərədən heyrətə gələn 

Fuad dağın gədiyində donub qalır. Ġntəhasız gözəlliyin 

qarĢısında daĢlaĢmıĢ bütə bənzəyən Fuad dərdini dağa-

daĢa söyləyir. 

Fuad -- Ey böyük Tanrı! Mən bu gözəllikdə sənin sifətini 

görürəm. Məgər gözəlliyə bağlanmaq, sənə bağlanmaq 

deyilmi? Məgər qadınla kiĢinin məhəbbətinə sən rəvac 

vermədinmi? Məgər ġahbə-yimi mələk simasında sən 

yaratmadınmı? Ona məhəbbətim sənin eĢqinə xilaf 

çıxmaqmı yozulur? Niyə sən mənə bu əlacsız dərdi 

göndərdin? 

Duman dalğasında Fuadla ġahbəyimin birgə obrazı 

görünür. Duman yavaĢ-yavaĢ onları örtür. Bir azdan qürub 

günəĢinin son Ģüaları altında Fuad heysiz addımlarla dağ 

cığırında təm-tək geri qayıdır. 

30. ġəbəkəli zal. Hуmayуn təranələri. 

Turanbəyim ġahbəyimi danlayır. 
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Turanbəyim -- Sən artıq uĢaq deyilsən. Bu gün-sabah 

taleyini təyin etmək lazım gələcək. Özün bilirsən ki, Ģah 

hələ də fikrindən dönməyib. 

ġahbəyim -- Mən heç vaxt o kaftara getməyəcəyəm. 

Turanbəyim -- Qəlbin yaĢı olmur. ġahınsa sinnini heç vaxt 

saymırlar. 

ġahbəyim hirslə zalda var-gəl edir. 

ġahbəyim -- Mən istəmədiyim adamla bir yorğan altına 

girə bilmərəm. 

Turanbəyim dərindən köksünü ötürür. 

Turanbəyim -- Tac sahibinin taleyi ağır sınaqdı. Amma nə 

edək ki, bəxtimizə saray taleyi yazılıb. DüĢmənimiz gəlib 

Qanıx çayının o tayına dirənib. Halalca torpaqlarımıza 

yiyəlik edəmmirik. Məliklərin törəmələri əjdadlarımızın 

qəbirlərini sökür. Oylaqlarımızda at səyirdir. Nəslimizin 

baĢıpa-paqlıları da məmləkətin bütövlüyü uğrunda 

canlarını davalarda verdilər. Ġndi əziz balam, onların 

qabağını qaytarmaq bizə qalıb. Sən gərək özünə elə ömür-

gün yoldaĢı seçəsən ki, ölkəyə həyan olsun. Sənə baĢ 

yoldaĢı, dövlətə dayaq dursun. 

ġahbəyim -- Mən sizə qurbanlıq qoyun deyiləm. 

Turanbəyim əlacsızlıqdan qıĢqırır. 

Turanbəyim -- Unutma ki, sənin doğmaca qardaĢın Ģahın 

əlində girovdu. 

ġahbəyim bir anlığa özünü itirir. Sonra üzünü əlləri ilə 

tutub acı-acı ağlayır. Turanbəyim onu sakitləĢdirməyə 

çalıĢır. 
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Turanbəyim -- Mən də sənin kimi gəncliyimdə ötkəm 

idim. Ġndi yanımda həmiĢə kəfənimi gəzdirirəm. Heç 

soruĢmursan ki, bu nə kəfəndi? 

Turanbəyim əl boxçasını açıb içindəki kəfəni ġahbəyimə 

göstərir. ġahbəyim ağlasa da gözucu boxçaya nəzər salır. 

Turanbəyim -- Bu mənim gəlinlik paltarı əvəzinə geyib bu 

saraya gəldiyim kəfəndi. Boynuma kəfənimi doladım ki, 

bəlkə yazıqları gəlib məni öz elimə-obama qaytarsınlar. 

Amma nə göz yaĢlarıma, nə özümü çaxıb öldürmək 

istəməyimə fikir verən olmadı. O vaxtdan dedim, bir 

ömürdü, elə bil heç yaĢamamıĢam. Onda özümə qəsd 

eləmədim. Anladım ki, bu həyatım mənim üçün 

verilməyib. Ata yurdumun torpaqlarının tapdaq altında 

qalmaması üçün qurban getməliyəm. O vaxtdan ölümümlə 

qol-boyun yaĢayıram. Kəfənimi-ihramımı yanımda 

gəzdirirəm. Öz- özümə deyirəm ki, bil və agah ol, aldığın 

hər udum nəfəs borcunu qaytarmaq üçündü. 

31. Turanbəyimin ata evi. ġüĢtər təranələri 

Turanbəyimə gəlin paltarı geyindirmək istəyirlər. Gənc 

Turanbəyim çılğıncasına müqavimət göstərir. 

Çırpınmaqdan saçı-baĢı dağınıq, göz yaĢlarına qərq olmuĢ 

Turanbəyim əynindəki kəfəndən bərk-bərk yapıĢıb yerə 

döĢəniр. Əlacsız qalan saray xadimləri qızı kəfənlə 

bərabər zorla qırmızı kəlağayıya bürüyüb, kəcavəyə 

aparırlar. Kəcavənin qapısını kilidləyərək gəlin karvanını 

yola salırlar. 

32. Sofi Həmidin zaviyyəsi. Küləyin vıyıltısı. Bayatı-ġiraz 

zəngulələri. 
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Turanbəyimin karvanı uzaqdan gəlir. Karvanın önündə 

ġahbəyimi piyada gətirirlər. Onun əynində qaba kətan 

köynəkdən baĢqa heç nə yoxdur. Belini Gor ipi ilə 

bağlayıblar. Ġpin ucundan tutub onu darta-darta gətirirlər. 

Turanbəyim kəcavədən düĢüb onun piĢvazına çıxan Sofi 

Həmidlə salamlaĢır. Onlar hücrəyə keçirlər. Küləyin 

vıyıltısı burda da eĢidilir. Hücrədə heç nə yoxdu. Yalnız 

yerə kilim salınıb. Sofi Həmidlə Turanbəyim həmin 

kilimin üstündə bardaĢ qurub oturuр. 

Turanbəyim -- Ya Seyid, qorxduğumuz baĢımıza gəldi. 

ġah elçi adıyla sərhəddə qoĢun yığıb. Balacalıqdan onun 

sarayına aparılan oğlumu da qoĢuna qoĢub ki, sizin 

ölkənin vəliəhdi budur. ġahbəyimi göndər vəliəhdini geri 

al. Yoxsa bütün ölkənin qız-gəlini kəniz aparılacaq. Əli 

bel tutan, gözü qara seçən camaatın qul bazarlarına 

dağıdılacaq. Torpağın torba ilə daĢınacaq. 

Sofi Həmid -- Yaman yerdə axĢamladıq. 

Turanbəyim -- ġahbəyim də Ģah deyiləndə daĢ atıb, baĢ 

tutur. Gor ipinə bağlayıb gətirdim ki, müqəddəs 

peyğəmbərimizin dəvəsinin altından keçirim. Təzədən 

doğulurmuĢ kimi ürəyindəki, qəlbindəki vəs- vəsələri 

sildirim. 

Sofi Həmid -- Ziyarətiniz qəbul olsun! 

33. Təkiyyənin həyəti. Küləyin vıyıltısı. Segah sədaları. 

ġahbəyimi ayaqyalın, qaba kətan köynəkdə, belindəki Gor 

ipindən tutub, dəvə bədəlinin altından keçirirlər. 

Turanbəyimlə bərabər ətrafdakıların hamısı üzünü göyə 

tutub yalvarır. 
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Turanbəyim -- Ya rəbbim! Mən ömrümü elə günahkar 

yaĢamamıĢam ki, ölümümdən qorxam. Qabağında 

üzüqara olmağımdan qorxuram. Bu dünyada boynuma 

qoyduğun borcumdan çıxa bilməməkdən eymənirəm. Ya 

bu iĢığın sahibi, sən bu tifilin qəlbinə vətən sevgisi yaz. 

Taxt-tacın sitəminə sayğı göndər! 

34. ġəbəkəli zal. Çahargah muğamının sədaları. 

ġahbəyimin güllü-bülbüllü güzgüsündə çılğın görkəm 

almıĢ Fuad peyda olur. ġahbəyim oturduğu kətildən Fuada 

sarı dönür. Güzgüdə iki sevgilinin həyəcanlı danıĢığı əks 

edir. 

Fuad -- Ģahın elçiləri qapının ağzını kəsdirib. Səni 

aparmayınca getməyəcəklər. Bər-bəzəkli dəvə karvanı ilə 

saray karvansarasında Turanbəyimin rüsxətini gözləyirlər. 

QardaĢını da qoĢunla sərhəddə qoyublar. 

ġahbəyimin sanki qulaqları tutulur. Ətraf lal bir səssizliyə 

bürünür. ġahbəyim uzun müddət yerində quruyub qalır. 

Sonra birdən Fuadın əlindən tutub qızdırmalı adamlar 

kimi deyir. 

ġahbəyim -- Gedək. 

Fuad -- Hara? 

ġahbəyim -- Gözümüz hara baxır, ayağımız hara gedir, 

ora... 

Fuad tərəddüd edir. 

Fuad -- Harda olsaq bizi tapacaqlar. Biz heç saraydan çıxa 

bilməyəcəyik. 

ġahbəyim artıq ona qulaq asmır. Sandığına cumub pal-

paltarını töküĢdürür. Toxuma yun corablarını ayaqlarına 
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taxır. Tirmə Ģalına, qərzəkli kürkünə bürünüb bir neçə Ģeyi 

də boxçaya bükür. Məcməйiyə cumub Gor ipini götürür. 

Onunla boxçanın ağzını bağlayıb əlinə alır. Fuadın nə 

deyəcəyinin fərqinə varmayıb onun əlindən tutub dartır. 

Sarayın gizli yeraltı yollarına yönəlirlər. 

 

 

 

35. Dağın döĢündə meĢəlik. Qarabağ Ģikəstəsi. 

Güclə yeriyən iki sevgili yorulub əldən düĢüb. At 

ayaqlarının səsi getdikcə yaxınlaĢır. Fuad vəhĢi heyvan 

kimi havanı iyləyir. Gözü ilə gizlənmək üçün yer axtarır. 

Yaxınlıqda küləyin sovurub dərəyə tökdüyü quru 

yarpaqları görüb ora cumur. Yar-paqların altında 

ġahbəyimi basdırır. QamıĢı qırıb nəfəs almaq üçün onun 

ağzına qoyur. Kol-kos toplayıb onun üstünə tökür. Özü də 

bu minvalla ġahbəyimin yanında uzanıb yarpaqlarla 

örtünür. Bir parça qamıĢ da nəfəs almaq üçün özü götürür. 

Yarpaqların altından ġahbəyimin tir-tir əsən əlini tutub, 

ona toxtaqlıq verir. Saray atlıları meĢəni ələk-vələk edib 

onların yanından keçsələr də heç nə duymurlar. AxĢam 

düĢdüyündən əliboĢ geri qayıdırlar. Atlıların əlindəki 

yanar lopalar yamac boyu axıĢıb gecənin qaranlığında yox 

olur. YağıĢ baĢlayır. ġahbəyimlə Fuad ayaqyalın sıldırım 

qayaya dırmaĢır. Hərdən çaxıb gecənin qaranlığını yaran 

ildırım onları iĢıqlandırır. ġahbəyimin yadına uĢaqlığı 

düĢür. 
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36. Fuadgilin kasıb daxması.  

Həyətdə üzümün Ģirəsini çıxarmaq üçün daĢ tiyan 

qoyulub. Fuad tiyanın içində yalın ayaqla üzümləri 

tapdayır. ġahbəyim ona baxıb gülür. Balaca qızcığaz da 

üzümü tapdalamaq istədiyini söyləyir. 

ġahbəyim -- Mən də, mən də... 

Fuad -- Sən yıxılarsan. 

Fuadın anası -- Sən görəsi iĢ deyil. 

ġahbəyim toppuĢ əllərini Fuada uzadıb onu da tiyana 

götürməsini istəyir. 

Fuad -- Onda gərək ayaqlarını yuyasan. 

Fuad tiyandan düĢüb ġahbəyimin ayaqlarını arxda yuyub 

qurulayır. Qızın ayaqlarını yuyanda, ona tanıĢ olmayan 

hisslər keçirir. Sonra qızı tiyana qoyur. Özü də yerdə 

durub ġahbəyimin əlindən tutur. Qız onun əlindən yapıĢıb 

sevinclə tiyan boyu qaçır. Üzümlərin Ģirəsi üst-baĢına 

sıçrayır. GünəĢ kəhraba üzümlərin və qızcığazın gözündə 

parlayır. Fuadın anası bu mənzərədən riqqətə gəlib 

qızcığazı oxĢaйır. 

Fuadın anası -- Gözləri də kəhraba rəngindədi, iki gilə 

Ģanıdı elə bil. Nə yaraĢıqlı baladı bu!.. 

 

37. Qayalıq. Qarabağ Ģikəstəsi. 

Qaranlıqda bir-birinə qısılıb qayalıqda yağıĢdan 

daldalanan sevgililər. Fuad təqsirkarcasına deyir. 

Fuad -- Yəqin bu vəziyyətə düĢdüyün üçün məni 

qınayırsan. PeĢimançılıq çəkirsən. 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

653 E-antologiya: çağdaĢ dramaturgiya 

 

ġahbəyim -- Əsla. Mən çoxdan saraydan çıxıb getmək 

istəyirdim. Tiyanda üzüm əzdiyimiz yadın-dadı?.. 

Fuad -- Gəl bir yadımda olmasın. 

ġahbəyim -- Onda elə istəyirdim sizdə yaĢayam... 

 

38. ġəbəkəli zal. 

 

Turanbəyim pəncərə qabağında durub qımıldanmadan 

qaranlığa baxır. BaĢ əyan suçlu-suçlu zala daxil olur. 

BaĢ əyan -- Ülyahəzrətləri, qaçanları gördüm deyən 

yoxdu. 

Turanbəyim hirslə deyir. 

Turanbəyim -- Axtarın, axtarın... Yerin dibindən də olsa, 

tapıb gətirin. 

BaĢ əyan -- Pay-piyada onlar uzağa gedə bilməzlər. Belə 

havada çətin tab gətirərlər. (Qorxa-qorxa əlavə edir.) Əgər 

kənardan köməkləri olmasa... 

Turanbəyim -- TapmamıĢ saraya qayıtma! 

BaĢ əyan ehtiramla geri çəkilir. 

39. Sarayın həyəti. Çahargah sədaları. 

Fuadla ġahbəyimi Gor ipi ilə bir-birinə bağlayıb gətirirlər. 

ġahbəyimi hörüklərindən QoĢa çinarın budaqlarını əyib 

bağlayırlar. Fuadı isə həmin budaqlara qollarından Gor ipi 

ilə gərirlər. Çinarların budaqlarını əyən kəndirləri 

əllərində tutmuĢ cəlladlar əmrə müntəzirdilər. Kəndirləri 

buraxdıqları ilə bo-ĢalmıĢ budaqların öz yerinə 

qayıtmasından edam olunanlar iki para olacaqlar. Hamı 

sarayın ikinci mərtəbəsindəki eyvana baxır. Turanbəyim 
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eyvana qırmızı paltarda çıxsa, edam baĢ tutacaq. YaĢıl 

paltarda çıxsa,əfv olunacaqlar. 

40. ġəbəkəli zal. Rast təranələri. 

Turanbəyim taxtında daĢlaĢmıĢ büt kimi oturub. BaĢ əyan 

Turanbəyimin üzünə baxmağa çəkinir. Odur ki, gözlərini 

yerə dikib deyir. 

BaĢ əyan -- Ülyahəzrətləri, Sofi Həmidin dərviĢləri 

olmasaydı, qaçanları Dağıstan sultanından ala 

bilməyəcəkdik. Gecəynən ġahbəyimgili körpəsi qarıĢıq 

Göz qalasından necə çıxarıb gətiriblərsə, xəbər tutan 

olmayıb. Yoxsa dağlılardan adam almaq olar? Sultan 

deyib ki, papağımı itin quyruğunun altından keçirib 

baĢıma qoyaram, qanımla qonağımı qorumasam. Bir ildi 

sözündən döndərəmmirdik. 

BaĢ əyan Turanbəyimin özündə-sözündə olma-dığını 

duyub səsini kəsir. Aralığa üzücü bir sakitlik çökür. BaĢ 

əyan bilmir getsin, yoxsa qalıb fərman gözləsin. 

Haçandan- haçana ürəklənib deyir. 

BaĢ əyan -- Mən gedim iĢi səhmanlayım. 

Turanbəyimin onu heç duymadığını görüb dalı-dalı zaldan 

çıxır. Turanbəyim sürüĢüb taxtdan düĢür. Dizin-dizin 

sürünərək paltarlarını götürüb dəyiĢir. Ağı deyirmiĢ kimi 

öz-özü ilə danıĢır. Güzgüdə balaca ġahbəyimin saçlarını 

hörülən görür. Çılğın bir görkəmlə deyir. 

Turanbəyim -- Kəcavəsi mafəyə dönən balam! Güzgü 

qabağında saçları hörülən balam, hörüklərin boğazının 

kəndirinə döndü. Mənim öz balamın həyatını belə xilas 

etməyə ixtiyarım çatmır. Mən ana haqqına layiq 
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görülməmiĢəm. Yaradan məni bu mənfur sarayın qulu 

xəlq eləyib. Yeddi dönən arxamı qəbirdə söyən xalqın 

qulluqçusu yaradıb. Ġndi mən qırmızı geyib qazılıq 

etməliyəm ki, təəbələrim sözümə baxsın. Ġbrahim 

peyğəmbərimiz də balasını qurban kəsməli oldu. Ġntəhası 

ulu yaradan ona rəhm elədi, əvəzinə qurbanlıq qoyun 

göndərdi. Mənə yazığı gəlmədi xaliqin. Turanbəyim beli 

bükülə-bükülə eyvanın qapısına səntirləyir. Xorla özünü 

doğruldub eyvana çıxır. 

41. Sarayın həyəti. Çahargah muğamının sədaları. 

Edam əhli Turanbəyimin yaĢıl paltarda, lakin qırmızı 

kəlağayıda eyvana çıxdığını görüb ĢaĢırır. Cəlladlar nə 

edəcəklərini bilmir. Turanbəyim ölü sakitlikdə iradəsini 

bəyan edir. 

Turanbəyim -- ġairi boĢlayın getsin! Onun taxta dəxli 

yoxdur. ġairin iĢi dili ilə ilanı yuvasından çıxarmaqdır. 

YaxĢı Ģairdir ki, mənim də dilimi-ağzımı bağladı. Gənc 

vəliəhdin qəlbini ovsunladı. Buraxın getsin onu! Göy 

Tanrı, altı gen dünyadı. Qoy yaĢasın bu dərdlə, görüm 

necə yaĢayır? Qanana bundan ağır cəza düĢünmək olmaz. 

Turanbəyimin gözü uzun müddət yol çəkir. Sonra 

dərinlikdən baĢ vurub, suyun üzünə çıxan təki boğularaq 

söyləyir. 

Turanbəyim -- Vəliəhdinsə cəzası haqqdı! Çünki ölkənin 

taxt-tacını döyüĢsüz-davasız bir sufi Ģairinə təslim etdi. 

Öz-özünün qədərini seçsin. Ģaha ya ölüsü, ya da dirisi 

gedib çıxmalıdı! 
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Cəllad təbərzinlə ġahbəyimin çənəsini sinəsindən qaldırır. 

ġahbəyimin üzünə sual dolu baxıĢlar dikilir. Hamı onun 

verəcəyi qərarı gözləyir.  

ġahbəyim -- Tonqal qalayın! 

Heç kəs ġahbəyimin nə edəcəyini anlamır. Tonqal 

yandırılır. Yenə sual dolu baxıĢlar onun üzünə dikilir. 

ġahbəyim hörüklərinin açılmasına iĢarə edir. Onu çinar 

budaqlarından azad edirlər. ġahbəyim sarayın həyətini, 

anasını vida baxıĢları ilə nəzərdən keçirir. Uzun müddət 

xoĢbəxtcəsinə Fuada gülümsəyir. Fuad ona sarı dartınsa 

da, Gor ipinin cəngindən qurtara bilmir. ġahbəyim üzünü 

göyə tutub pıçıldayır. 

ġahbəyim -- Nə yaxĢı ki, sən bu odu mənə göndərdin, 

Ġlahi!  

ġahbəyim heç kimin gözləmədiyi halda tonqala 

addımlayır. Tonqalın alovları ucsuz-bucaqsız lalə 

çöllərinə dönür. Hуmayуn muğamının zəngulələri tüğyan 

edir. 

42. ġəbəkəli zal. Hуmayуn muğamının təranələri. 

Turanbəyim yataqda ağır xəstədir. Sofi Həmid bir körpə 

qundağını ona uzadır.  

Sofi Həmid -- Ülyahəzrətləri, ġahbəyimin yadigarıdı. Qız 

uĢağıdı, eynən özünə oxĢayır... 

Turanbəyim əlini uzadır. Üstdən aĢağı gələn qundaq ona 

qəbirə sallanılan kəfənli ölü kimi görünür. UĢağı yanında 

rahlayıb göz yaĢları içində uzun-uzadı ona baxır. 

Turanbəyim Sofi Həmidə dönüb deyir. 
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Turanbəyim -- Ģah ġahbəyimin külünü-kösövünü 

istəmədi. Böyük oğlumu da yenə öz sarayına apardı. 

Sofi Həmid -- Adətə görə özünə qəsd edən el 

qəbиristanlığında basdırıla bilməz. Demək saray 

türbəsində də ona yer yoxdu. 

Turanbəyim ikrah və ağrı ilə üzünü çevirir. Heç nə demir. 

Sofi Həmid bir az gözləyib yenə dillənir. 

Bəs Gor ipi?.. Nəslin qayələrinə xilaf çıxan onun Gor ipi 

ilə qəbirə sallana bilməz. 

Turanbəyim tövĢüyə-tövĢüyə etiraz edir. 

Turanbəyim -- ġahbəyim bütün Ģahlardan müzəffər çıxdı. 

Heç nəyə, heç kəsə tabe olmadı. Gor ipini bizim nəslin 

əlindən özü aldı. Qoy bu Gor ipi onunla getsin. 

Turanbəyim gözü ilə Gor ipi qoyulmuĢ məcməйiyə iĢarə 

edir. Sofi Həmid Gor ipini götürür. Dönüb Turanbəyimə 

deyir. 

Sofi Həmid -- UĢağın atası mənim təkiyyəmdədi. 

FikirləĢirəm yerimə qoyub getməyə mürиdim olacaq. 

Ölkəyə dayaq duracaq cavanlarımız da bu gün, sabah səfə 

düzüləcək. 

43. Sofi Həmidin zaviyyəsinə yaxın müqəddəs dağın 

döĢü. Yasin sədaları. 

Qədim qəbиristanlıqdan kənarda müqəddəs dağın ətəyində 

dəfn mərasimi. Qara geyimli kiĢilər mafəni ehtiramla yerə 

qoyurlar. Payız günəĢinin sarı iĢığı həzin-həzin mərasimi 

nura boyayır. Qara geyimli asketik kiĢilərin nizamlı 

hərəkəti bütöv bir sənət əsərinə bənzəyir. Qəbrin içinə 

düĢüb ölünü qəbul edən kiĢi kəfənli ölünü uĢaq qundağı 
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kimi görür. Kəfənin baĢını açıb ölünün sağ üzünü torpağa 

yapıĢdırır. Gor ipini sıyırıb cəsədin altından çıxarırlar. 

Ġpək ip günəĢin altında ilan kimi parıldayır. Gor ipini Sofi 

Həmidə uzadırlar. 

44. Sofi Həmidin hücrəsi. Hуmayуn sədaları ara-sıra 

küləyin vıyıltısına qarıĢır. 

Bom-boĢ hücrədə Fuad kətan əbada kilimin üstündə 

oturub. Nəfis paltarda, qayğısız böyümüĢ balaca qızcığaz 

bu asketik əhatədə gül-çiçək təsiri ba-ğıĢlayır. O, atasının 

yazdığı vərəqləri yığıb səliqəyə salır. 

Qızcığaz -- Ata, bəs Gor ipi, Gor ipi nə oldu? 

Fuad -- Mənim belimdəki həmin Gor ipidi. Sofi Həmid 

mənə verdi. O vaxtdan belimdə gəzdirirəm. Çünki hər gün 

ölüb, hər gün basdırılıram. Turan-bəyim bundan dəhĢətli 

cəza düĢünə bilməzdi. 

 

Titrlər. 

 

Filmdə istifadə ediləcək geyimlər Azərbaycan milli 

geyimlərinə improvizə edilmiĢ avanqard sənət nümunələri 

olmalıdır. Musiqi isə vokal impro-vizələrdə nəzərdə 

tutulub. Bu, hadisələrin hər dövrdə baĢ verə biləcəyi 

ehtimalını yaradar və filmə müasirlik ruhu gətirər. 
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Mehman  Musabəyli 

  

 

Adsız çiçək 

 

(induktiv pyes) 
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 «Biz dünyanın uşaq bağçasıyıq...» 

 

 Con Kennedi 

 

  

  

 

  

 

1. 

 

  

 

Yay günəĢi altında bərq vuran nəğməli dənizin sahilində 

böyük, qırmızı çətir var. 

 

Çətirin altında kök, eynəkli kiĢi qumun üstündə uzanıb 

kitab oxuyaraq arxasını günə verir. Çətir isə acıqla kölgə 

salır. Bir az aralıda balaca qız uĢağı əlində çubuqla qumun 

üstündə xətt çəkir. Sonra xəttin üstündə kəndir üstə 

yeriyirmiĢ kimi qollarını açıb yeriyir. Atası məhəl 

qoymur. 

 

-         Ata, mən hardayam? 
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-         Dənizdə! 

 

-         Yox, axı! 

 

UĢaq «kəndir»də gəzir, ayağına balıqqulağı iliĢir, kənara 

sıçrayıb saldırır, «kəndir»ə çıxıb gəzməyinə davam edir. 

-         Ata, mən hardayam? 

 

-         Dənizin sahilində. 

 

UĢaq atasının yanına çatıb, o baĢa qayıdır. Təzədən 

baĢlayır. 

-         Yox, axı! 

 

Ata kitab oxuyur, bir vərəqi çevirir. UĢaq onun baĢının 

üstünü kəsdirir. 

-         Mən hardayam? 

 

-         Qumun üstündə. 

 

Ata baĢını qaldırıb uĢağa baxır. Ata gülür. UĢaq fikirləĢir. 

-         Düzdü! 

 

Dalğalar fıĢıldayırlar. Balıqlar gülürlər. UĢaq dənizə daĢ 

atır, sonra yenə kəndirdə gəzir. 
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2. 

 

  

 

Qara zurna səslənir. Əlində uzun Ģüvül tutmuĢ kök, 

yarıçılpaq pəhləvan kəndir üstə gəzir. AĢağıda bir nəfər 

iri-iri daĢları göyə atıb, sinəsilə vurub yerə salır. Əsgərlər 

əllərində səməni ilə dövrə vururlar. Ġki əsgər yumurta 

döyüĢdürür.  

 

Toyuq deyir: 

 

-         Mən bir də yumurtlamayacam. Çünki yazıçı ilə əsər 

arasında zaman yatır. Gedin elə də deyin! 

 

Əsgər deyir: 

 

-         Toyuq küsüb. 

 

Pəhləvan, - inanmam - deyir. Sonra əlavə edir. - Novruz 

bayramında bütün küsülülər barıĢır. 

 

Toyuq deyir: 

 

-         BarıĢmam! 
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Pəhləvan kəndir üstə geriyə dönür, axıra qədər gedib, 

düĢür. DaĢoynadana deyir:  

 

-         Mənə də ver! 

 

-         Götür! 

 

Pəhləvan sinəsi ilə daĢları vura-vura deyir:  

 

-         BarıĢmazsan, bir il küsülü qalarsan. 

 

Toyuq: 

 

-         Cəhənnəm! - deyir. 

 

-         Cənnət! Küsülü qalarsan, sənə heç kəs buğda 

verməz! 

 

-         Cəhənnəm!  

 

-         Cənnət! Buğda yeməzsən, yumurtlamazsan! 

 

-         Dedim axı, mən bir də yumurtlamayacam! 

 

Əsgərlər deyirlər: 

 

-         O çoxdan plan qurubmuĢ! 
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-         Sən demə! 

 

-         YaxĢı. 

 

-         O çoxdan plan qurubmuĢ! 

 

-         Sən də demə! 

 

-         Oldu… 

 

  

 

3. 

 

  

 

Ucsuz-bucaqsız palçıqlığı ay iĢıqlandırır. Ġki nəfər nəyisə 

darta-darta aparır. Onun nə olduğunu qaranlıqda ayırd 

etmək olmur. 

 

-         Gəl elə burda qoyub gedək. 

 

-         Yox. Hələ tezdi. 

 

-         Sonra gec olacaq. 

 

-         Olmaz! 
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-         Bilsəydim, bu iĢə qol qoymazdım. 

 

-         Donquldanma! Qaldır, ağırdı. Getdik. 

 

-         Nədi axı bu? 

 

-         Mən nə bilim! 

 

-         Dayan! Baxaq görək nədir. 

 

-         Bu qaranlıqda nə biləcəksən? 

 

-         Yanında heç nə yoxdur? 

 

-         Çəkmirəm! 

 

-         Eybi yox, ay iĢığında baxaq! 

 

-         Onsuz da heç nə görməyəcəksən! Götür, getdik…    

Mən səni sevdim ay iĢığında… 

 

-         Niyə susursan? 

 

-         Bataqlığa az qalıb! 
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4. 

 

  

 

Çətir eynəkli kiĢinin üstündən qaçıb kənara kölgə salır. 

UĢaq qumda çəkdiyi xətti təzələyir. Üstündə yeriyir. 

Sonra əyilib, xətt çəkdiyi qumdan bir ovuc götürüb az qala 

atasının gözünə soxur. 

 

-         Bax, bu nədi, nədi bu, hə? 

 

Atası qaldırıb baxır. Çox fikirləĢəndən sonra:  

 

-         Qum! - deyir. 

 

UĢaq deyinir:  

 

-         Uf-f! Ay Alla-ah! - sonra əlavə edir. - Yox axı, yox 

axı, yox axı!!! 

 

Ata kitab oxuyur. Dalğalar Ģuruldayır. Uzaqda gəmi fit 

verir. 

 

-          YaxĢı, bu qumdu. O günəĢdi. O dənizdi. Bəs bu 

nədi, bax bu, bu, bu?!  

 

-         Ona da sən ad qoy. 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

668 E-antologiya: çağdaĢ dramaturgiya 

 

 

-         Mən? YaxĢı. Deməli o günəĢdi, o dənizdi, bu da ki, 

bu da qumba. Yox, Ģamba. Yox, səspələ. Hi-hi, səspələ! - 

xətti tapdalaya-tapdalaya hecalayaraq gəzir. - Səs-pə-lə! 

Səs-pə-lə! O günəĢdi, o dənizdi, bu qumdu, bu atadı, bu da 

səs-pə-lə-di! Səs-pə-lə-di! 

 

-         Bəsdi! 

 

-         Səs-pə-lə-du! Səs-pə-lə-ka! Səs-pə-lə-to! Səs-pə-lə-

tor! Tapdım! Səs-pə-la-tor! Səspəlator!.. Sən kimsən? 

 

-         Mən? - saqqallı kiĢi soruĢur. - Səspəlator! 

 

-         Yox, Səspəlator budu! Mən indi ad qoydum. 

 

-         Özün bil, sən çağırdın deyə gəldim. - Saqqallı kiĢi 

bunu deyib gedir. 

 

UĢaq gedib atasının yanında oturub uzaqlaĢan saqqallı 

kiĢinin dalınca baxır. Dəniz fıĢıldayır. UĢaq fikirləĢir. Ata 

kitab oxuyur. Balıqlar… … …ölsün. 

 

-         Ata, dur gedək! 
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5. 

 

  

 

Tonqalın ağ tüstüsü gözləri yaĢardır. Hamı burnunu çəkir 

və gözlərini ovxalayır. Pəhləvan daĢlardan birini baĢının 

altına qoyub, göy yamacda uzanıb. Deyəsən yorulub. 

Gözünün üstünü qırmızı pilotka ilə örtüb ki, gün 

düĢməsin. Onun gəzdiyi kəndir boĢ deyil, əsgərlərin 

partyankaları asılıb. DaĢoynadan pəhləvanın ayağına 

yavaĢca təpik vura-vura deyir: 

 

-         DadaĢ, dur, daĢın biri çatıĢmır. Əsgərlər də yoxa 

çıxıblar. 

 

Pəhləvan deyəsən bərk yorulub. Toyuq hirsindən Ģeir 

deyə-deyə gəziĢir. 

 

-         Öldü, öldü, öldü o 

 

Kimsəsiz və çarəsiz 

 

Öldü, öldü, öldü o 

 

Daha nə istəyirsiz? 

 

Öldü beli toqqalı 
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Qırmızı pilotkalı 

 

Lələkləri ağarmıĢ 

 

Qabığından çıxmamıĢ 

 

Əsgərlər matəm mahnısı oxuya-oxuya, musiqiyə uyğun 

addımlarla gəlirlər: «Saçın ucun hörməzlər, gülü sulu 

dərməzlər…» Toyuq bağırır: 

 

-         Fərə-ğat! 

 

Əsgərlər cavab verirlər: 

 

-         Oldu fərəğat! 

 

-         Havaya yaylım atəĢi açaraq düĢmənlərin bağrını pa-

art-lat! 

 

-         Oldu havaya yaylım atəĢi açaraq düĢmənlərin 

bağrını partlatmaq! 

 

-         Tüfəngləri havaya tu-uĢ-la! 

 

-         Oldu tüfəngləri havaya tuĢlamaq! 

 

-         Tətiyi basıbən atə-əĢ aç! 
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-         Oldu… atəĢ açmaq! 

 

-         Hip-hip! 

 

-         DurrĢĢ!!! 

 

-         A-zəd! 

 

-         Oldu azəd! Cənab ali baĢ komandan, tüfənglərin 

hamısı açıldı! 

 

-         Hip-hip! 

 

-         Ura! Ura! Ura! 

 

-         Qəmli mahnı ilə irəli addımla-a arĢ! Als! 

 

-         …Sarı gəlin. Bu sevda nə sevdadır, səni mənə 

verməzlər… 

 

Qəmli valsın səsini təntənəli marĢ batırır. GünəĢin səsi isə 

marĢı batırır: 

 

-         Ey, pəhləvan, gözünü məndən nöĢ gizlədirsən? 

 

-         Gizlətmirəm ki! 
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-         Bəs o qırmızı pilotka nədir? 

 

-         Qırmızı deyil ki! 

 

-         Vətənimizin bu ağır günündə… - Pəhləvan 

qulaqlarını tutdu. Aləm sükuta qərq oldu. Ay Allah, bu 

sükut nə gözəl Ģeydir. (müəllif) Pəhləvan qulaqlarını açdı, 

görsün GünəĢ danıĢmır ki… 

 

-         Pəhləvan, sən məni yaxĢı tanımırsan, ha!.. - bunu 

deyib GünəĢ tutuldu. Qaranlıqdan istifadə edib hamı ağız-

ağıza verdi: 

 

-         GünəĢ tutuldu! 

 

-         GünəĢ tutuldu! 

 

-         GünəĢ tutuldu! 

 

-         Ba! Nə üstə? 

 

-         Kəndir. 

 

  

 

  

 

6. 
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Uzaqdan səs gəlirdi: 

 

-         Ey, kim mənim inəyimi sağıb? Cavab verin də, ay 

vicdansızlar!.. 

 

  

 

  

 

7.  

 

  

 

  

 

-         Zəng vur öyrən görək neçədə yandıracaqlar. 

 

-         ġam qurtarıb. Üstündə heç nə yoxdur? 

 

-         Mən ki, çəkmirəm. 

 

-         Ata, balıq istəyirəm. Qırmızı, çoxlu! 
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-         Qırmızı yox, qızıl balıq. 

 

-         Qızıl istəmirəm, qırmızı istəyirəm. 

 

-         Bircə bu xarabada iĢıqlar sönür. 

 

-         Braziliyada iĢıqlar sönməz. 

 

-         Deyirəm də, bircə bu xarabada iĢıqlar sönür. 

 

-         Ata, kofe ilə fala baxanda iĢıqları söndürürlər? 

 

-         Heyif Pele, heyif! Ay qız yavaĢ, ayağını 

sındırarsan. 

 

-         Zəhrimara qalmıĢ!.. Pərdəni çəkirəm! Heç 

olmasa… - dalısını demir, fikirləĢir. 

 

  

 

  

 

8. 

 

  

 

-         Səhərə az qalıb. 
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-         Deyirsən səhəri gözləyək? 

 

-         Əlbəttə! Yoxsa boğulub ölmək istəyirsən? 

 

-         Doğrudan bilmirsən bunun içindəki nədir? 

 

-         Sən öl bilmirəm. 

 

-         Amma mən bilirəm. Saspilyator. 

 

-         Nə? 

 

-         Heç, elə-belə. Yadıma bir Ģey düĢdü… 

 

-         Nə? 

 

-         Yol boyu eləhey fikirləĢirdim ki, bu 

ağcaqanadlardan nə əcəb, gözə dəymirlər. Sən demə 

bataqlığa yığıĢıblarmıĢ. 

 

  

 

  

 

9. 
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Məktubda bu sözlər yazılmıĢdı: «Sən dediyin gülü tapa 

bilmədik. Axı sən onun adını yazmamıĢdın. Alim dayı ilə 

bir yerdə çobanın yanına getdik. Alim dayı təzə qonĢudur. 

Əvvəl kasıb idi. Sonra gülümsəyən maska düzəldib satdı. 

Maska hamının xoĢuna gəldi. Hamı o maskadan alıb 

geyindi. Özü də taxırdı. Mənə də vermiĢdi. Elə yaxĢı idi 

ki… ġəhərdə hamı mehriban idi. Sonra maskalar 

köhnəldi, Alim dayı da öldü. Alim dayıda qum saatı var 

idi. Mənə verib, sonra öldü. Qum saatını baĢıaĢağı 

çevirirsən, on beĢ dəqiqədən sonra yenə çevirirsən. Alim 

dayı deyirdi ki, o dəqiq saatdır. Ona baxanda yadıma 

dəniz düĢür. Ata, darıxmıĢam səninçün. 

 

Hə, gülü deyirdim, axı. Alim dayı çobana dedi ki, bizə gül 

lazımdır. SoruĢdu nə gülü? Dedik ki, adını bilmirik. 

Çoban dedi ki, qabaqlar buralarda gül var idi. Hər yatanda 

onlardan çoxlu qırıb baĢımın altına qoyurdum. Ġndi 

qurtarıb. SoruĢduq o nə gül idi, dedi bilmirəm. Dedi ki, 

yazda gəlin, mənim özümə də lazımdır. Sonra Alim dayı 

çobanı qonaq çağırdı. Çoban dedi ki, yox, siz tərəfdə 

güclü külək olur. Papağımı aparar. Mən də ona dedim ki, 

ipnən bağlasa düĢməz. Öz papağımı göstərdim. Dedi ki, 

yaxĢı, iplə bağlayıb gələrəm. Amma gəlmədi. Yazda yenə 

gedəcəm. Sağ ol, ata! Tez gəl!» 
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