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Anası tərəfindən qatarda azdırılan Nərgiz adlı
qızın və onun kimi neçə-neçə atılmış körpələrin,
düşmənçiliklə oğurlanan günahsız uşaqların mənəviyyatına vurduqları ziyanı başa düşməyən
şəxslərin, amansız qəddarlığının sonu görünmür.
Bərkdən-boşdan çıxmamış narahat gənc qız,
bütün məhrumiyyətlərə sinə gərərək, yaşadığı
çətinliklərə baxmayaraq, taleyin amansız haqsızlıqlarının məngənəsində sıxılsa da, heç nəyə təəssüf etmədən həyat yollarında qürurla addımlamağa davam edir.
Müəllif əsərdə insanlara yer üzünə yüngül səyahət bileti verilmiş ömrü, gəzinti zamanı onu
nifrətə, hərisliyə, pis əməllər törətməyə aparan
fikirlərdən əl çəkməyə və başqalarını da düşünməyə, yaxşı əməl sahibi olmağa çağırır
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Bu kitabı oxuyarkən fikrim çox uzaqlara
düyünləndi. Yaddaşımı çözələyib 35 il əvvələ,
gənclik illərimə qayıtdım. Azərbaycan Texnologiya İnstitutunun birinci kursunda oxuyurdum.
Yay tətilini güllü-çiçəkli, saf havalı, doğulub
boya-başa çatdığım Ağdam şəhərində keçirərdim. Bir gün atam mənə dedi:
– Rauf bala, istəyirsən, Zeynal əminə zəng
edim, Sizi Şuşaya, pioner düşərgəsinə göndərsin. Həm havanızı dəyişmiş olarsınız, həm də
dağ havasında dincələrsiniz. O vaxtlar Zeynal
müəllim rayon Həmkarlar Komitəsinin sədri,
atam isə “Lenin yolu” qəzetində şöbə müdiri
vəzifəsində işləyirdi.
1978-ci illər idi. Qardaşım Vaqiflə Şuşada
pioner düşərgəsində ikiaylıq müəllim-tərbiyəçi
kimi fəaliyyət göstərməyə başladıq. Valideyn
hüququndan məhrum olmuş uşaqlarla həmişə
nəzakətlə rəftar edirdik. Bəzən müəllimlər dəcəl
uşaqların üstünə qışqırır, hətta əl də qaldırıb
təhqir edirdilər. Biz gələndən sonra, uşaqların
tərəfin saxladığımız üçün bəzi tərbiyəçilər artıqəskik hərəkət etməyə cəsarət etmirdilər...
Tahirə Ağasiyevanın (Taviyə Nəbiyeva) yazdığı bu əsəri ürək ağrısı ilə oxudum. Atılmış
uşaqların başına gətirilmiş işgəncələr, haqsızlıqlar sanki müəllifin gözləri qarşısında olmuşdu.
Atasını körpə ikən itirən Nərgizin başına
gətirilənlər oxucuda ikrah hissi oyadır. Ana öz
ciyərparasını ikinci dəfə ərə getdiyi “kişiyə”
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görə necə ata bilərdi? Atdı da! Ana ikinci dəfə
ailəsini dağıtmamaq xatirinə, ərinin tələbilə öz
doğma övladını azdırarkən, görəsən qəlbində
bir ağrı keçirmişdimi?!
Bu cür valideynləri cəmiyyət bağışlaya bilərmi? Əsla yox! Axı ana adına xələl gətirən
“qadın”, Nərgizin indiki xoşbəxt gününü görərkən peşiman olduğunu, nə vaxtsa qızının onu
bağışlayacağını istəyəcəkmi?!
Artıq ailə, qadın, uşaq zorakılıqlarının əleyhinə aparılan mübarizədə ölkəmizdə indi çox
böyük işlər görülür. Dövlətimiz kimsəsizlərə,
valideyn hüququndan məhrum olunmuş insanlara hər an qayğı göstərir.
Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət
Komitəsi bilavasitə bu məsələlərlə məşğul olur.
Eləcə də bir çox təşkilatlar, ictimai birliklər
zorakılığın qarşısını almaq üçün bacardıqları
qədər çalışırlar.
Heydər
Əliyev
fondunun
Prezidenti
YUNESKO və İSESKO-nun xoş məramlı səfiri,
millət vəkili Mehriban xanım Əliyevanın
uşaqlara, kimsəsizlərə, internat evlərinə və digər
sahələrdə göstərdiyi əvəzedilməz xidmətləri hər
bir vətəndaşda mərhəmət hissini daha da artırır.
Ailə məsələlərinə kənardan model gətirmək
lazım deyil. Axı xalqımız öz gözəl adət-ənənəsi
ilə digər xalqlara da nümunədir.
Sevimli Peyğəmbərimiz buyurmuşdur ki,
əgər qonşun ac yatırsa, sən özünü necə varlı
saya bilərsən?
Tahirə xanımın toxunduğu məsələlər hər bir
ailəni düşündürməlidir. Hər bir məmur, müəl-
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“Respublika”qəzetinin Xüsusi müxbiri.
“Yeni Nəşrlər”kataloq jurnalənın
məsul katibi.

Günahsız günahkarlılar

lim, övlad, xalqını, elini, obasını ailəsini
sevməlidir. Hər xırda xətadan ötrü ailəni dağıtmamalısan. İstər uşaqların, istərsə də hər bir
vətəndaşın normal yaşaması, ehtiyaclarının
minimum da olsa, ödənilməsi üçün dövlətimiz
daim çalışır və çalışmalıdır da!
Təbəqələşmiş insanlar tabeliyində və ondan
asılı olan kəsləri zorakı, əxlaqi və alçaldıcı
istismara məruz qoymamalıdırlar. Hüquq mühafizə işçiləri vəzifə borclarını vicdanla yerinə
yetirməlidirlər. İşçinin əməyi tam ödənilməlidir.
Hər bir kəsin şərəf və ləyaqəti qorunmalı, pula
görə insan mənliyini satmamalıdır.
Müqəddəs kitabımız olan “Qurani Kərim”ə
əlbəttə ki, tam olmasa, 15-20 faiz əməl olunarsa
məhbus düşərgələrinin qapısı açıq qalar, uşaq
evlərinə, qocalar evlərinə ehtiyac da
qalmaz.Əslində isə müqəddəskəlamlara əməl
etmək hər bir kəsin borcudur.
Tahirə Ağasiyevanın yazdığı bu dəyərli kitab
problemlərimizi əks etdirməklə yanaşı olduqca
maraqlı və oxunaqlıdır. Kitab, tərbiyəvi əhəmiyyətə malik bu günümüzün reallıqlarını əks
etdirir. Gəlin insafımızı əldən verməyək,
Allahın böyüklüyünü dərk edərək haqsızlığa,
zorakılığa, qəddarlığa yol verməyək.
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Müəllifdən
Bu əsəri niyə belə adlandırmışam? Sizin tanış
olacağınız bu qəhrəmanların əksəriyyəti halhazırda yaşayır. Adlar belə bəzilərini çıxmaq
şərti ilə öz adlarıdı. Şuşada və Bakıda, uşaq
evlərində böyüyüblər. Dövlət onların həm atası,
həm də anası olub. Ancaq həmin uşaqlar ömrünün sonlarına kimi doğma ana məhəbbəti, ata
nəvazişi axtaracaqlar. Özləri nənə, baba olsalar
belə, ana-ata həsrəti onları həmişə göynədəcək.
Ata-ana adını daşıyan kəslər görəsən bir anlıq
da olsa fikirləşirlərmi ki, ata-ana adı müqəddəsdir, ucalardan ucadır. Doğma övladından
imtina edən zaman, yəqin duşunürlər ki, bütün
əzab-əziyyətlərinə son qoyulacaq. Asudə, rahat
yaşayacaqlar. Ancaq bu cür düşünən valideynlər, həmin andaca müqəddəsliyin, ucalığın zirvəsindən uçuruma yuvarlandıqlarını başa düşmürlər. Ömürlərinin sonuna qədər də heç nəyə
nail olmurlar. Elə həmin uçurumun dərinliyindən yuxarı qalxmağa can atırlar. Sonunda isə
səhv etmişəm deyib, uşaqlarını geri qaytarmağa
çalışırlar.
Ancaq siz bilməlisiniz ki, uşaqlarınız sizi heç
bir zaman bağışlamayacaq. Bəs bu ağrı ilə qalan
bütün ömrünüzü necə yaşayacaqsınız? Bir az da
bu barədə düşünün. Sonradan uşaqlarınızı cəmiyyətə yararlı bir övlad kimi verə biləcəksinizmi? Yoxsa onların ağzına bir tikə çörək at-
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maqla vəzifə borcunuzu bitmiş hesab edirsiniz?
Özünüzü aldatmayın. Daxilinizə nəzər salın. Öz
uşaqlığınızı xatırlayın. Geridə nəyi yaddan
çıxartmağa çalışırsınız. Özünüzə məhkəmə
qurun. Özünüzün də ittihamçısı və hakimi olun.
Qərarı da özünüz verin. Siz bağışlanmağa layiqsinizmi? Sizə valideyn demək olarmı?
Uşaqlarınızı vəhşi ehtirasdan yox, məhəbbətdən yaradın. Yeni yaranan ailədə dünyaya
gətirdiyiniz uşaqlara məhəbbətinizi verin. Onları öz şəxsi eqoizminizə qurban verməyin. Siz
sevginizi, malınızı, pulunuzu və nəhayət özünüzü, uşaqlarınıza təmənnasız qurban verin.
Onları ayağınıza dolaşmış kəndir hesab etməyin. Uşaqlarınızı bütün sevginizlə böyütsəniz, yaşlı dövrünüzdə də onlar sizi uşaq kimi
saxlayacaqlar. Onlar da sizin məhəbbətə, diqqətə ehtiyacınız olduğu zaman yanınızda olacaqlar. Mizan-tərəzisi var bu dünyanın. Unutmayın! Bu amansız dünyanın əzab-əziyyətindən
körpələrinizi qoruyun.
Hərdənbir uşaq evlərinə gedin. Görün sizin
xoşunuza gəlmək üçün necə canfəşanlıq
edəcəklər bu balaca körpələr. Onların gülər,
kədərli, yalvarışlı gözlərində baxışları, dil olub
danışacaq: Məni seç, məni apar, mən sizə yaxşı
övlad olacam, sizi sevəcəm, bir də heç vaxt
dəcəllik etməyəcəm, sizə heç vaxt əziyyət
verməyəcəm, sözlərini oxuyacaqsınız.
Həddi-buluğa çatan gənclər, valideynin
arzusu ilə, onların sizin üçün seçdiyi xasiyyətini
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bilmədiyiniz şəxslə ailə qurmayın. Fikirləşin.
Tanımadığınız insanla bütün ömrünüzü yaşaya
biləcəksinizmi? Var-dövlət xətrinə evlənmək,
taleyi aldatmaq deməkdir. Özünüzü aldatmaqla
həyat gəminizi fırtınalı dənizdə batıracaqsınız.
Axı həyatın yazılmamış qanunları var.
Övladlarınızı uşaq evlərinə verməyin. Həyat
yoldaşınız sizinlə pis rəftar edirsə, onun düzələcəyini gözləməyin. Pis adam heç vaxt uşaq
xətrinə yaxşı olmayacaq. Xasiyyət paltar deyil
ki, istədiyin vaxt onu dəyişib, başqa birini
geyinəsən. Ailənizi dağıtmamaq istəyiniz körpənizin həyatını məhv edəcək. Dava-dalaş, söyüş
içində böyüyən uşaqlar, cəmiyyət üçün sadəcə
itirilmiş varlıq olacaqlar. Hər gün anasının
döyülüb təhqir olunduğunu görən uşaq, sabah
özü də atasından nə cür görübsə, o da, ailəsinə
qarşı elə rəftar edəcək. Mənimlə belə ola
bilməz, deməyin. Bu dünyada heç kəs istisna
deyil. Özünüzü aldatmayın, heç nəyə ümid
etməyin, sadəcə uşağınızı xilas edin, övladınızı
qoruyun. Gənclik illəri bir an kimi ötüb keçir.
Qocalığınızı sakit , rahat yaşamaq istəyirsinizsə,
uşaqlarınıza məhəbbət verin, düz danışın. Həqiqəti çılpaqlığı ilə onlara başa salın ki, sabah
onların gözünə dik baxa biləsiniz. Çünki, onlar
böyüdükcə dünyanı sizin baxışlarınızla yox, öz
gözlərilə baxıb, öz düşüncələri ilə dərk edəcəklər. Onların sualları cavabsız qalsa, sız valideyin kimi hörmətdən düşəcəksiniz. İnanın!
Uşaqların laqeyidliyi isə sizi məhv edəcək.
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Qaynanalar! Gəlinlərinizə qul kimi, kölə kimi
baxmayın. Düşünün, siz günü-gündən qocalırsınız. Hər gün ömür sarayınızdan bir kərpıc
düşür. Nəvələriniz, anasına etdiyiniz haqsızlığın
qisasını sizdən hökmən alacaqlar.
Vaxt, zaman ən böyük hakimdir. Sizi isə
Zaman adlı hakim mühakimə edəcək. Dünyanın
gözəgörünməz hakimi rüşvət götürmür, pullu
dayı tanımır. Sadəcə cəzalandırir.
Sizə bir dəfə verilmiş həyatı elə yaşayın ki,
illər keçəndən sonra, Niyə mən? sualını özünüzə verməyəsiniz.
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Sizin özünüzü bir varlıq kimi dərk edəcəyiniz
gün hansıdır? Yəqin ki, siz də nə vaxtsa özünüzə belə bir sual vermisiniz. Yəni uşaqlıq illərinizdə, sizin sizinlə tanışlığınızın ilk günü.
Bilmirəm dəqiq izah edə bildim ya bilmədim?
Bunu sizin ixtiyarınıza buraxaq.
Özümü xatırladığım ilk gün, yaddaşımdan
heç vaxt silinməyəcək bir iz, cığır salıb. Həmin
illər çox uzaqda qalsa da, bu kiçik fraqment
həyatımın hər hansı bir mərhələsində təkrartəkrar bir kino lenti kimi gözümün önündən
gəlib keçir. Onu da dəqiq bilirəm ki, həyatdan
köçənə qədər də yaddaşımın bir küncündən
boylanıb, mən buradayam, səninləyəm deyəcək.
Bəlkə bu həyatdan köçüb gedəndə belə həmin
fraqmentlə də gözümü yumacam. Ata-ana
həsrətilə birlikdə.
Günəsli bir qış səhəri idi. Hər tərəf qarla örtülmüşdü. Atam, anam və bir də mən, pilləkənlərin üstündə dayanıb ətrafa baxırdıq. Əynimdə göy rəngli kambinizon var idi. Anam
10 hündür boylu, çox gözəl bədən quruluşuna
malık, uzun şabalıdı hörüklü, yumru sifət
cazibəli qadın idi. Atam anamdan da hündür idi.
Arıq demək olmazdı, üzü həmişə təraş edilmiş,
səliqəli, gözəl qoxulu, çal saçlı bir kişi idi.
Təzə-təzə yeriməyə başlayırdım. Ayaqlarım
üstə güçlə dayanırdım. Əlimi anamın əlindən
çəkib dizlərim əsə-əsə pilləkənlərdən düşməyə
başladım. Onun əlimdən tutmasını istəmirdim.
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Anam mənə yaxınlaşanda isə qışqırırdım. Ona
görə də anam naəlac gedib atamın yanında
durmağa məcbur oldu.
Günəşin zərrin şəfəqləri qarın üzərində bərq
vururdu. Mənsə, əlimi uzadaraq günəşin parıltılı
şəfəqlərini tutmağa çalışırdım. Ancaq ovcumu
açanda əlimdə heç nə görmürdüm. Bir əllərimə
baxır, sonra isə ata-anama göstərir, əllərimi birbirinə vuraraq ürəkdən gülürdüm. Şən
gülüşlərim ətrafa yayılır, təbiət də səsimə səs
verirdi. Elə bil günəş də mənimlə birlikdə
gülürdü. Atamla, anam bir-birinə baxıb, xoşbəxt-xoşbəxt gülümsəyirdilər. Bir az təəccüblü
görünsə də, bu mənim yaddaşımdan silinməyən
həyatımın ən xoşbəxt günü kimi əbədilik
yadımda qaldı. 45 yaşım olmasına baxmayaraq
zaman-zaman həmin an gözlərimin önündən bir
kino lenti kimi keçir.
Dünyanın əvvəli-sonu müəmma və bu müəmmalı dünyada atam məni əzizləyir, həddindən
artıq ərköyün böyüdürdü. Artıq bir az böyümüşdüm. Ayaqlarım üstə möhkəm dayanmağa
başlamışdım. Həyətə düşüb qonşu uşaqları ilə
evcik-evcik də oynayardım. Atam hər axşam 11
evə gələndə çoxlu oyuncaqlar alardı. Mən isə
atamın aldığı oyuncaqlarla kifayətlənməyib,
qonşu uşaqların da oyuncaqlarını alıb qaytarmırdım. Həddindən artıq dəcəl və davakar idim.
Ona görə də uşaqlar mənimlə oynamaq istəmirdilər. Mən isə əvəzində onları döyüb,
oyuncaqlarını alardım. Yaxın gələni də itələyib
heç nə verməzdim. Qonşular anamı çağırar,
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səsləri aləmi götürərdi. Mən oyuncaqları bərkbərk sinəmə sıxıb verməzdim. Qonşular da bilirdilər ki, məndən heç nə ala bilməyəcəklər.
Atam gələnədək isə evə də getməzdim. Çünki
oyuncaqları anamın alması təhlükəsilə qarşılaşa
bilərdim.
Atam işdən gələndə isə heç nə gözümə görünməzdi. Bütün oyuncaqları yerə atıb, qabağına qaçar, üz-gözündən öpərdim. Qonşuların
şikayətinə isə atam gülümsəyərək cavab
verərdi:
– Uşaqdı, heç nə olmaz, vermir-vermir də!
Sabah mən sizə başqa oyuncaqlar alıb gətirərəm.
Əlbəttə ki, qonsular da deyinə-deyinə dağılışardılar. Belə də qız tərbiyə eləyərlər? Ancaq
atam hec kimi eşitmək istəmirdi. Məni hey
əzizləyər, ərköyün və şıltaq böyüdərdi.
Artıq dörd yaşım olmuşdu. Atamın iş yeri evə
yaxın olduğundan hərdənbir ona yemək də
aparırdım. Biz birlikdə nahar edər və bir yerdə
də işdən evə qayıdardıq. Atam işə getmədiyi
günlərdə isə bizimlə mağazalara gedər, təzə
12 paltarlar, oyuncaqlar alardı. O mənə heç vaxt
yox deməzdi. Bütün boş vaxtını mənimlə keçirərdi.Gizlənpaç, qaçdı-tutdu oynayardıq. Mənim ən sevimli oyunum isə gəlin-gəlin oynamaq
idi. Anam saçlarımı darayar, başıma ipək örtük
örtər, mən də güzgünün qabağında dayanıb darağı ağzıma tutub nəsə öxuyurmuş kimi cürbəcür səslər çıxardar, onların da sevinc dolu, razı üzlərinə baxıb, özümün çox gözəl oxuma-
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ğımdan tam əmin olardım. Atamla anam, mən
oxuyub qurtarandan sonra əl çalır, yaxşı
oxuduğum üçün hədiyyələr verərdilər.
Ancaq bu xoşbəxt günlər birdən-birə harasa
yoxa çıxdı. Qara bulud günəşin üzünü örtən
kimi həyatım da öz gözəl günlərini, ömrümün
axırınacan, dayanmaq bilməyən çiskinli, boranlı, tufanlı yağışa verdi.
Günlərin bir günü atam bərk xəstələndi və bir
daha yerindən qalxıb yeriyə bilmədi. Onu
şəhərdəki xəstəxanaya yerləşdirdilər. Atam evdən gedəndən sonra anamın mənə münasibəti
dəyişmişdi. Mən səhərdən-axşama kimi təktənha gəzir, heç kimlə oynamırdım. Beləcə birbirindən üzücü və cansıxıcı günlər gəlib keçirdi.
Anamı görən gözüm yox idi. Axşam, qaranlıq
düşəndə yerimi açar, heç yat da deməzdi. Mən
səssizcə yatağa girər, yorğanı başıma çəkib içiniçin ağlayardım. Atamın yoxluğu məni tamamilə dəyişmişdi. Bütün günümü daş pilləkənlərin üstündə oturub atamı gözləyirdim. Atam
isə gəlib çıxmaq bilmirdi. Qonşu uaşaqlar məni
ən çox sevdiyim evcik-evcik oynamağa
13
çağırsalar da, onlarla oynamırdım.
Bir gun anam məndən soruşdu:
– Atanı görmək istəyirsən?
– Hə, – dedim
O məni geyindirib avtobusla şəhərə gətirdi.
Ətrafda olan evlər çox hündür və gözəl idi. Biz
ağ rəngli bir binanin qarşisında dayandıq.
Anamla mən pilləkənlərlə yuxari qalxdıq, boz
rəngli qapının qarşısına çatanda, o mənə:
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– Gir içəri, atan buradadı, mən səni aşağıda
gözləyəcəm, – dedi və getdi.
Anamı tanıya bilmirdim. Bəs o niyə atamı
görmək istəmir? Bu qədər soyuq münasibət
görəsən hardan yarandı? Bəs o gülərüz qadın
birdən-birə hara yoxa çıxdı? Əvəzində onun
yerini tutan bu kobud müqəvva qadın, hardan
peyda oldu? Bəlkə bu heç mənim anam deyil?
Ancaq mənim ürəyimdə nələr baş verdiyini bu
qadın hardan bilə bilərdi.
Mən qapını açıb içəri keçdim. Otağa daxil
olanda gözlərimə inanmadım. Atam çarpayıda
uzanmışdı. «Ata-ata» deyib qışqıraraq özümü
onun üstünə atdım. İlk dəfə idi atamın ağladığını görürdüm. O saçımı tumarlayaraq:
– Mənim gözəl balam məni görməyə gəlib?
Darıxmışdın mənimçün? Mən də səninçün
çooooox darıxmışdım.
Mən hıçqıra-hıçqıra:
– Ata, ayağa dur, dur nə olar, gedək evimizə.
Daha bəsdir burada qaldın. Sən gedəndən sonra
anam mənə baxmır, elə bütün günü acıqlı gəzir.
Dur gedək evimizə.
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– Gələn dəfə duracam, söz verirəm. Gəl səni
öpüm, mənim toppuş qızım.
– Yox üzün tikanlıdı. Tikanların üzümə batır,
– dedim. (Ancaq bu sözü atama dediyimə görə,
indiyə qədər öz sözüm öz ürəyimə tikan kimi
batır. Ancaq çox təəssüf ki, bunu o vaxt başa
düşmədim. Heç olmasa üzr istəyərdim. O məni
dünyalar qədər sevirdi. Mən isə ona üzümdən
öpməyi də çox gördüm).
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– Mən səni elə öpəcəm ki, tikanlarım üzünə
batmayacaq. Söz verirəm, gələn dəfə gələndə,
üzümdə tikan olmayacaq. Bir yerdə evimizə
gedərik. Yaxşı, mənim gözəl qızım.Gedib sənə
təzə oyuncaqlar da alacam. İndi məni öp get.
Burda çox qalmaq olmaz. Bax o ağ xalatlı xala
sənə də iynə vurar, – dedi və mənə bir bağlama
verib:
– Bunu da anana ver, yaxşı?
İçimi çəkə-çəkə:
– Yaxşı, – dedim.
Tibb bacısı məni güclə atamdan ayırdı və
pilləkənlərdən aşağı düşürtdü. Bax anan ordadı,
– deyib anamı göstərdi. Bu gonbul eni-uzunu
bir olan bəstəboy, sifətindən zəhrimar yağan
tibb bacısından heç xoşum gəlmədi. Mən ona
dil göstərib qaçdım. O da mənə barmağını
silkələdi.
Mən anama yaxınlaşdım.
– Sən niyə atamı görmək istəmədin? O isə kəs səsini, – deyərək, çox laqeyd bir tərzdə
əlimdən tutdu. Biz evə döndük. Yenə də birbirinin ardınca atasız gunlər keçirdim. Atamın
saçlarımı tumarlamasını xatırladım. Qəzəb və 15
kinlə anama baxdım. Ona yaxınlaşa bilmirdim.
Bütün günü gözümü zilləyib onu nifrətlə
süzürdüm. Bu mənə doğma, yad qadına baxabaxa qalmışdım. Onu kim dəyişdirdi birdənbirə? Bu qorxulu yuxudu bəlkə? Ayılsam, hər
şey oz əvvəlki axarına qayıdacaq bəlkə? Yuxum
isə sonu görünməyən sonsuzluğa çevrildi.
Atam xəstəxanaya düşəndən bəri üzüm heç
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gülmürdü. Elə gözləyirdim ki, anam məni bir də
atamın yanına aparsın. Nəhayət o gün gəlib
çatdı. Həmin binanın qabağına çatanda əlimi
anamın əlindən çıxardıb qaça-qaça pilləkənlərlə
qalxdım. Daha anamın mənimlə birlikdə yuxarı
qalxmağına ehtiyac qalmadı. Otağa girəndə
atamı ayaq üstə gördüm. Özümü onun üstünə
atıb bərk-bərk qucaqladım. İkimizin də göz
yaşları bir-birinə qarışmışdı. Atamın üzü bu
dəfə tər-təmiz idi. Mənim boynumu qucaqlayıb:
– Bax üzümün tikanlarını təmizləmişəm. Görürsən daha tikan yoxdu, tər-təmizdi. Məni çoxlu-çoxlu öp görüm, ürəyimin parası, gözümün
işığı.
Biz bir-birimizə sarılıb elə həsrətlə və ağlayaağlaya öpüşürdük ki, elə bil bu görüşün son
görüş olacağını hiss eləmişdik. Bir-birimizin
gözünə sual dolu baxışlarla baxaraq, o mənim,
mən də onun saçlarını tumarlayırdım. Bizim
belə vəziyyətdə nə qədər dayandığımızı deyə
bilmərəm. Mən ona:
– Ata, bəs evimizə nə vaxt gələcəksən?
– Tezliklə, mənim gözəl balam, mənim ağıllı
16 quzum, söz verirəm.
Bu zaman yenə həmin tibb bacısı içəri girib
vaxtın bitdiyini bildirdi. Atamdan ayrılmaq
istəmədiyim üçün tibb bacısı güc tədbiq etməli
oldu və nəhayət mənim əllərimi atamın boynundan güclə açdı.
Əvvəldən tibb bacısında heyfim qalmışdı,
keçən dəfə məni bərk çimdikləmişdi. Odur ki,
bu dəfə ayrılıb gedəndə, tibb bacısına bir təpik
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vurub, sonra da, üstünə tüpürüb qaçdım.
Atam da sözünü tutdu. O evə gəldi. Ancaq
tabutda. Heç nə anlamırdım. Sadəcə baxırdım.
O böyük qara bir qutunun dalınca hamı axışıb
gedirdi. Mən də həmçinin. Gələnlər isə üzümə
baxıb, yazıq yetim qaldı, deyirdilər. Donuq
gözlərimlə insanların üzünə baxıb cavab
axtarırdım. Atası öldü, yazıq yetım kəlmələrinin
nə demək olduğunu başa düşmürdüm. Bu
mənim atamla son görüşüm oldu.
Beləliklə həyatım yaz omrünü qışa verdi.
Anam mənimlə çox soyuq davranırdı. Guya heç
məni görmürdü. Mənsə səhərdən axşamacan
qonşuların qapısında veyillənərdim. Qonşular –
anan hardadı? – soruşanda deyərdim:
– Mənim ondan zəhləm gedir. Onu görmək
istəmirəm. Harda olduğunu da bilmirəm. Mən
nə bilim hansı cəhənnəmdədi.
Belə yekə-yekə danışmağım qonşuların yaman xoşuna gəlirdi. Çörək yemisənmi? –soruşanda, yox deyirdim.
– Heç bu qancıq mənə çörək verir ki?
Çoxlu küçə şöyüşləri öyrənmişdim. Hər ikinci kəlməm söyüş idi. Məni qonşular yedizdirib, 17
içizdirirdilər.
Atamın ölümündən sonra anam işə düzəlmişdı. Dəmiryolunda relsləri neftlə silirdi. Hərdənbir onun yanına gedirdim. Necə işləməsinə
uzaqdan tamaşa edirdim. Bir gün o, evə çoxlu
pul gətirdi. Qara bir əl çantası var idi. Pulları
onun içinə qoydu. Axşam yatdıq, səhər yerimdən gec durdum.
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Evimizin qabağında çoxlu vaqonlar dayanırdı. Onların altından keçmək xoşuma gəlirdi. Bu gün də yenə həmişəki kimi qonşu
uşaqları ilə çoxlu oynadıq. Yaman acımışdım.
Orda balaca bir şirniyyat dükanı var idi.
Kənarda dayanıb gözümü şirniyyatlara zilləmişdim. Şirniyyatları gözümlə yeyirdim. Satıcı
yekəqarın bir kişi idi.
– Hə, nə baxırsan? Konfet istəyirsən?
– Hə.
– Onda get anandan pul al gəl, mən də sənə
konfet verim. Sən heç pul nədi bilirsən?
Mən başımı yırğalayaraq yox dedim. O isə
əlini uzadıb cibindən bir kağız çıxartdı.
– Bax bu puldur, yadında qaldı?
Mən yenə də başımın işarəsi ilə hə dedim.
Birdən anamın çantaya qoyduğu, bu qarnı özündən qabağa çıxan kişinin göstərdiyi kağızla,
anamın axşam evə gətirdiyi kağızların eyni olduğu yadıma düşdü. Qaçaraq evə gəlib çarpayının üstünə çıxıb, anamın divardan asdığı çantasını götürdüm. Çantanın ağzını açaraq, içindəki pulları cibimə qoyub birbaşa mağazaya
18 qaçdım.
– Əmi bu bəs edər?
Kişi pulları görəndə, yaşıl gözləri pişik gözü
kimi parıldamağa başladı. O vaxtlar ən çox
sevdiyim xoruz konfetləri, uzun ağ rəngdə,
üstündə qırmızı, çəhrayı, goy, yaşıl zolaqları
olan şirniquşu adlandırdığım konfetləri ətəyimə
yığdı. Evə gəlib pilləkənlərin üstündə oturub
bütün konfetlərin hamısını yedim.
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Bir dənəsini də anama saxladım. Sonra da
yıxılıb elə pilləkənlərin üstündəcə yatdım.
Anam işdən qayıdanda pulu qoyduğu yerində
görmədi. Məndən pulu soruşdu. Ona konfet
aldığımı söylədim.
– Al ye, bax, sənə də saxlamışam, – deyərək
əlimdəki axırıncı konfeti ona uzatdım. Anam
mənim saçlarımdan yapışıb sürüyə-sürüyə
həmin dükana apardı.
– Ay kişi heç utanmırsan. Uşağı da aldatmaq
olar? Axı o mənim düz bir aylıq maaşım idi.
Pullarımı qaytar.
Satıcı isə:
– Ay bacı bu uşaq mənə dedi ki, onu anası
göndərib, mən də inandım. Mən nə bilim ki,
sənin uşağın evdən oğurluq etməyi bəs deyil,
hələ yalan da danışır.
Satıcı kişinin anama baxan ehtiraslı, iyrənc
yaşıl gözləri heç xoşuma gəlmədi. Anam çox
qəzəbləndi. Mən isə qışqıraraq:
– Bu yekəqarın gonbul, mənə dedi ki, get
evdən pul gətir. O yalan danışır. Mənim üstümə
şər atır. Axı mən hardan bilirəm ki, pul nədir? O
mənə hətta pulun nə cür olduğunu da başa sal- 19
mışdı. Dedi ki, sən evdə belə kağız görmüsən.
Bax, yadında saxla pul belə olur. Mən də sənin
axşam ona oxşar kağızları çantaya qoyduğunu
görmüşdüm. Ona görə də evə gedib, pul gətirdim. O da əvəzində mənə həmin o şirniquşulardan verdi.
Anam satıcını hədələdi:
– Ya pulları qaytar, ya da səni milisə (polis
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dediyimiz şəxslər o vaxt milisioner adlandırılırdı) verəcəm. Kişi isə:
– Yaxşı-yaxşı, al pullarını deyib pulu qaytardı.
Ancaq anam da məni o ki var döydü. Bu
hadisədən bir neçə gün keçmışdi. Bir gün bizə
çoxlu tanıdığım və tanımadığım qonaqlar gəldi.
Anam yaxşı süfrə açmışdı. Hamı nədənsə məni
əzizləyir, saçımı sığallayır, – can, nə şirin uşaqdı – deyirdilər. Arada anama da:
– Sən bu qızı necə tək böyüdəcəksən? Gözəl
göyçək qadınsan. Axı bu uşağa ata lazımdır.
Anam bir söz demədən mənə yemək gətirdi.
Sonra yanımda oturub saçlarımı sığallamağa
başladı. Mən yeməyi acıqla süfrəyə dağıtdım.
Hər bir xırda hərəkətimə qəzəblənən anam, bu
dəfə nədənsə bir söz demədi. Dağılmış xörəyi
yığışdırıb, kampot gətirdi. Stəkanı əlimdə tutub
qonaqlara qəzəblə baxırdım. Əlimdə imkan olsaydı qonaqların hamısını qonşunun itini
qovaladığım kimi, evimizdən qovardım. Axır
ki, xoşuma gəlməyən qonaqlar getdilər.
Aradan bir-neçə gün keçdi. Bir səhər göz20 lərimi açanda, əynində uzun plaş, yanında iki iri
qara çamadan, hündür boylu, qara saçlı, yaraşıqlı bir kişinin evin ortasında dayandığını
gördüm.
– Bu kişi kimdi? – deyə anamdan soruşdum.
Anam məni qucağına götürüb saçlarımı
tumarladı, üzümdən öpüb, mehriban baxışlarla
üzümə baxaraq:
– Bu əmi innən belə bizim evdə qalacaq.
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Atamın ölümündən sonra anam bir dəfə də olsun mənə belə nəvaziş göstərməmişdi. Anamın
mehribanlığı məni çox qəzəbləndirdi. Birdənbirə bütün dünya başıma dolandı. Gözlərim az
qala hədəqəsindən çıxacaqdı və mən qeyriixtiyarı tükürpədici bir bağırtı ilə anamın
qucağından çıxıb, kişinin üstünə cumdum:
– Yox, o burda qalmayacaq, çamadanlarını da
götür rədd ol burdan!
Çamadanlar mənim boyda olardı. Balaca
əllərim ilə çamadanın qulpundan tutub qapıya
tərəf sürütləməyə çalışdım. Ancaq çamadana
gücüm çatmadığını görüncə bu dəfə kişinin
üstünə cumub onu təpikləməyə başladım. Kisi
isə heykəl kimi evin ortasinda dayanıb tərpənmək istəmirdi. O gündən başlayaraq doğma
atamın evi mənə yadlasdı. Onsuz da günüm
küçədə keçirdi. Bu dəfə isə ancaq yatandanyatana evə gəlirdim. Anam heç yatmağım üçün
yer belə salmırdı. Əvvəllər mən yerimə girəndə
atam və anam başımın üstündə dayanardılar.
Yuxuya gedənə kimi saçlarımı tumarlayardılar.
İndi isə yerimi özüm salırdım. Hər gecə ağlayaağlaya yuxuya gedər, hər səhər isə atalığımla 21
dava edib onu küçə söyüşləri ilə söyüb
qaçardım. Həmişə də Nəbinin evdən getməyini
gözləyərdim. Sonra gəlib xəlvəti anamı güdərdim. Hər dəfə də onu hönkür-hönkür ağlayan
görərdim. Peşiman olduğu aydınca görünürdü.
Bütün rahatlığım yoxa çıxmışdı. Bütün günü
çığırara-çığıra evdə gəzər, ancaq anamı əsəbləşdirər, onu ağladandan sonra küçəyə qaçardım.
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Bir-birindən əzablı günlər yerini o birinə
verirdi.
Artıq anam Məryəmin, atalığım Nəbidən iki
əkiz qızı dünyaya gəlmişdi. Adını Arzu və Cəmilə qoydular. Günümü onların yanında dayəlik
etməklə keçirirdim. Çox şirin uşaqlar idilər.
Atalığıma nifrətim nə qədər güclü idisə qızlara
da məhəbbətim bir o qədər böyük idi.
Ancaq qızlara olan sevgim belə atalığımla
münasibətimi dəyişmədi. Onunla heç yola getmirdim. Evdə hər gün dava-dalaş idi. Anam da
bütün hirsini beşikdə ağlayan uşaqlardan
çıxırdı. Anam mənim onları çox sevdiyimi bilirdi. Bələklərini açıb gözümün önündə onların
çılpaq bədənlərini sillələyirdi. Sillələrdən uşaqların bədəni göm-göy olurdu. Anamın ayaqlarına düşüb yalvarırdım. O isə mənə əzab vermək üçün qapını bağlar, uşaqların çığırmaqdan
nəfəsi kəsilənə qədər döyərdi. Uşaq otağının
qapısı şüşəli olduğu üçün, bütün bu olanları
görürdim. Qapını açmağa isə gücüm çatmadığından bütün gücümlə səsim batanacan
qışqırırdım:
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– Onları döymə, daha bir də dəcəllik eləmərəm. Özümü sakit aparacam, bağışla.
Sonra isə mən qapının bu üzündə, anam da o
biri üzündə hönkür-hönkür ağlayardıq. Bir
səhər pəncərənin altında oynadığım zaman
evdən Nəbinin qışqırığını eşitdim.
– Bu evdə ya o it küçüyü qalacaq, ya da mən.
– Axı mən onu hara aparım? – deyə anam
qəzəblə çığıraraq soruşdu.
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– Bilmirəm. Apar azdır. Mən gedirəm, o
küçüyüvü itirməsən, mən bir də bu evə
gəlməyəcəyəm, deyib qapını çırpıb getdi.
Nəbinin getdiyini görüb evə girdim. Sual dolu gözlərimi anama dikdim. İt küçüyünü azdırmaq nə deməkdi görəsən? Axı biz it saxlamırdıq?
Anam məni yanına çağırıb qucağına alıb,
bərk-bərk bağrına basdı. Ağlamaqdan qızarmış
gözlərilə üzümə baxaraq gülümsəməyə çalışdı:
– Gəzməyə getmək istəyirsən?- deyə soruşdu.
– Hə istəyirəm. Ancaq de görüm o it oğlu it,
səndən hansı iti azdırmağını istəyir? Bizim
itimiz var bəyəm? Anam isə:
– Yaxşı gəl gedək sənə təzə paltarlar alım.
Qoy üst-başın təmiz olsun. Çoxdandı sənə palpaltar almıram. Sonra it barədə danışarıq – dedi.
Anam uşaqları qonşuya tapşırıb birlikdə
rayon mərkəzinə yollandıq. O mənə təzə paltar,
ayaqqabı və oyuncaq aldı. Biz avtobusa mindik.
Anam mənə:
– Burda sakit otur, indi gəlirəm, – dedi. Avtobus tərpənmək üzrə idi. Gözlərimlə anamın
uzaqlaşan siluetini izləyirdim. Anamın isə elə 23
bil, geri dönmək fikri yox idi. Avtobusun
yerindən tərpəndiyini görəndə, sürücünün
üstünə qışqırıb:
– Hara sürürsən, görmürsən anam gəlməyib?
Sürücü məndən də bərk qışqırdı:
– Yəqin səni bura atıb qaçıb. Yoxsa gələrdi.
Hanı anan, göstər görüm?
Mən də əlimi qaldırıb anam gedən tərəfi
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göstərdim.
– Odey paltarını görürəm. Sürücü avtobusun
siqnalını gücü gəldikcə basdı və başını pəncərədən çıxardıb var-gücü ilə qışqırdı:
– Ay bacı, ay bacı bu uşaq sənindi?
Məryəm geri çevrildi. Onun gözlərində və
üzündə anlaşılmaz, günah iş üstündə tutulmuş
oğrunun ifadəsi var idi. Ana-bala bir anlıq gözgözə baxışdıq.
– Hə, mənimdir.
Sürücü qəzəblə bağırdı:
– Uşağına yiyə dur da, uşağı bura atıb hara
gedirsən.
Anam yanıma gəlib:
– Sənə sənin sevdiyin şirniquşu alacaqdım.
Niyə belə səs-küy qaldırdın.
Ancaq onun gözləri yalan deyirdi. Avtobus
yerindən tərpəndi. Biz nəhayət evimizə gəlib
çatdıq. Anam çox fikirli idi. Həmin gecə anabala bir yerdə yatdıq. Nəbi də evə gəlmədi.
Ürəyimdə fikirləşirdim ki, kaş o heç bir də bu
evə gəlməyəydi. Axı niyə atam öldü, bu avara
isə ölmür. Belə fikirlər içində nəhayət mən də
24 yuxuya getdim.
Səhər açılanda anamın dünən aldığı sarı
rəngdə təzə paltonun içinə kağız qoyub tikdiyini
gördüm.
– Ana, havalar istidi axı, paltomu niyə çıxartmısan? O ki təzədi. Ora nə tikirsən? – deyə dalbadal suallar yağdırmağa başladım. O cavabımda:
– Biz bu evdən köçəciyik. Bir də bu evə
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qayıtmayacağıq. Bu da sənin sənədlərindi. Belə
edirəm ki, birdən itsən, səninlə danışan adamlara bunu göstərərsən. Sən cox dəcəlsən axı.
Onlar paltona tikdiyim bu ciblərin içinə baxıb,
kağızları oxuyandan sonra səni mənim yanıma
gətirəcəklər. Başa düşürsən də. Artıq yekə
qızsan.
– Mənim itmək fikrim yoxdur. Səndən heç
bir addım da aralanmayacam. Nəbi də bizimlə
gələcək?
Məryəm yox dedi. Çox sevinirdim. Anam
əlimdən tutub məni dəmiryol vağzalına apardı.
– Bəs bacılarım hanı? Onları niyə götürmədin?
– Xalangildədi. Biz yerləşəndən sonra, onları
da gətirəcəm.
Perrona yaxınlaşirdıq. Anam mənə:
– Burda dur, indi bilet alıb qayıdıram.
Anam təzəcə uzaqlaşmışdı ki, hardansa Nəbi
peyda oldu. Yaxınlaşıb:
– Anan hanı? – deyə soruşdu.
Mən acıqla onun üzünə baxıb gözlərimi
süzdürərək çiyinlərimi çəkdim. Ona nifrət
etdiyim üçün üzümü kənara çevirdim. O yenə 25
məni danışdırmağa çalışdı. İyrənc, hiyləgər
nifrət dolu təbəssümlə gülümsəyərək:
– Hava çox istidi. Paltonu niyə götürmüsən.
Bu istidə palto nədi geyinirsən?
– Mən palto-zad geyinmirəm, anam paltomun
içinə kağız tikib ki itməyim.
– Həəəəə, deyəsən yorulmusan, paltonu ver
oppalara aparım.
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Çox yorulduğumdan dərhal razılaşdım. Nəbi
paltonu götürüb uzaqlaşdı. Bir az keçmişdi ki,
anam gəldi.
– Palton hanı?
Əlim ilə Nəbinin getdiyi tərəfi göstərib:
– Nəbi onu gəzməyə apardı. Dedi ki, palto
yazıqdı, yorulub.
Anam tələsik göstərdiyim tərəfə qaçdı. Yaxınlaşanda Nəbinin zibil qutusunun qarşısında
dayanıb nə isə yandırdığını görüb, qəzəblə
qışqırdı:
– Axı sən neylədin?
Nəbi etinasız vəziyyət alaraq:
– Əl çək, deyib, paltonu Məryəmin üstünə
atdı. Özü isə ordan uzaqlaşdı. Elə bu vaxt qatar
da gəlib çıxdı. Ana-bala qatara mindik. Anam
nədənsə mənimlə cox mehriban davranırdı.
Mən isə hey ağlayırdım. Axı görəsən biz hara
gedirik? Bəs bacılarımı niyə götürmədi? Məryəm boynumu qucaqlayaraq saçımı tumarlayırdı. İndi anam yenə əvvəlki kimi mehriban və
qayğıkeş olmuşdu. O üzümə baxıb nəvazişlə
soruşdu:
26
– Noğul istəyirsən?
– Hə.
– Sən burda otur, mən indi sənə noğul alıb
gəlirəm.
Noğulu cox sevdiyimdən dərhal razilasdim:
– Ancaq tez gəl, a.
O da “yaxşı” dedi. Axı, hardan biləydim ki,
anam sadəcə canını məndən qurtarmaq istəyir.
Özü də səssiz-səmirsiz. Belə də oldu. Anam
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gəldi, konfet də gətirdi. Mən konfeti yeyən kimi
bir andaca necə yuxuya getdiyimi bilmədim.
Gözlərimi acanda hər tərəf zulmət qaranliq idi.
Bir anlıq nə baş verdiyini də unutmuşdum.
Görəsən bura necə gəlib düşmüşəm? Ətraf
adamlarla dolu idi. Təkcə anam yox idi. Dəhşət
içində ağlamağa başladım. Vaqonun içində
onun-bunun üzünə baxa-baxa anam hanı?soruşurdum. Onlardan cavab gözləyirdim.
Kimsə:
– Can, yazıq uşaq, yəqin anası atıb, qaçıb.
Vicdansızlar, heç olmasa yetimxanaya verəydilər. Vaqona da uşaq atarlar?
Orda olan adamlar məni sakitləşdirməyə çalışırdılar. Kimi konfet, kimi meyvə verirdi. Mən
şirniyyat verən xalaların, əmilərin hədiyyəsini
alıb, gözlərinin içinə baxaraq soruşurdum.
Anam hanı? Anam hara getdi? Anam gələcək?
Suallarım cavabsız qalırdı. Onlar ancaq saçımı
tumarlayırdılar.
O biri stansiyaya çatanda qatardan düşüb,
stansiyada tək-tənha gəzməyə başladım. Hara
gedəcəyimi bilmirdim. Bayaqdan bəri məni
27
izləyən bələdçi qadın yaxınlaşaraq soruşdu:
– Anan hanı?
– Bilmirəm, İtmişəm, – deyərək əllərimi yana
açıb, çiyinlərimi çəkdim.
Bələdçi qadın əlimdən tutub məni, stansiya
növbətçisinin yanına gətirdi. Kağıza nəsə yazıb
qocaya verdi. 60 yaşında kəndli geyimində olan
qoca heç xoşuma gəlmədi. Çobana oxşayırdı.
Çiynində qara yapıncı vardı. Qorxumdan
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ağlamağa başladım:
– Evə istəyirəm, burda qalmıyacam. Mama,
gəl məni apar! – deyərək ağlamağa başladım.
Qoca ciddi bir tərzlə əlimdən tutub, balaca bir
otağa apardı. Otağın küncündə qatlama çarpayı
var idi. Kişi məni yatağa uzandıraraq yat, –
dedi. Çox qorxmuşdum. Ayağa durub çığıraraq:
– Yatmıram, – dedim. Kişi isə çiynindəki qara
yapıncını çıxardıb, iki əlli yuxarı qaldıraraq
üstümə gəldi. Mən dəhşətli səslə bağıraraq
huşumu itirib, çarpayıya yıxıldım.
Gözümü açanda artıq səhər idi. Başımın üstündə milis geyimində orta yaşlı qadın və cavan
oğlan dayanmışdı. Onlar mənə coxlu suallar
verməyə başladılar. Sonra bələdçi geyimində
olan bu qadın uzun-uzadı nəsə yazdı. Sonra isə
yazdığı kağızı milis nəfərinə verərək çıxıb
getdi. Cavan milis nəfəri məni özüylə kafeyə
apardı, səhər yeməyi aldı. Mən isə yemək əvəzinə ağlayır və onun gözlərinin içinə baxaraq
dayanmadan soruşurdum:
– Anam nə vaxt gəlib məni aparacaq? Sən
bilirsən də mən itmişəm, hə? Bəs anam mənim
28 burda olduğumu hardan biləcək?
Ağladığımı görüb, yemək yeməyə gələn
adamlar bizə yaxınlaşaraq, bu uşaq niyə ağlayır,
– deyə soruşurdular. Milis isə:
– Anası vaqonda azdırıb, qaçıb.
Mən hıçqıra-hıçqıra:
– Anam məni azdırmayıb, mən itmişəm,
deyərək daha da ucadan ağlamağa başladım.
Yeməyə gələnlər də ağlayırdılar. Bir anda ətraf
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adamla doldu. Hamı nə olduğunu bilmək
istəyirdi. Milis bütün günü mənimlə gəzdi,
könlümü almağa çalışırdı.
– Nə istəyirsən sənə alım?
– Heç nə istəmirəm. Anamı istəyirəm. Anamı
gətir.
– Burda dayan, heç yana getmə, indi gəlirəm.
O mağazaya girib əlində gözəl bir gəlinciklə
mənə yaxınlaşdı:
– Al, bax əgər sən bu gəlinciklə oynasan,
mən də sabah ananı tapacam. Ancaq söz ver ki,
bir də ağlamayacaqsan.
– Yalan demirsən ki? Sabah anamı gətirəcəksən?
– Hə, indi ağlama!
Beləliklə, gün batana kimi milis geyimli oğlan qayğımı çəkdi. Axşam isə stulların üstündə
yer salıb yatızdırdı.
– Yat, balaca. Yəqin ki, sabah ananı taparıq.
Ancaq nə sabah, nə o biri gün anam gəlib
çıxmadı.
Məni Gəncədəki yiyəsiz “Uşaq Qəbulu”
evinə gətirdilər. Mənsə bu yerə atılmış uşaqların
təhvili məntəqəsi deyərdim. Burada atılmış 29
uşaqlara təzə sənəd düzəldib başqa Uşaq
evlərinə göndərirdilər.
Mavi gözlü, hündür, ağ saçlı bir kişi bizi
qarşıladı. O, mənə ötəri nəzər salıb:
- Məsmə bura gəl, apar bu qızın üst-başını
dəyişdir – dedi.
Paltarından çox pis qoxu gələn, saçı pırtlaşıq
qara bir arvad mənə yaxınlaşaraq qolumdan
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tutub kiçik bir otağa apardı. Təzə paltarlarımı
çıxardıb, əvəzində rəngi getmiş, kif iyi gələn
köhnə paltarı üstümə atıb, – tez ol, bunları geyin, əynindəkiləri də çıxart ver mənə, – dedi.
Paltar xoşuma gəlmədiyindən geyinmək istəmədim.
– Mən bu iy vermiş paltarları istəmirəm. Bu
nə paltarlardı, geyinmiyəcəm.
Qadın üçtümə qışqırdı.
– Burda sənin nazınla oynayacaq adam yoxdur, bildin. Deyəsən çox qudurdublar səni! Heç
nə olmaz. Bir həftədən sonra quzu balasına
dönəcəksən. Sənin kimilərini çox görmüşəm,deyib acıqla paltarımı geyindirdi.
Mahirə adlı əlli beş yaşlı kök bir qadın isə öz
axmaq sualları ilə canımı boğazıma yığdı. Məni
xeyli danışdırandan sonra o, üzünü Xosrov
müəllimə tutaraq yavaşdan danışmağa başladı.
Xosrov müəllim bir az fikirli halda:
– Görəsən bunun dedikləri uşaq fantaziyası
deyil ki? Bu cəncəlli uşağa inanmaq olar? Bəlkə
bir maşına oturub bu deyən rayona gedək. Nə
deyirsən? Bəlkə anasını tapdıq. Yenə yerimiz
30 olsaydı, saxlayardıq bunu. Gündə 5-6 uşaq gətirirlər. Yatmağa yer, yeməyə də ərzaq çatdırmaq olmur. Bu deyənlər düz olsa, heç olmasa
yükümüzün biri azalar.
Mahirə müəllimə gözünü Xosrov müəllimin
üzünə dikib fikirli-fikirli dilləndi.
– Gedək deyirsən gedək də. Mənim etirazım
yoxdur. Bəlkə bu uşaq doğrudan da itib. Onu
heç atmayıblar.

Günahsız günahkarlılar

Mən tez:
– Yox anam məni atmayıb, mən itmişəm. Hələ anam mənə demişdi ki, sən itsən səni tapan
adama paltonun içində kağızlar var onu da
göstərərsən. Onlar həmin kağızları oxuyan kimi
səni gətirib mənə verəcəklər. Bax paltomu o ağ
xalatlı xala götürdü. Qoy versin. Onda görərsiniz ki düz deyirəm.
Xosrov müəllimə ilə Mahirə müəllimə sual
dolu baxışlarla bir-birinə baxdılar. Mahirə
müəllimə:
– Xosrov müəllim bu qız nə danışır? Necə
yəni itsən? Nə kazğız. Deyəsən anası bunu
atmağı qabaqcadan planlaşdırıb.
Sonra o üzünü mənə çevirib:
Balaca, sən hansı kağızdan danışırsan?
Mən dil boğaza qoymurdum.
– Bax, bayaqkı o qap-qara xala mənim paltomu aldı. Kağızları da anam paltomun içinə
tikmişdi.
Mahirə müəlimə:
– Məsmə, ay Məsmə, tez bura gəl.
Məsmə arvad deyinə-deyinə bizə yaxınlaşdı.
31
– Hə, nə olub yenə?
– Bu qızın paltosu hanı, onu gətir bura görüm, – deyə Mahirə müəllimə Məsmədən soruşdu.
– Nə palto? Yayın günü bunun əynində palto
var idi ki? Vallah mən görməmişəm.
Mahirə müəllimə Məsmə arvada çımxırdı.
– Məsmə, bu qız bura gələndə, qolunun
üstündə sarı rəngdə palto da var idi. Mən də onu
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görmüşdüm. Bildin. Həmin paltonu tap gətir
bura, başa düşdün.
Məsmə arvad nifrətlə mənə baxaraq dilləndi.
– Mahirə müəllimə balalarım ölsün mən
palto-zad görməmişəm. Nə palto? Sən mən
boyda arvada inanmırsan? Bu yetimçəyə inanırsan. Vallah bu qız yalan deyir. Mən atamın
goru haqqı palto-zad görməmişəm. Məni diridiri qəbrə qoyasan, əgər yalan deyirəmsə.
Bu dəfə Xosrov müəllim Məsmənin üstünə
qışqırdı:
– Ay arvad, ya bu dəqiqə paltonu tapıb gətirirsən, ya da ərizəni yazıb burdan rədd olub
gedirsən, eşitdin?
Məsmə arvadın həmin an birdən-birə sifəti
dəyişdi:
– A, Xosrov müəllim niyə hirslənirsən.? Yadıma düşdü. Hə, harasa, oralara qoymuşam.
İndi gedib gətirrəm. Sizlə də zarafat etmək olmur e, – deyərək qarğış edə-edə ordan uzaqlaşdı
və bir neçə dəqiqədən sonra əlində palto geri
döndü.
– Alın, bu da bu yetimçənin paltosu, – deyib
32 paltonu hirslə üstümə atdı. Mahirə müəllimə
paltomun o tərəf-bu tərəfinə baxaraq bir şey
tapmayıb dedi:
– Ay qız burda heç nə yoxdu ki?
Anamın paltomun astarına tikdiyi ciblər boş
idi. Onlar anlaşılmaz, sual dolu nəzərlərini birbirinin üzünə dikdilər. Nəhayət Xosrov müəllim
mənimlə rayona getməyi qərarlaşdırdı. Xosrov,
Mahirə və mən yola düşdük. Rayona çatan
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kimi, ilk növbədə dəmiryol vağzalına gələrək,
bələdçi qadını tapdılar.
Qadın məni tanıyıb, saçlarımı tumarladı və
hər şeyi olduğu kimi danışdı. Sonra milis
nəfərini də götürərək yaşadığım evə gəldik.
Təəccüblü olsa da beş yaşlı qızın, yəni mənim
bütün dediklərim həqiqət oldu. Xosrov müəllimlə Mahirə müəllimə inana bilmirdilər ki, hər
şeyi beləcə yerli yataqlı düz danışa bilərəm.
Xosrov müəllim Mahirə müəlliməyə dedi:
– Uşaqda olan yaddaşa bax. Hər şey necə də
dəqiqliklə yadında qalıb.
Mahirə də cavabında bədbəxt taleli uşaqların
hafizəsi həmişə güclü olur, – dedi.
Sonra biz, məni Gəncəyə gətirən, yaraşıqlı
milis oğlanın yanına getdik və onunla birlikdə
yaşadığım ünvana yollandıq.
Qonşu qadın Nanə xala məni görən kimi
ağlamağa başladı. Nanə xala iri gövdəli, qara,
buruq saçlı hündür boylu bir qadın idi. Nanə
xala çığıra-çığıra qarğış etməyə başladı:
– Axır ki atdılar hə, alçaqlar, vicdansızlar.
Heç qız uşağını da küçəyə atarlar. Fahişədi də,
gözünün qızmışdığından bu balaca uşağı da 33
güdaza verdi. Ay Allah, belə qadınlara niyə
uşaq verirsən axı? Bu arvad tumanında gızlənən
oğraş, hardan gəlib çıxdı, heç kəs bilmədi.
Gələn günündən də uşağı evdən didərgin saldı.
Qonşular yedirib-içirdirdi bu uşağı. Uşağa
baxdılar onlar. İndi də belə. Atdılar? Hə.
Vicdansızlar. Alçaqlar!
Qapımızdan iri bir qıfıl asılmışdı. Qonşumuz
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Nanə xalanın oğlu Şahinin əynində qırmızı
rəngdə yubka vardı. O məni görən kimi yaxınlaşıb:
– Yubkama bax, gör nə qəşəngdi, – dedi.
Biz bir-birimizin əlindən tutub fırlanmağa
başladıq. Mən çox sonralar başa düşdüm ki,
müsəlman adətlərinə görə, oğlan uşaqlarını
sünnət edərkən qırmızı atlasdan fitə bağlayırlar
ki, onların yaraları incitməsin.
Mən Şahinlə oynamağımda idim. Nanə xalanın niyə belə hündürdən qışqırmağını başa
düşmürdüm. Sevinirdim ki, artıq evdəyəm.
Anam da harda olsa gələcək, mütləq gələcək.
Bu vaxt Xosrov müəllim yaxınlaşaraq, getmək
vaxtıdı dedi. Mən onun üzünə baxıb, – mən
burda qalıram, evimizdə, heç yana getmək istəmirəm, – deyərək pilləkənlərin üstündə oturdum.
– Bax, mən burda anamı gözləyəcəm. Axı
anam da mənim üçün darıxıb. Bilirsən, mən də
anam üçün darıxmışam. O indi gələcək, mən bilirəm, gələcək, hə. Məni görən kimi qucaqlayıb,
öpəcək. Əvəllcə bir az hirslənəcək. Ancaq sonra
34 məni çoxlu-çoxlu öpəcək, saçlarımı sığallayacaq. Yox, mən sizinlə getmirəm, getmiyəcəm.
Mən burda qalacam, – deyib gözümü qətiyyətlə
onun gözünə dikdim. Bu vaxt Mahirə müəllimə
mənə yaxınlaşıb,
– Dur gedək bala, sənin anan gəlməyəcək. O
səni atıb. Sən daha ona lazım deyilsən. Mən
qəzəblə qışqırdım.
– Yox, mən ona lazımam. Bacılarıma mən
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baxıram. Onlar mənsiz qala bilməzlər. Sən
yalan deyirsən. Anam da məni atmayıb. Bax, bu
da bizim evimizdi. Mən bu evdə yaşayıram.
Xosrov müəllim acı-acı gülümsədi. Başını
aşağı salıb, gözlərini bir nöqtəyə zillədi. Sonra
başını qaldıraraq Nanə xaladan soruşdu:
– Ay xanım, bu qızın qohumlarından kimi
tanıyırsınız?
– Bir bibisi var, adı da Bəyimdi. Qız yolu
tanıyır, özü aparar sizi, – deyə Nanə arvad cavab verdi. Xosrov müəllim mənə yaxınlaşaraq
əlimdən tutdu.
– Hə balaca, de görüm bibingilə getmək
istəyirsən? Gedək ananı onlardan soruşaq. Bəlkə elə anan bibingildədi. Nə deyirsən, gedək?
Yolu göstərə bilərsən?
– Hə, bilirsiz bibim məni dünyalar qədər
istəyir. Onun üçün də çox darıxmışam, – deyərək, qaçıb maşına oturdum. Onları düz
bibimgilin qapısına apardım.
Bəyim hündür, dolu bədənli, kök, zil qara
saçlı qadın idi. İki qız övladı var idı. Məni
görən kimi qaşqabaqlı, acıqlı bir tərzdə:
35
– Kimsiniz? Niyə gəlmisiniz?
Xosrov müəllim:
– Bəlkə içəri keçək? – dedi.
Bibim narazı halda:
– Keçin! Daha gəlmisiniz də. Ancaq bilmirəm məndən nə istəyəcəksiniz.
Bibimi tanıya bilmirdim. Əvvəllər məni görəndə çox əzizləyərdi. Atamın sağlığında həmişə nazımla oynayardı. Mənə çoxlu hədiyyələr
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gətirərdi. Mən də bibimi dünyalar qədər istəyirdim. Atamla tez-tez onlara qonaq gedərdik,
onlarda qalardım. Mənə elə gəlirdi ki, bibim
məni qızlarından da çox istəyir. Hələ mənim
üstümdə neçə dəfə qızlarını da döymüşdü.
Ancaq atam öləndən sonra bir dəfə də olsun
bizə gəlməmişdi. İndi də bu tükürpədici soyuqluğu, gözucu belə baxmamağı məni çox sarsıtdı.
Qızlar məni görən kimi üstümə yüyürərək
qucaqlayıb o biri otağa apardılar. Hətta mənə
bir gəlincik də bağışladılar və biz oynamağa
başladıq. Bir neçə dəqiqədən sonra bibim qapını
açıb, acıqlı səslə:
– Gəl çıx bayıra, – dedi.
Mən anlaşılmaz baxışlarla ona baxdım.
Qızlardan ayrılmaq istəmirdim. Qızlar da məni
buraxmaq istəmirdilər:
– Mama, nolar, qoy bizimlə yaşasın! Biz ona
baxarıq. Sənə əziyyət verməyə qoymarıq, söz
veririk. Özümüz yedizdirib, çimizdirərik. Qoy
qalsın da mama! Bibim qızlarının üstünə
qışqırdı:
– Səsinizi kəsin, uşağa baxan olublar!
36
Sonra o gəlinciyi acıqlı bir hərəkətlə əlimdən
qopardıb yerə tulladı. Məni sürütləyə-sürütləyə
həyətdən bayıra çıxartdı və geri dondü. Mən
təkrar qapını açıb, onun ətəyindən tutaraq yalvarmağa başladım:
– Bibi məni onlara vermə, nolar! Mən onlarla
getmək istəmirəm. Axı sən məni cox istəyirdin,
bibi?
O isə nifrətlə üzümə baxıb paltarının ətəyini
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əlimdən qoparmağa çalışdı. Balaca zərif barmaqlarım dəmir məngənəyə çevrilmışdı.
Paltarın ətəyindən elə bərk yapışmışdım ki,
guya taleyimi bu əski parçası həll edəcəkdi.
Bibim əllərimi çəkmədiyimi görəndə, üzünü
Xosrov müəllimə çevirib qəzəbli səslə dedi.
– Öz yetimlərimi güclə dolandırıram. Özgənin yetiminə necə baxım? Ərsiz arvadam.
Anasının gözü qızıb dərənın gədəsilə yoxa
çıxacaq, mən də onun üçün yetim böyüdəcəm.
Aparın anasına verin, tapa bilsəniz. Ya da qoy
hökümət baxsın deyərək, balağını əlimdən qopartmağa çalışdı. Ancaq əllərimlə onun ətəyindən bərk-bərk tutduğum üçün, əllərimi
açmağa gücü çatmadı və hirslə məni bir daha
sürütləyib evə girdi. Qapını çırpdı. Onun uzun
paltarının ətəyinin yarısı qapının arasında, o biri
yarısı isə mənim balaca əllərimdə qalmışdı. Elə
bil taleyim, əlimdə qalmış bu əski parçasından
asılı idi. Bu əski parçasını bərk-bərk sinəmə
sıxıb ağlayırdım:
– Bibi sənə qurban olum, məni evə burax.
Mən səni çox istiyirəm axı? Yalvarıram aç
qapını bibi. Bibi məni qovma, sənə söz verirəm 37
ağıllı qız olacam. Səni heç vaxt incitməyəcəm.
Qapında nökər saxla məni bibi. Ancaq məni evə
burax nolar bibi. Evin bütün işlərini özüm
görəcəm bibi, aç qapını, yalvarıram, bibi, –
deyərək, bir-birinin ardınca rabitəsiz sözlər
düdüldüyüb tökürdüm.
Xosrov müəllim yaxınlaşıb məni yerdən
qaldırdı. Əllərimi əlinə aldı.
– Burax, ağlama. Sən daha kimi tanıyırsan? –
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dedi və gözlərimin yaşını sildi.
– Bir xalam da var.
Ancaq bu sözü çox yavaşdan və qorxa-qorxa
dedim. Görəsən o məni nə cür qarşılayacaqdı?
Axı onu çox incitmişdim. Atamın ölümündən
sonra anam məni tez-tez xalamagilə aparardı.
Bütün narazılığıma baxmayaraq, məni orda
qoyub gedərdi. Özümü nə qədər pis aparsam da
xalam məndən inciməzdi. Aytən məni çox
əzizləyər, sevərdi. Qucağından yerə qoymazdı.
Bütün gününü mənimlə keçirər, ən yaxşı oyuncaqlar alardı. Mənsə heç onların üzünə baxmaz,
təkidlə verdikdə isə onları həyətə tullayardım.
Ya da acıqla hamısını, üzünə baxa-baxa
sındırardım. Aytən hər bir etdiyim hərəkətimə,
şıltaqlığıma ürəkdən gülərdi, heç acıqlanmazdı.
O gülərdi, mənsə ağlayardım.
Aytən xalamın məni çox sevdiyini bilirdim.
Ancaq ürəyimdə bir tərəddüd vardı. O da məni
bibim kimi qovacaqdımı?
Biz bu dəfə Aytəngilə yola düşdük. Aytən
orta yaşdan bir az yuxarı ağlı-qaralı saçları,
dolu bədənli kənd qadını idi. Əynində uzun on
38 iki taxta deyilən yubka və ağ xal-xal qısaqol
köynək var idi. Aytən Bəyimin tam əksi olaraq,
qonaqları çox gülərüzlə qarşıladı. Evə dəvət
etdi. Məni görən kimi isə qucağına aldı, öpüb
oxşadı:
– Xalasının gözəl balası, xalasının yumru
qızı, dünyalar gözəli, ölərəm qabağında, həyatımın mənası, gözümün işığı, xalasının yanına
gəlib? Can, gələn balaca ayaqlarına qurban
kəsim. Məni istəmisən?
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O, məni öpüb-oxşamaqdan doya bilmirdi. Az
qala qonaqlar da yadından çıxmışdı. Sonra isə:
– Buuuy, Allah məni öldürsün, keçin içəri,
yol gəlib yorulmusunuz. İndi bir çay süzüm
yorğunluğunuz çıxsın. O, məni qucağına götürüb mətbəxə keçdi. Bir qucağında mən, qonaqlara qulluq etməyə başladı. Gələnlərin də
sifətində parlaq bir təbəssüm var idi. Xosrov,
Mahirə və onunla gələn bələdçi, birdə məni iki
gün saxlayan cavan polis nəfəri Aytənlə xeyli
söhbətdən sonra:
– Sabah bəzi sənədləri gətirərik, qol çəkərsiniz. Bir də sağlamlıq haqqında arayış da
lazımdır.
Xalam:
– Baş üstə, nə deyirsiniz onu da verərəm.
O qonaqları yola saldı. Həmin gün elə xalamın qucağında yuxuya getdim. Aytənin çox
gözəl iki mərtəbəli, iri aynabəndli, ucu-bucağı
görünməyən həyəti var idi. Əri öləndən sonra
tək qalmışdı. Nə qədər elçi düşsə də o təkrar
həyat qurmaq istəməmişdi. Həmişə də bir sözü
vardı. “Adamda heç vaxt baxt dəyişmir, kandar
dəyişir” – deyirdi. Uşağı olmadığından bilirdi 39
ki, kim onu alsa, ancaq ev xətrinə alacaq. Ona
görə də ərə getməmişdi. Bütün meylini kiçik
bacısının qızına, yəni mənə salmışdı. Aytən hər
dəfə məni aparmağa gələndə paltarlarımı anamın əlindən alıb hərəsini bir küncə-bucağa
soxurdum ki, məni geyindirə bilməsin. Onlara
heç getmək istəmirdim. Mən yer üzündə ən çox
anamı sevirdim. Anamdan ayrılmaq istəmirdim.
Aytən məni aparmağa gələndə isə onun üstünə
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qışqırırdım:
– Ay Allah, bu yenə gəldi. Axı niyə gəlmisən? Başa düşmürsən ki, səndən zəhləm
gedir. Səni istəmirəm. Çıx get. Nə gəlmisən
bura? Mən mamamla qalmaq istəyirəm. Axı bu
məndən nə istəyir, ay Allah. Nə düşüb qalmısan
burda? Evin-eşiyin yoxdu. Mama məni buna
vermə. Anam isə özü aparıb məni Aytənin
evinə qoyurdu. İndi isə məhəbbət üzünə həsrət
qalan mən Aytənə meylimi salmışdım. Daha
şıltaqlıq etmirdim. Kölgə kimi onun ardınca
gəzirdim. Aytən məni əzizləyir, çimizdirir, təzə
paltarlar alırdı. İndi onu gözümdən qoymurdum.
Gecələr də Aytənlə yatırdım. Səhərlər gözümü açanda Aytəni yanımda görməsəm ağlaya-ağlaya dəhşətli səslə, – xala hardasan?- deyə
qışqırardım. Tək qalmaqdan çox qorxurdum.
Xalam da tez həyətin o başından qaça-qaça
gələr və deyərdi:
– Balama meyvə dərirəm də.
– Mən meyvə istəmirəm. Mən gözümü açanda səni görmək istəyirəm. Sən məni atmazsan
yaxşı, məni atma, sən məni anam kimi qatarda
40 azdırma, mən qorxuram.
O mənı qucaqlayar, öpüb-oxşayaraq deyərdi:
– Sən mənim gözəl balamsan, körpəmsən.
Heç sənin kimi gözəl balanı da atarlar. Sən
mənim həyatımın mənasısan. Böyüyəndə bax,
mən bütün bu imarəti sənə verəcəm. Sənə cahcəllallı toy eliyəcəm ki, hamı tamaşasına duracaq. Gözəl gəlinlik paltarı alacam. Səni özüm
bəzəyəcəm, kukla kimi. Sən mənim kukla
balamsan. Sən mənə Allahın ən böyük hədiy-
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yəsisən, mən səni dünyalar qədər çox istəyirəm.
Sən mənim bax bu ürəyimin içindəsən.
Aytən məni sevə-sevə oxşamaqdan doymurdu. Ancaq bu sevincim də çox uzun çəkmədi.
Bir gün xalam bazardan balıq alıb gətirdi:
– Axşama balıq qızardacam, balaca balam
üçün.
Aytən süfrə açdı, məni də yanında oturdu.
Nədənsə balıq yeməyi heç xoşlamırdım. Aytən
balığın tıxlarını təmizləyib ağzıma qoyurdu.
Yemək istəməsəm də, xalamın xətrinə üz-gözümü büzüşdürə-büzüşdürə yeməyə başladım. Aytən bunu görüb gülməyə başladı. Sonra durub
mənə başqa yemək gətirdi. Özü isə iştahla
balığı yeməyə başladı və birdən balığın tıxı
Aytənin nəfəs borusuna ilişdi. Aytəni öskürək
tutdu. O:
– Qaç, qonşu Ceyran xalanı çağır bizə,- dedi.
Mən qonşunun dalınca getdim. Qayıdanda isə
Aytən gözləri açıq vəziyyətdə yerə yıxılıb
qalmışdı. Ceyran, həkim çağırmağa getdi. Mən
Aytənə yaxınlaşdım. Dəhşət, qorxu bütün varlığıma hakım kəsildi. Onun ölümünə inanmaq
istəmirdim. Aytənə yaxınlaşıb əlindən tutdum, 41
əlini öpdüm, açıq qalmış gözlərinə baxdım.
Saçını, göyərmiş üzünü sığallamağa başladım.
– Xala, ölmə, dur ayağa, məni tək qoyma.
Dur, bəs sən demişdin məni tək qoymayacaqsan, özün böyüdəcəksən. Dur, axı sən mənə söz
vermisən? Qurban olun xala, dur ayağa nə olar?
O isə durmaq bilmirdi. Mən onun başını
qucaqlayaraq tükürpədici bir səslə qışqırıb-ağlamağa başladım. Qonşular səsə yığılıb
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gəlmişdilər. Təcili yardım maşını da gəlib çıxdı.
Həkim yerdə uzanmış, gözləri açıq qalmış
Aytənə yaxınlaşdı. Nəbzini tutub:
– Heç bir ümid yoxdur. Ölüb.
Mənsə xalamı qucaqlayıb:
– Yox ölməyib, yatıb, bax indi duracaq. O ölə
bilməz. Bu ağ xalatlı əmi yalan deyir!
Qonşular məni güçlə Aytəndən ayırdılar. Aytəni aparandan sonra hardansa yenə də Xosrov
müəllim peyda oldu. Daha ağlamırdım, göz
yaşlarım qurumuşdu. Məni təkrar “Uşaq qəbulu
məntəqə”sinə apardılar. Orda bir-neçə gün
qalandan sonra Şuşadakı altı saylı “Uşaq Evi”nə
verdilər.
İlk günün təəssüratı cox pis oldu. Avqust ayı
idi. Tətil olduğundan pilləkənlərin yanında
dayanıb oynayan uşaqlara baxırdım. Uşaqlar da
bir-bir mənə yaxınlaşıb sınayıcı nəzərlərlə məni
süzürdülər. Gəncədəki Uşaq qəbulu məntəqəsində isə bütün təzə paltarlarımı alıb, əvəzində
köhnə, rəngi getmiş paltar geyindirmişdilər.
Müəllimə mənə yaxınlaşaraq:
– Gedək sənə təzə paltar verim geyin. Bu nə
42 paltardı əynində, adam iyrənir. Stolüstü silən
əskinin rəngi də bundan yaxşıdı.Mənsə cavabında:
– Paltarlarım təzə idi, orda olan xala paltarlarımı alıb, bunları geyindirdi. Dedi ki, onsuz da
orda sənə başqa paltarlar verəcəklər.
– Hm, belə de. Demək yetimin paltarlarına da
göz dikiblər, vicdansızlar. Yaxşı, al bunları geyin və get sən də uşaqlarla oyna, – dedi.
Şuşalılara məxsus şirin ləhcə ilə danışan otuz
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yaşlı bu cazibəli qadının adı Ulduzə idi. İri qara
hörüklü, çatma qaşlı və çox gözəl bədən
quruluşuna malik olan müəllimə mənə tərəf
əyilərək:
– Qorxma, get, get sən də uşaqlarla tanış ol.
Çox keçməz buralar xoşuna gələr, – dedi.
Ancaq oralar heç vaxt xoşuma gəlmədi. Hər
günüm bir il kimi keçirdi. Axşamlar səhərin tez
açılmasını, səhərlər isə axşamın tez düşməsini
istəyirdim. Günlər də elə bil mənim acığıma
ötüşmək bilmirdi. Çox sonralar isə düşünürdüm.
Görəsən mənim orda xoşuma gələn bir gün
olubmu? Ancaq belə bir gün yadıma düşmürdü.
Mən ora sadəcə öyrəşdim.
Artıq dərs ili başlamışdı. Dərslər uşaq evinin
daxilində keçirilirdi. Müəlliməmiz 25 yaşlı, ağ
bənizli, qara buruq saçlı, gözəl bir qadın idi.
Adı Mirvarı olan bu qadının çöhrəsində elə bil
işıq yanırdı. Qara uzun kiprikləri, iri gözlərinə
çox yaraşırdı. Onu çox istəyirdim. Mənə anamı
xatırladırdı. Hərdən mənə elə gəlirdi ki, o mənə,
mən sənin ananam deyəcək və hər şey yenə
əvvəlki kimi olacaq. Uşaq evində yaşamaq çox
çətin idi. Uşaqlara yovuşa bilmirdim. Hamı bir- 43
biri ilə çox kobud rəftar edirdi. İstər yeməyə
gedəndə, istər oynayanda, biri digərinə söz
deyəndə, ancaq itələməklə, qışqıraraq, yumruq
vuraraq danışırdılar. Bu cür rəftarın da adı,
zarafat idi. Mən bilmirəm nə söz yazım ki,
ürəyimdə olan ağrı-acını izah edə bilim. Uşaqların kobud hərəkətləri xoşuma gəlmədiyindən,
onlardan kənar gəzirdim. Mənə qonşularımız
məhlədə tərbiyəsiz deyirdilər. İndi isə fikirlə-
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şirdim ki, görəsən mənim qonşularım bu uşaqların necə tərbiyəsiz söyüş söydüyünü eşitsəydilər, o zaman bunlara nə ad verərdilər?
Uşaqlar elə tərbiyəsiz söyüşlər söyürdülər ki,
heç onları başa düşmək də olmurdu. Ancaq belə
söyüşlər ordakı uşaqların xoşuna gəlirdi. Onların məni ələ saldığını da anlayırdım. Guya
mənimlə oyun oynamaq istəyirlər, əslində isə
sadəcə təzə gəldiyim üçün məni ələ salmağa
çalışırdılar.
Ancaq mən nədənsə onlardan pıslikdən başqa
heç nə gözləmirdim. Üç-dörd nəfər yığışıb:
– Gəl səninlə təyyarə oyunu oynayaq. Oynayarsan bizimlə? – dedilər.
– Mən belə oyun bilmirəm, – dedim. Onlarsa:
– Biz səni başa salarıq. Biz nə desək, sən də
onu təkrarlayarsan, yaxşı?
Mən onların əl çəkmədiyini görüb:
– Yaxşı, – dedim. Onlar da xorla qışqırmağa
başladılar.
– Təyyarə uç, uç, uç, – dedilər. Mən sınayıcı
baxışlarla onlara baxdım.
– Bu nə oyundu? Mən belə axmaq oyunu
44 birinci dəfədir ki eşidirəm.
– Eşitməmisən, indi eşitdin. Nə baxırsan,
keysən? Biz belə oynayırıq. Səndə de də, uç, uç,
yaxşı uç.
– Hə, yaxşı, dedim, uç, uç, uç, sonra?
– Elə yox. De ki, uç, uç, yaxşı uç. Başa
düşdün?
– Tutaq ki, dedim. Bəs sonra?
– Sonra da təyyarə en, en, yaxşı en, deyəcəksən.
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– Bəs sonra?
– Sonra da təyyarənin hissələrinin adını biz
deyəcəyik sən də təkrar edəcəksən, məsələn
təkər, təkər, yaxşı təkər. Qapı,qapı, yaxşı qapı.
Qanad, qanad, yaxşı qanad. Bildin? Bax əgər
oyuna başlamısansa, təyyarənin bütün hissələrinin adını biz deyəcəyik, sən də təkrar edəcəksən. Əgər deməsən, biz səni yaxşı-yaxşı
əzişdirəcəyik, başa düşdün?
– Yox, başa düşmədim. Mən sizinlə oynamaq
istəmirəm. Bu oyun da heç xoşuma gəlmədi.deyib onlardan uzaqlaşdım. Ancaq cox sonralar
bildim ki, bu oyun tərbiyəsiz bir sonluqla qurtarır. Mən burdakı uşaqlara çox nifrətlə baxırdım. Onların hərəkətləri xoşuma gəlmədiyindən
uşaqlara qaynayıb-qarışmırdım. Bu da Mirvarı
müəllimənin diqqətini cəlb etmişdi. Ona görə də
hər tənəffüs zamanı məni yanına çağırar,
mənimlə çox mehriban davranardı. Hər gün
səhər yeməyini yeyib qurtaran kimi gedib uşaq
evinin darvazasının yanında onu gözləyərdim.
Uzaqdan onun gəldiyini görən kimi qabağına
qaçar, əlindən tutar və birlikdə sinfə daxil
olardıq. Bu orda olan başqa uşaqların xoşuna 45
gəlmirdi. Mənə paxıllıq eləyirdilər. Uşaq evinin
bir qanunu da var idi. Çoxdan gələn uşaqlar
qrup şəklində yaşayırdılar. Oranın atamanı,
atamanın yaltağı, satqını, peşkası var idi.Təzə
gələn uşaqları əvvəlcə sınayırdılar. Görəsən
satqın deyil ki, əgər xırda bir sözü ağzından
qaçırsan artıq sənin adına suka deyilib, peşka
yerinə işlədərdilər. Müəllimin nəzarətindən
kənarda olanda isə birləşib həmin uşağı
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döyürdülər. Kimsə görəndə ki, müəllimlərdən
gələn var, o dəqiqə guya döyülən uşaq yıxılıb,
onu döyənlər isə köməyə gəliblər və
müəllimənin yanında, tez döydükləri uşağın üstbaşını çırpıb səliqəyə salırlarmış kimi hərəkət
edirdilər. Ona görə də çalışırdım ki, müəlimələrim hara getsə məsafə saxlayaraq, yaxın bir
yerdə oynayım. Uşaqlar mənim əlimdən zəncir
çeynəyirdilər. Həmişə hədələyib, yumruq göstərirdilər. Dayan, düşərsən əlimizə.
Axır ki, əlimdən zəncir çeynəyən uşaqların
əlinə belə bir fürsət düşdü. Bir gün məşğələ
zamanı Ulduzə müəllimənin evindən zəng
gəldi. Uşağın qızdırmadan yanır, – dedilər. Tez
gəl. Ulduzə müəllimə yuxarı sinifdə oxuyan
Aslan adında oğlandan xahış etdi ki, bizə
nəzarət etsin və bərk-bərk tapşırıq verdi:
– Bax, Aslan! Uşaqlardan muğayat ol, sənə
inanıram.
Özünü quzu balası kimi göstərən bu canavar:
– Narahat olmayın, Ulduzə müəllimə, onlara
yaxşı baxacağam. Arxayın gedin. Sizə söz
verirəm.
Ancaq sən demə bu quzu balasının icində
46
hiyləgər tülkü gizlənirmiş. Aslanı da bura Xosrov müəllim gətirmişdi. Deyilənə görə onu da
küçəyə atıblarmış. Aslan çox uzun zaman küçələrdə dilənçilik etməklə yaşayıb. Sonra onu
kimsə götürüb Gəncədəki “Uşaq qəbulu”
məntəqəsinə gətirib. Nəhayət, Aslan da başqa
uşaqlarla bərabər bura təhvil verilib.
Beləliklə elə ilk gündən Aslan yerindən azca
tərpənən oğlanları ayaqlarının altına salıb

Günahsız günahkarlılar

təpikləri ilə harasına gəldi vurardı. Ara-bir də
bayıra çıxar, sonra təkrar sinfə daxil olub
soruşardı?
– Kim yerindən tərpənib. Qorxudan heç kimdən səs çıxmazdı. Əlbəttə Aslana xoş gəlsin
deyə yalandan kimin-kimdən acığı gələrdisə
onun adını deyər, Aslan da onu cəzalandırardı.
Ulduzə müəllimə bir-neçə müddət xəstəxanada
qalmalı oldu. Bizim isə qara günlərimiz başladı.
Müdiriyyət elə bilirdi ki, Aslanın sinfi çox
nümunəvi sinifdir. Ona görə də bir aylığına Ulduzənin yerinə Aslanı sinfə əvəzedici qoydular.
Bundan sonra orda çox dəhşətli hadisələr baş
verməyə başladı. Hər gün günorta yeməyindən
sonra Aslan gələr, uşaq evinin direktoru gedəndən sonra işgəncələrinə başlayardı. Oğlanları döyər, qız uşaqlarını sinif otağında olan iri
qara şkafın arxasına aparardı. Az sonra ya qızın
başını sığallayar, ya da sambo göstərirmiş kimi
onu arxasına alıb yerə çırpar, onun peşkaları isə
həmin qızı vəhşicəsinə təpikləyərdilər. Ancaq
elə vurardılar ki, iz qalmasın. Mən çox çirkin
qız idim. Nədənsə onun məndən zəhləsi gedirdi.
Aslan hər dəfə sinifdə o tərəf bu tərəfə gəzdikcə 47
başıma qapaz çəkirdi. Başıma qapaz çəkməyi
məni qorxutmurdu. Təki məni şkafın dalına
aparmasın. Dəhşətli qorxu içərisində yaşayırdım. Axı mənə də növbə çata bilərdi. Hələlik
isə həmişəki kimi hər gün öz sevimli müəlliməmi gözləyər, o gedənə qədər onun yanında
olardım. Müəllimənin mənə bu cür qayğısı orda
olan digər uşaqları əsəbləşdirirdi. Bir gün
müəllimə:
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– Nərgiz çantamda gözün olsun indi gəlirəm,
– deyib sinif otağını tərk etdi.
Uşaqlar müəllimənin sinifdən çıxdığını görən
kimi, yaxınlaşıb çantanı əlimdən almağa çalışdılar. Mən isə çantanı sinəmə sıxıb vermədim. Uşaqlar ayaqlarımı təpıkləriylə bərk-bərk
vurmağa başladılar. Ayaqlarım ağrıdan göynəsə
də çantanı uşaqlara vermədim.
Bu hadısədən 3-4 gün sonra Mirvarı müəllimənin çantasından pul oğurlayıb, üstümə şər
atdılar. Uşaqlar, əlbəttə hamısı yox, bu işi bir
yerdə görənlər bir ağızdan dedilər ki, pulu
mənim oğurladığımı öz gözləri ilə görüblər.
Mən hey ağlayır, pulu mən götürməmişəm
deyirdim. Ancaq özümün günahsız olduğumu
sübut edə bilmirdim. Bütün çantaları axtardılar.
Ancaq pul tapılmadı.
Oğurluq edənlər isə pulu Aslana verdilər.
Aslan pulu götürüb barmaq işarəsilə məni
yanına çağırdi. Qorxa-qorxa ona yaxınlaşdım.
– Səhər Mirvarı müəllimə gələn kimi onun
yanına gedib deyərsən ki, pulu sən oğurlamısan.
Əgər deməsən səni cəzalandıracam. Bildin, başa
48 düşdün nə dedim! Mən başımın işarəsilə hə dedim. O isə amiranə səslə:
– Bir parça dilini tərpətmək əvəzinə bu nədir,
bir batmanlıq başını tərpədirsən. De görüm nə
deyəcəksən səhər?
– Mən oğurlamışam deyəcəm.
Cəza çəkməyin qorxusundan dedim. Cəza nə
idi, artıq bilirdim.
Çiskinli bir payız səhəri açılırdı. Yenə də darvazanın yanında dayanıb Mirvari müəllimənin
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gəlməsini gözləyirdim. O, bu dəfə gecikirdi.
Özümdən asılı olmayaraq ağlamağa başladım.
Onu bir də görməməkdən qorxurdum. İkinci
zəng də çalındı. Mən hələ də onun gəlməsini
gözləyirdim. Nəhayət uzaqdan gələn qadın
siluetini gördüm. Qaçaraq ona yaxınlaşdım. O
isə mənə ötəri nəzər saldı. Daha yanına çağırıb,
başımı tumarlamadı. Əlimdən tutmadı. Heç
mənə tərəf baxmadı da. Mən onun ardınca
məsafə saxlayaraq getməyə başladım. Buna da
razı idim.Təki mənə get deməyəydi. Sonra o
hansısa müəllimə yaxınlaşıb nəsə dedi. Mən
sinfə getdim. Bir azdan Mirvarı müəllimə də
sinif otağına daxil oldu. Salam verdikdən sonra
uşaqlardan bir də soruşdu:
– Pulu kim götürüb? Axı o mənim bir aylıq
maaşım idi. Ancaq deməyin ki, Nərgiz götürüb.
Mən bilirəm ki, o etməyib. Yanımda oturan
Aygül adlı qız məni nə qədər çimdiklədisə də
yerimdən tərpənmədim. Dərs qurtardı. Günorta
yeməyini yeyib, məşğələ otaqlarına tərəf getməyə başladıq. Ürəyimin səsi qulaqlarımı
batırırdı. Dovşan kimi tir-tir əsirdim. Ayaqlarım
getmirdi, sürünürdü. Qorxudan rəngim ağappaq 49
idi. Uşaqlar gülür, indi sən görərsən, deyib,
yumruqları ilə məni hədələyirdilər. Onlar nəyə
sevinirdilər görəsən? Axı mən onlara heç nə
etməmişdim. Onların belə sevinc içində olması
məni lap çaşdırırdı. Aslan sinfə daxil oldu.
Aslanın yaltaqları iki nəfərdən ibarət idi. Sahib
və Paşa. Onlar tez Aslana yaxınlaşıb məni
göstərərək, boynuna almadı, dedilər. Aslan
hirslə əmr verdi.

Tahirə Ağasiyeva

– Şkafın dalına aparın. İndi ona göstərərəm!
Uşaqlar məni çox qorxduğum şkafın arxasına
sürütləməyə cəhd etdilər. Yox nə olur-olsun ora
getməyəcəyəm. Hətta gecələr yuxularımda da
şkafın vahıməsi məni qorxudurdu. Elə bilirdim
ki, əgər onun arxasına keçsəm, dibi görünməyən qaranlıq, dərin yarğana yuvarlanacam və bir
də ordan heç vaxt geri qayıda bilməyəcəm. Tez
yerə uzanıb partanın ayaqlarından bərk-bərk
tutdum. Uşaqlardan kimsə əlimi bərk dişlədi.
Mənsə əllərimi buraxmırdım. Bu dəfə onlar təpiklərini işə saldılar. Mən bütün gücümlə çığırmağa başladım ki, bəlkə kimsə səsimi eşitdi.
Ancaq gələn olmadı. Aslan gələndən, başqa
müəllimələr, bir dəfə də bizim sinfi yoxlamağa
gəlmirdilər. Axı bu səs-küyü kimsə eşitməliydi.
Ulduzə müəllimənin vaxtında hərdənbir qapını
açıb sinifdə nizam-intizamı yoxlayardılar. İndi
isə elə bil müəllimələrin qulağı kar olmuşdu.
Heç olmasa üzbəüz sinifin müəlliməsi eşitməliydi bu cür qışqırığımı. Gözüm qapıda qalmışdı. Ancaq heç kim gəlmədi ki, gəlmədi. Bu
zaman Aslan qəzəblə boğazımdan yapışıb
50 yuxarı qaldıraraq:
– Qışqırırsan ki səsini eşitsinlər? Müəlimələr
iclasdadı ay axmaq. Nə qədər istəyirsən çığır!
İstəyirsən mən də çığırım, – deyərək dəli kimi
qışqırmağa başladı. Sonra üzünü mənə tutub
dedi:
– Gördün, heç kim gəlmədi. Sənin də köməyinə gələn olmayacaq deyib, məni bütün gücü
ilə yerə çırpdı və ürəyim gedənə qədər döydü.
Özümdən getdiyimi görən Aslan dərhal ciddi
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tədbirlər görməyə başladı. Hamıya tapşırıldı ki,
deyərsiniz ki, Nərgiz pilləkənlərdən yıxılıb.
Özümə gələndə təkrar hədələməyə başladı.
– Səhər pulu oğurladığını boynuna almasan
səni bundan da pis günə salacağam. Şikayət
eləsən öldürəcəyəm. Eşitdin məni!
Aslanın barmaqlarının izi boynumda qalmışdı. Hardansa bir şərf tapıb boynuma sarıdılar.
Aslan məni hədəyələməyində davam edirdi.
– Soruşan olsa, deyərsən boğazım ağrıyır,
başa düşdün!
Yenə başımın işarəsi ilə hə - dedim. O, yenə
də başıma qapaz çəkərək,
– Sənə deməmişəm söz deyəndə yekə başını
tərpətmə! Dilin var, cavab ver, səninləyəm.eşitdin!
Mən bu dəfə güclə, hə deyə bildim.
Qatı dumanlı payız səhəri açılırdı. Uşaqlar
həmişəki kimi səhər idmanı etdilər. Mənim də
adımı xəstə qoydular. O idman edə bilməz
dedilər. Səhər yeməyindən sonra, yenə də qaçıb
Mirvarı müəlliməni gözləməyə başladım. Ancaq onu uzaqdan görən kimi tez də uzaqlaşdım.
Mirvari müəllimə həmişəki vaxtda sinfə daxil 51
oldu. Salam verdikdən sonra, dünənki verdiyi
sualı yenə təkrar etdi. Bu vaxt Mirvarı müəllimənin gözləmədiyi halda ayağa qalxıb, pulu
oğurladığımı boynuma aldım. Mirvari müəllimə
bir anlıq donub qaldı. O belə bir işi hamıdan
gözləyərdi, ancaq məndən yox. Onun birdənbirə elə bil nitqi tutuldu. Heç bir söz deyə
bilmədi. Sinfə cansıxıcı bir sakitlik çökmüşdü.
Bir neçə dəqiqədən sonra o, dərsə başladı. Daha
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heç bir söz demədi. Onun üzünə baxa
bilmirdim. Nəhayət əzabverici dərs qurtardı.
Hamı sinif otaqlarını tərk edərək aşağı düşdü.
Təkcə mən yerimdən tərpənmədim. Mirvari
müəllimə də otaqdan çıxmadı. Özü susurdu,
gözləri isə, özünü müdafiə et, de ki mən
oğurluq edə bilmərəm, sözlərini deyirdi. O
mənim özümü müdafiə etməyimi gözləyirdi.
Deyim ki, yalan demişəm, pulu mən oğurlamamışam kəlmlərini eşitmək istəyirdi. Mənsə
susurdum. Bir-neçə dəqiqədən sonra o mənə
yaxınlaşıb, saçlarımı nəvazişlə sığalladı:
– Axı sən niyə belə etdin Nərgiz? Sən desəydin ki, sənə pul lazımdı, mən heç vaxt sənə
yox deməzdim. Sənin oğurluq etdiyinə inana
bilmirəm. Danış, mən etməmişəm de!
Bu mehriban səsə o qədər həsrət idim ki,
həmin an ölməyimi istəyirdim. Başımı qaldırıb
onun gözlərinə baxdım. Onun gözlərində təəssüf qarışıq məhəbbəti gördüm. Hər şeyə dözərdim, təki onun gözlərindəki bu təəssüfü
görməyəydim. Ağlaya-ağlaya ona şərfi açıb
boğazımı, ayaqlarımı, bədənimdə olan göyləri
52 göstərdim. Müəllimə üzünü tutub dəhşətdən
stula oturdu. Ona Çiçək və Lena adında qızın
dediklərini də dedim. Aslan qızları şkafın dalına
aparıb, onlara paltarlarını yuxarı qaldırmalarını
məcbur edir. Paltarını yuxarı qaldırmayanlara
işgəncə verir. Ona çox qorxduğumu dedim.
Axşamlar alacağım işgəncələr məni indidən
qorxudurdu. Gecələr bizim yatdığımız otaqlarda
kömür peçi yandırırdılar. Aslan kimə tapşıracaqsa o gecəylə dəmir pulu qıp-qırmızı edib
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məni dağlayacaqdı.
Nəcibə adında bir qızın döşünü necə dağladıqlarını da görmüşdüm. Həmin yer irinləyib,
çürümə verməyə başlamışdı. Həkimlər nə qədər
dava-dərman edirdilərsə xeyri olmurdu. Həmin
yara bir ilə yaxın müddətdə sağaldı. Ancaq
yerində dərin bir “quyu” qaldı. Müəllimələr elə
bil kor olmuşdu. Uşaqlar arasında olan belə
vəhşiliklərə onlar göz yumurdular. Bədənində
dəhşətli izlər olan uşaqları isə yoxlama gələndə
“Tibb məntəqəsi”ndə “yoluxucu xəstəlik” lər
palatasında yatızdırırdılar. Otağın qapısı şüşəli
olduğundan, içəri göründüyü üçün, gələn yoxlama pəncərədən baxar, otağın səliqə-səhmanı
gələnləri qane etdiyindən, içəri keçmək ağıllarına gəlmirdi. Əgər onlar heç olmasa kiminsə
üstündəki yorğanı qaldırsaydılar, onda görərdilər ki, burda yatan uşaqlar hansı yoluxucu
xəstəliyə tutulublar. Görəsən şəhərdən gələn
yoxlamalar, bu uşaqların dil olub danışan
gözlərindəki yalvarışlarını niyə eşitmirdilər?
İndi isə belə bir cəza məni də gözləyirdi.
Lakin mənə bu qədər inanan, sevən qadının
məhəbbətini, inamını itirməkdənsə, işgəncələrə 53
dözməyə üstünlük verdim. Ona görə də hər şeyi
olduğu kimi danışdım. O bir-neçə dəqiqəlik
sükutdan sonra, əlimdən tutub, uşaq evinin
müdirəsinin yanına apardı. Uşaq evinin müdirəsi kök, üz-gözü ifrat dərəcəsində boyaqlı, çox
laqeyid, heç vaxt uşaqlarla maraqlanmayan bir
qadın idi. Çox narazı bir tərzdə Mirvari müəlliməni dinlədi. Sonra onun yalançı və çox pis
müəllimə olduğunu dedi. Son sözü də bu oldu
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ki, işdən qovulur. Ərizəsini yazıb gedə bilər.
Mirvari müəllimə heç yana getməyəcəyini, bu
işi də belə qoymayacağını bildirdi. Sonra hirslə
qapını vurub mənimlə bərabər həyətə çıxdı.
Səhərisi Mirvari müəlliməni nə qədər gözlədimsə gəlmədi.
O gündən başlayaraq Aslan uşaqlara tapşırdı
ki, satqınlıq etdiyimə görə məni hər gün məşğələ zamanı günahım oldu, olmadı döysünlər.
Bu işgəncələr düz bir həftə çəkdi. Daha Mirvari
müəllimə dərs deməyə gəlmirdi. Mənsə hər gün
onu gözləməkdən, yollara baxmaqdan bezmirdim. Bilirdim ki, o gələcək. Məni bu cəhənnəm
əzabından, iyrənc əllərdən hökmən qurtaracaq.
Bir gün yenə də səhər yeməyindən sonra
darvazanın yanında dayanıb Mirvari müəlliməni
gözləyirdim. Uzaqdan bir dəstə adamın bizim
uşaq evinə tərəf gəldiyini gördüm. Bakıdan
gələn yoxlama idi. Mirvari müəlimə sözünün
üstündə durmuşdu. Gələnlər özləri ilə həkim də
gətirmişdilər. Qızları bir-bir yoxlamadan keçirdilər. Məlum oldu ki, yuxarı siniflərdən
namusuna təcavüz edilmiş qızlar var. Həmin
54 qızları başqa yerlərə göndərdilər. Hamını sorğusuala tutdular. Direktoru işdən çıxartdılar. Onu
qadınlar türməsinə yola saldılar. Səs yayılmışdı
ki, bütün bunlarda onun əli var. Sonradan
eşitdik ki, onu türmədə çox böyük işgəncə ilə
oldürüblər. Aslanı, ağır tərbiyə olunan uşaq
kaloniyasına göndərdilər. Biz isə həmin gündən
sonra şəhər məktəbində oxumağa başladıq.
Aslanın əlaltılarına isə uşaqlar, onların etmədiyi işləri də uydurub, alınmış izahat əs-
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asında gec qavrayanlar internatına göndərdilər.
Biz oranı giclər internatı adlandırırdıq. Demək
olar ki, bura bir növ dəlixana idi. Orda uşaqlara
sənət öyrədirdilər. Yəni uşaqların əl əməyindən
istifadə edərək istismar edirdilər. Bir dəfə
həmin uşaqlardan biri ilə qarşılaşdım. Oğlanın
adı Paşa idi. O söz vermişdi ki, məni satqınlığıma görə öldürəcək. Onunla üz-üzə gələndə
çox qorxdum. Üstümə hücum edəcəyini
gözləyirdim. Özümü müdafiə üçün hazır vəziyyətdə dayandım, döyüləcəyimi bılə-bılə. Paşa
çox dəyişmişdi. Yaxınlaşıb salam verdi. Mən
donub qalmışdım. Onun söyüş söyəcəyini,
yumruqlarını işə salacağını gözləyirdim. O isə:
– Məni bağışla Nərgiz. Səni çox incitdim.
Məni də bu xarabaxanada hər gün döyürlər. Ancaq burda uşaqlar yox, işgəncələri müəllimlər
verir. Çox pis yerdi. Bu giclər internatında çox
yaşaya bilmiyəcəm.
– Bəs niyə qaçmırsan. Get Bakıya şikayət et,
məktub göndər.
– Bu cəhənnəm yuvasından qaçmaq o qədər
də asan deyil. Qaçmaq istəmişəm, həmişə də
tutulmuşam. Sənin ağlın öz detdomunuza get- 55
məsin. Burda hər xırda səhv üstündə cəzalandırırlar. Elə bil daş-divarın da qulağı, gözü var.
Səhərdən axşamacan işlədirlər, dərs keçmirlər.
Yeməkdən sonra sexə işləməyə aparırlar.
Pəzəvəng kişiləri də üstümüzə usta qoyublar.
Kim bir balaca yorularsa, kimsə mürgüləyərsə,
əlindəki dəyənəklə döyürlər. Heç kim bizimlə
maraqlanmır. Yoxlama da gəlmir ki, dərdini
deyəsən. Burda yeməklər ürək bulandırır. Sizdə
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vəziyyət necədi? Təzə direktordan razısınız?
– Hə, Mürşüd müəllim bizə çox yaxşı baxır.
Hətta bizimlə birlikdə yeməkxanada yemək
yeyir. Əgər yemək dadsız olsa, aşbazı həmin
gün qovar. Hər şey çox yaxşıdı.
– Hə, denən ki daha burda kef edirsiniz də!
Biz də pisliklərimizin cəzasını çəkirik. Həmin
an mənim ona çox yazığım gəldi. Birdən-birə
onun üzünə çökmüş ölümü gördüm. Bu
görüşdən bir-neçə gün sonra isə Paşanın ölüm
xəbəri gəldi.
Bizim uşaq evinə gələn təzə direktordan hamımız razı idik. Mürşüd müəllimin 50 yaşı
olardı. İri qarnı qabağa çıxırdı. Bizimlə olduqca
mehriban və nəvazişlə davranırdı. Hər axşam
yatmazdan əvvəl sıra baxışı keçirilərdi. Hamının bir nəfər kimi yerində olduğunu biləndən
sonra soruşardı:
– Uşaqlar yeməklərdən razısınızmı.
Səsimizin çıxmadığını görəndə təkrar şoruşurdu:
– Sabaha sizə hansı yeməyi bişirsinlər?
Bax o zaman, hərə yer-yerdən qışqırardıq.
56 Dovğa, dolma və s. Ancaq belə səs-küydən bir
şey hasil olmadığını gördükdə özü yeməklərin
adını çəkər və əl qaldırmağımızı xahiş edərdi.
Səs çoxluğu ilə menyu hazırlanardı. Ən xoşuma
gələn günlərim isə yay tətilində olardı. Kimin
valideyinləri var idisə, gəlib onları evə aparırdı.
Uşaq evində 15 uşaq qalardıq. Hər gün harasa
gəzməyə gedərdik. Uşaq evinin yük daşıyan
maşını var idi. Bizi gah Daşaltıya, gah Səkili
bulağına, gah da Turşsuya gəzməyə aparardılar.
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Ümumiyyətlə günümüz bir sözlə yay aylarında
çox gözəl keçərdi. Hətta yeməyə, Mürşüd
müəllim bizə kabab da hazırlayardı. O menyuda
yazılanları hər gün özü yoxlayar və dəyişikliklər edərdi. Daşaltıya gedəndə, çobanlar bizi
sıraya düzər, bizə parçla süd sağıb verərdilər.
Südü çox sevərdim. Ona görə də həmişə birinci
sırada durardım. Süd payımı içəndən sonra,
içməyən uşaqların da südünü içərdim. Əlbəttə
axşam yeməyimi vermək şərtilə. Ulduzə müəllimə bizi şəhərə aparardı. Ən gülməlisi də o idi
ki, karuseli idarə edən kişiylə yarım saat çənəboğazdan sonra bizi pulsuz karuselə mindirərdi.
Sözü də bu olardı:
– Ay kişi yetim uşaqlardı, savab iş görürsən,
qoca kişisən, bu gün sabah ölüb gedəcəksən,
yerin o biri dünyada cənnət olacaq, heç olmasa
bir yaxşılıq elə, yetimlərin ürəyini sevindir.
Düzdü biz hamımız karuseli çox sevirdik,
lakin Ulduzə müəllimənin bu cür danışmağı
ürəyimizi yaralayırdı, mənliyimizi sındırırdı.
Ona görə də mən və bir-neçə uşaq ürəyimiz nə
qədər istəsə də bir bəhanə tapıb karuselə
minməkdən imtina edərdik.
57
Şuşada “Vaqif” kinoteatrı var idi. Hər şənbə
hind filmlərinə baxmağa gedərdik. Bazar
günləri isə kino göstərənlər bizim uşaq evinə ən
çox xoşladığımız macəra filmləri gətirərdilər.
Əlbəttə bizim xahişimizlə. Müəllimələrimiz bizə belə filmlərin göstərilməsindən narazı idilər.
Ona görə də film qurtaran kimi bizə zaldan
çıxmağa icazə vermirdilər. O vaxta qədər ki,
filmi tam təhlil edərdik. Mənfi və müsbət
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qəhrəmanlarda nə xoşumuza gəldi və hansı cəhətlərinə görə. Həmin kino qəhrəmanlarını
demək olar ki, başqa bir kinofilmə baxana qədər
təhlil edərdik. Hər gün günorta vaxtları kitab
oxuyardıq. Oxuduğumuz hər kitabı da oxumayan uşaqlara danışardıq. Beləliklə demək
olar ki, oxumadığımız kitabları da oxumuş
hesab olunurduq.
Hər axşam “Trubaza” deyilən istirahət mərkəzində isə estrada orkestri saat 11-ə qədər canlı
musiqilər ifa edərdilər. Biz də qaçıb orda xarici
vətəndaşlara tamaşa edər, hərdənbir də rəqs
edərdik. Beləliklə günlər bir-birini əvəz edər,
zaman su kimi axıb gedərdi. İsti yay günləri
arxada qalar və yeni dərs ili başlayardı. Şəhər
məktəbində oxumaq hamımızın xoşuna gələrdi.
Bircə qış günlərini heç sevməzdim. Hər səhər
saat 6.30-da yuxudan durmaq, əl-üzümüzü
çöldə buz kimi soyuq su ilə yumaq, dişlərimizi
fırçalamaq, səhər idmanı ilə məşğul olmaq,
mənim üçün ən böyük işgəncə idi. Mənə elə
gəlirdi ki, bu qış günlərinin sonu olmayacaq. O
zamanlar özümə çox yazığım gələrdi. Anam o
58 anlarda daha çox yadıma düşərdi. Əl-üzümüzü
buz kimi soyuq su ilə yuyanda bir-birimizə
xəlvəti pıçıldayardıq:
– Bax anamız olsaydı, bizə ilıq su düzəldər,
yazıq əllərimiz də belə göm-göy göyərməzdı.
Hələ bütün bu işgəncədən sonra da marqanslı su
ilə boğazımızı yaxalamağa məcbur edərdilər.
Əgər boğazımızı yaxalamaqdan imtina etsəydik,
o zaman səhər yeməyindən məhrum olardıq.
Səhər yeməyindən sonra o uzaq yolu dərsə
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getmək, böyük bir işgəncəyə çevrilirdi. Çəkmələrimizin üstündən qaloş da geyinirdik. Bu
uzun soyuq qış ayları mənə çox əzab verirdi.
Gecələr yatmazdan əvvəl Aygün adlı rəfiqəm
xahiş edərdi ki, nağıl danışım. Nağıl danışmağı
çox sevərdim. Çünki bu nağılların sonluğu
xoşbəxtliklə qurtarardı. Şişirtməyi də xoşlayardım. Bu nağılları kitablarda oxumadığım
xoşbəxt bir sonluqla başa vurardım. Sonra isə
yorğanın altında göz yaşlarım içimə axa-axa
ağlayardım.
Ancaq qış aylarında sevdiyim bir bayram
vardı. Bu da yeni il bayramı idi. Müdürümüz
Mürşüd müəllim meşədən iri, 5-6 metr hündürlüyündə yolka ağacı kəsdirib gətizdirərdi.
Sevincimizin həddi-hüdudu olmazdı. Hələ
hədiyyələri demirəm. Qoz, fındıq, şabalıd, konfetlər və meyvələr olardı bu torbaların içində.
Kimimiz fındığı, kimimiz, qozu, kimimiz isə
şabalıdı sevərdik. Ona görə də hay-küylə
hədiyyələrin içindən çıxan xoşumuza gəlməyən
çərəzləri başqaları ilə dəyişməyə başlayardıq:
– Kim şabalıd istəyir?
Ay şabalıd sevənlər:
59
– Mən, mən, – deyə qışqırışırdılar.
Səs-küydən qulaq tutulardı. Qoz dəyişirəm,
fındıqla. Şabalıdı qoza dəyişirəm. Kim könfet
yeyir? Yer kökü yeyən var? Elə-belə verirəm,
dəyişmirəm.
Böyük bayram konserti hazırlayardıq. Dovşanların rəqsi, mahnılar və şeirlər söyləyərdik.
Belə bayramların birində mənə “Yeni il gəldi”
mahnısını oxutdular. O zaman artıq dördüncü
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sinifdə oxuyurdum. Oxutdular, ona görə belə
deyirəm ki, mahnını ifa edən qız xəstələnmişdi.
Proqram təsdiq olunduğu üçün “Yeni il gəldi”
mahnısı mütləq səslənməliydi. O zamanlar bu
mahnını yeni ilin himni də adlandırmaq olardı.
Uşaqdan böyüyə hamı bu mahnını əzbər bilirdi.
Mən qorxa-qorxa titrəyə-titrəyə mahnını oxuyub başa vurdum.
Bizim Əntiqə adında baş aşbazımız var idi.
Arıq bədən quruluşuna malık, qırmızı saçlı bu
qadın bizimlə çox mehriban rəftar edərdi. Hamı
onun xətrini istəyərdi. Mətbəxdə hər gün uşaqlardan biri növbətçi olurdu. Əntiqə xala
növbətçiyə xırda-para işləri gördürər, ağır işləri
uşaqlara tapşırmazdı. Dərsdən gələndə kimin
aclığa dözümü yoxdusa o dəqiqə özünü Əntiqə
xalanın yanına verərdi. Əntiqə xala da uşağın
aclığını elə bil hiss edərdi. Uşaq ağzını açmamış
tez gətirib bir parça çörəyin üstünə tamat və
yaxud yağ-soğan çəkib verərdi. Onun Asif
adında bir oğlu Gülnaz adında qızı vardı. Gülnaz mədəniyyət sarayında “ŞUŞA” ansamblının
solisti idi. Çox gözəl və məlahətli səsi vardı.
60 Bayramlarda bizim üçün konsert proqramları ilə
çıxış edərdi. Biz də Gülnazın çıxışını səbirsizliklə gözləyər və onun məlahətli səsini dinləməkdən doymazdıq. Mən onu Zeynəb Xanlarovaya oxşadırdım. Hətta saç düzümü də Zeynəb
Xanlarovanın saç düzümünə oxşayırdı. Oxuduğu
mahnılar da Zeynəb xanımın repertuarından idi.
“Dağları duman alanda”, “Dünyanın xoşbəxti”,
“İnsaf da yaxşı şeydir”, “Arzular” və s.
Hamımız onun səsinin sehrindən özümüzü
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unudardıq. Konsert qurtaranda isə narazılığımızı bildirərdik. Nə tez qurtardı, kaş bir az da
oxuyaydı deyib deyinə-deyinə dağılışardıq.
Onun səsi özümüzün harda yaşadığımızı bizə
unutdurub, başqa bir dünyaya aparardı.
Bu yeni il şənliyində isə mən mahnını ifa
edib təzəcə yerimə keçmişdim ki, Əntiqə xala
məni yanına çağırıb saçlarımı tumarladı.
– Ay köpək qızı, nə zil səsin var. Yaxşı oxudun, nə vaxt acsan mənim yanıma gələrsən, səni
yedirdərəm. Görürsən hamı mənim yanıma
gəlir, tək sən gəlmirsən, sən də gəl, yaxşı, utanma ha! Mən yaxşı dedim və o gündən başlayaraq Əntiqə xalanın sevimlisinə çevrildim. O
məni bütün uşaqlardan ayırırdı. Yeməkdən
qabaq məni yedizdirir, kimsə mənə bir söz desə,
tez yaxınlaşıb həmin uşağa qulaq burması
verirdi. Uşaqlar mənimlə Əntiqə xalanın arasını
vurmağa çalışırdılar. Tərəfimi saxlayanda hirslənirdilər. Cavabları da bu olurdu ki, elə bilirsən
Nərgiz səni istəyir, o sənin yanına yemək
verdiyin üçün gəlir. Ancaq Əntiqə xala onlara
qulaq asmazdı. Əvvələr uşaqlar mənə porsuq
deyərdilər. Əntiqə xalanın mehriban münasibə- 61
tindən sonra yeni ləqəb aldım. “Kuxna pişiyi”.
Beləliklə bir-neçə müddət keçdi. Ulduzə
müəlliməmin dediyi kimi artıq uşaq evinə
öyrəşmışdim. Dostluq etdiyim uşaqlar da vardı.
Bu minvalla bir-neçə ay keçdi. Bir gün “Yuri
Qaqarin” adına pionerlər evindən nümayəndələr
gəldi. İsdedadlı uşaqlar axtarırdılar. Piano, tar
qarmonda çalmağı kim öyrənmək istəyir, bəs
rəqs etmək, oxumaq istəyən varmı? – deyə so-
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ruşdular. Hamı susurdu. Mən bir addım qabağa
çıxıb şeir deyə bilirəm dedim. Ətli əndamı olan,
sifətindən yağ daman əlli beş yaşlı qadın:
– Nə şeiri deyə bilərsən?
Mən Səməd Vurğunun “Azərbaycan” şeirini
söylədim. O aşağı əyilib üzümdən öpdü və
Mürşüd müəllimə yaxınlaşıb:
– Bu uşağı bizim pionerlər evinə gətirin. Mən
hər gün orda oluram. Gözüm üstündə olacaq.
Çox gözəl şer dedi. Belə uşaqlar bizə lazımdır.
Sizin də adınız yüksələr, elə bizim də. Çox
istedadlı uşağa oxşayır. Hökmən gəlməlidir,
Bakıdan yoxlama gələcək.
Mürşüd müəllim isə Dilarə və Ulduzə müəlliməyə tapşırdı ki, mütəmadi olaraq məşqlərə
getməlyəm. Onlar buna ciddi nəzarət etməlidirlər. Əgər bircə gün məşqdən qalsam, onlara
töhmət verəcəyini də vurğuladı. Bu qız bizim
uşaq evinin fəxri olmalıdır, – eşitdiniz?
– Əlbbətə, Mürşüd müəllim. Nəzarət edəcəyik, – dedilər. Əsl həngamə qonaqlar gedəndən
sonra başladı. Dilarə müəllimə məni o ki var
danladı. Sonra bərk-bərk çimdikləyib:
– Köpək qızı, səhər ora gedib deyərsən ki,
62
istəmirsən, bir də gəlməyəcəksən. Mən qolumu
onun əlindən dartıb:
– Nə söyürsən məni, tək görmüsən.Əlinin altında böyümüşəm. Pionerlər evinə də gedəcəm.
Əgər sən bir də mənə əl qaldırsan gedib Mürşüd
müəllimə deyəcəm, “qırmızı qarğıdalı”, – deyib
qaçdım.
Bizim iki müəliməmiz vardı. Biri Ulduzə, biri
də Dilarə. Dilarəyə bu adı ona görə qoymuşduq
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ki, sifəti həmişə qırmızı olardı. Üzündə çoxlu
qırmızı-göy kapilyarlar vardı. Orta yaşlı, dolu
bədənli bu qadının barmaq nazikliyində uzun
hörükləri vardı. Hörüklərini həmişə rus arvadları kimi hörüb yuxarı sancaqlayardı. Saçlarının
rəngi də qıpqırmızı idi. Kimi ona donuz, kimi
qırmızı qarğıdalı, kimi isə ifritə adını
qoymuşdu. Bizi çox incidərdi. Hamını döyərdi.
Onu heç sevmirdik. Hər il də onun evindən bir
ölü çıxırdı. O biri müəllimələr deyirdilər ki,
yetimlərə əziyyət verdiyinə görə Allah da onu
cəzalandırır. O isə qəzəblə, Allah yoxdur, –
deyərdi.
Mənim ən sevimli məşğuliyyətlərimdən biri
də kitab oxumaq idi. Dərslərimi hazırlayıb
qurtaran kimi bədii kitab oxuyardım. Bu isə
Dilarə müəllimənin xoşuna gəlməzdi. Məşğələmiz iki saat olurdu. Dərslərimi tez öyrənsəm
belə, başqa uşaqlarla müqayisədə, məni həmişə
axıra saxlayar, dərsi yalnız məşğələnin vaxtı
tamam olduqdan sonra soruşardı.Ona görə də
mən kitabı ya partanın altında, ya da dərs
kitabının altında gizlədib oxuyardım. Dilarə
müəllimə dəcəl olduğum üçün səsim çıxmayan 63
kimi bilirdi ki, yenə kitab oxuyuram. O, məni
“cinayət” üstündə yaxalaya bilmirdi. Çünki bir
gözüm onda olardı. O mənə yaxınlaşana qədər
kitabı gizlədərdim. Ancaq hərdənbir ələ keçərdim. Bu dəfə də belə oldu. O mənə yaxınlaşıb
dərs kitabı oxuduğumu gördü. Bir-neçə dəqiqə
başımın üstündə dayandı. Sonra heç bir söz
demədən məndən uzaqlaşırmış kimi hərəkət
etdi. Bu dəfə Koroğlu dastanını oxuyurdum. O
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qədər maraqlı idi ki, Dilarə müəllimənin uzaqlaşacağını gözləməyə təbim çatmadığından,
partanın altından kitabı açıb oxumağa başladım.
Ancaq cümləni tamamlamağa macal tapmamış
arxadan saçlarımdan yapışdı:
– Az, oğrac, kopoyoğlunun qızı, balaca boyunla məni aldadırsan? Belə dərs hazırlayırsan
sən?
– Nədi e, müəllimə, dərslərimi oxuyub qurtarmışam da, hamısını bilirəm. Soruşun da,
bilməsəm cəzalandırarsınız. Ulduzə müəllimə
dərslərini öyrənən uşaqlari həyətə tez buraxır.
Siz də belə edin də.
Dilarə müəllimə daha da bərk hirsləndi:
– Az bunun dilinə bax e. Az mənə məsləhət
verirsən. Yığılın döyün ə, bu köpək qızını.
Uşaqlar yerindən tərpənmək istəmirdilər. O
yenə qışqıraraq:
– Eşitmirsiz, yoxsa axşam yeməyinə qədər
bayıra çıxmayacaqsınız.
Uşaqlar da yığılıb, kimi yumruqla, kimi təpiklə vurmağa çalışırdı. Əlbəttə hamı əlini
aşağı-yuxarı qaldırıb vurmaq istəsə də zərbə o
64 qədər də güclü alınmırdı. O isə daha da bərk
qışqırmağa başladı.
– Eşitmirsiniz, indi onun yerinə sizi cəzalandıracam. Bərk vurun.
Nəhayət döyülmə prosesi başa çatdı. O mənə
yaxınlaşıb:
– Ver görüm nə oxuyursan.
Mən ağlaya-ağlaya kitabı ona uzatdım.
Ürəyimdə isə fikirləşirdim ki, kaş Koroğlu kimi
bir qəhrəman gəlib bunu da öldürəydi, canımız
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bunun əlindən qurtaraydı. Kitabın üz qabığına
gözəl, qədim milli arnamentlərlə tərtibat
verilmişdi. O, kitabı o tərəf bu tərəfə çevirib
üstümə atdı.
– Hə yenə bu Quran kitabını oxuyursan. Nə
tapmısan onun içində. Orda Allahın adı tez-tez
çəkilir. Belə kitabları oxumaq olmaz. Bu kitablar sizə Allahın var olmasını öyrədə bilər.
Allah yoxdur, başa düşürsən. Əgər Allah olsaydı, sən gəlib bura düşməzdin.
Mən nağılları, dastanları, əfsanələri, macara
kitablarını oxumağı həddindən artıq çox
sevərdim. Orda həmişə Allahın böyük olduğu
yazılardı. Bu kitablarda oxuduğum özümə ata
seçdiyim Allaha çox inanırdım. Həmişə boş
vaxtlarımda uşaq evindən qaçıb qayanın üstünə
çıxar, ata məni eşidirsən deyə qışqırardım. Mənim atam məni nə vaxt gəlib burdan aparacaq
soruşurdum. Saatlarla da oturub sualıma cavab
gözləyirdim. Bir-neçə saat qayanın üstündə
gözlədikdən sonra təkrar uşaq evinə dönərdim.
Həftədə üç dəfə pionerlər evinə gedər, orda
mənəvi cəhətdən dincələr, uşaq evinin cansıxıcı
mühitindən burda asudə nəfəs alardım. Uşaq 65
evinə gec getmək üçünsə bütün dərnəklərə
yazılmışdım. Ancaq qarovulçu qapını bağlayana
qədər orda veyillənərdim. Uşaq evinə heç
qayıtmaq istəmirdim. Ayaqlarım getmirdi,
sürünürdü. Ətrafda oynayan atalı-analı uşaqlara
həsrətlə baxardım.
Tətildən sonra növbəti dərs ilində Arif adında
musiqi müəllimi hər altıncı və bazar günləri
bizə musiqidən dərs deməyə başladı. Onun
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yolunu səbirsizliklə gözləyərdik. O özü ilə xoş
əhvalı-ruhiyə gətirərdi. Onun öyrətdiyi mahnıları sevə-sevə oxuyardıq. Hər dəfə bizim uşaq
evinə yoxlama gələn zaman, konsert proqramı
ilə çıxış edərdik. Ən çox nömrə də mənə
verildiyindən uşaq evinin əziz xələfi olmuşdum.
Daha Dilarə məni əvvəlki kimi incitmirdi.
Ulduzə müəllimə isə qızının paltarlarını,
ayaqqabısını gətirərdi ki, yoxlama gələndə
onların qarşısında gözəl görünüm.
İlk dəfə Bakıdan nümayəndələr gələndə,
“Arzular” mahnısını oxumuşdum. Həyəcandan
nəqərat yerində səsim çatmamışdı. Mən də
mahnını yarımçıq saxlayıb:
– Bıy, səsim çatmadı, deyərək sonrakı nömrəni elan etdim. Gələn komisiya heyəti isə
gülərək əl çalmağa başladı. Ancaq mən Ulduzə
müəllimədən yağlı bir qapaz yedim.
Artıq il tamam olmuşdu. Beşinci sinfi də belə
başa vurdum. Yayda bizə Zərəngül və Gülnamə
adında iki bacı gətirdilər. Zərəngül çox
qaşqabaqlı bir qız idi. Onu böyüklər sinfinə
göndərdilər. Gülnaməni isə bizim sinfə verdilər.
66 O bacısından fərqli olaraq, çox şən qız idi.
Zərəngülün çox gözəl əl qabiliyyəti var idi. Bir
gün onun əynində çox gözəl, qırmızı rəngdə
toxunma kofta gördüm. O gündən sonra məndə
toxumaq həvəsi baş qaldırdı. Ancaq həmişə ona
yaxınlaşıb, necə toxumağına baxanda tez əllərini ayaqlarının arasında gizlədər, göstərməzdi. Mən də gedib uzaqdan ona tamaşa edərdim.
Bizim Siran adında erməni millətindən olan
gecə nənəmiz var idi. Siran yaşı doxsanı
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keçmış, gonbul, yup-yumru, qoğala bənzər arvad idi. Yeriyəndə də “matryoşka” kuklalarına
oxşayırdı. Elə yırğalanırdı ki, elə bilirdin bu
saat yıxılacaq. Yaz-yay, payız, qış başında
həmişə şal olardı. Əynində güllü uzunqol kofta
və on iki taxta adlanan uzun yubka geyinərdi .
Soyuq havalarda isə bu paltarların üstünə ancaq
iri kletkalı bir şal əlavə edərdi. Ayağına isə
qaloş geyərdi. Bu onun geyim forması idi. Onun
bizə heç gücü çatmazdı. Gecələr gec yatardıq,
onu həmişə hirsləndirər, nədənsə ona yazığımız
gəlməzdi. O üstümüzə səsini qaldıranda isə
yığılıb çəkmələrimizi onun üstünə atardıq. O isə
bir küncə sıxılıb əlləri ilə üz-gözünü ona dəyən
zərbələrdən müdafiə etməyə çalışardı. O oyun
qalmazdı ki, başına açmayaq. Ancaq o heç vaxt
bizdən şikayət etməzdi. Qorxurdu ki, işin
öhdəsindən gəlmədiyinə görə işdən qovular.
Ona görə də Mürşüd müəllim ondan ,-Siran
qarı, axşamlar qızlar səni incitmirlər ki, sualına:
– Yox müdür çox ağıllı qızlardı,-deyərdi. Ancaq o hər gecə bizi böyük zülümlə yatızdırandan sonra corab toxuyardı. Bir gün ona
yaxınlaşıb, – mənə də corab toxumağı öyrət, – 67
dedim. O isə mənə:
– Sənin toxumaq üçün milin var? – deyə
soruşdu.
– Yoxdu, ancaq taparam.
– Bəs toxumaq üçün sapı hardan alacaqsan?
– Bilmirəm. Bu barədə hələ fikirləşməmişəm.
– Ancaq mənim bir şərtim var. Qoca arvadam, yüzə yaxın yaşım var, ayaqlarım ağrıyır.
Həkim mənə deyib ki, ayaqlarımı ovuşduran
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olarsa ağrıları keçəcək. Əgər hər axşam
ayaqlarımı ovuşdursan və başımı da bitləsən
mən də sənə toxumağı öyrədərəm. Erməni
köpək qızının çox iylənmış gonbul ayaqları var
idi. Saçlarından da yağ damırdı. Çox pis
üfunətli qoxusu vardı. Lap nağıllardakı küp
qarısını xatırladırdı. Ancaq məndə toxumağı
öyrənmək həvəsi o qədər böyük idi ki, hər gün
onun iylənmiş ayaqlarını yuyar, sonra ovuşdurar, axırda isə saçlarını darayıb bitləyərdim.
Əvvəlcə mənə sapi necə əldə etməyin yolunu
öyrətdi. Nəhayət mən köhnə corabları söküb,
sapı bir-neçə qat qalınlaşdırıb carab toxumağa
yararlı vəziyyətə saldım.
Sonra o mənə mili də necə düzəltmək lazımdır onu da başa saldı. Harda dəmir setka
görürdümsə ordan hökmən bir məftil çıxardıb,
sonra onu daşla döyüb düzəldir, yiyə ilə yonub
ucunu bizləşdirirdim. Siran sapı necə milə
yığmaq lazımdır onu da başa saldı. Əlimdə imkanım olsaydı, öldürərdim o erməni qancığını.
Hər nə göstərirdisə gecədə yalnız bir şey
gösdərirdi. Əvvəlcə isə mən onun ayaqlarını
68 yuyurdum, əllərim yorulub qüvvətdən düşənə
qədər ayaqlarını ovuşdururdum. O da bunun
əvəzində yalnız, – Sapı belə yığ. – Öz əlində
göstərdikdən sonra da, – get yat. Sabah boş
vaxtında toxuyarsan. Sonra da ağız dadı ilə
içdiyi sarımsaqlı qatığın bankasını mənə verib,
get bunu da yu gətir, – deyərdi. Həmişə də
carımsaqlı qatığın xeyirindən ağız dolusu
danışardı:
– Həkim mənə deyib ki, hər axşam yarım litr
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sarımsaqlı qatıq içsəm, çox yaşayaram, ürəyim
də sağlam olar, – deyib, böyük bir iştahla qatığı
içərdi. Mənsə ona baxıb dilimlə dodağımı
yalayardım. Kaş bir qurtum da mənə verərdi.
Ancaq o erməni ifritəsi mənə ancaq bankanı
yuduzdurardı. O hətta yarım kiloluq bankanın
dibini də çörəklə sıyırıb yeyərdi. Heç mənə
bankanın dibini də yalamağa verməzdi.
Nəhayət ki, toxumağı öyrəndim. İlk corabı
uşaq evinin tibb bacısına və Ulduzə müəliməyə
toxudum. Onlar mənə hər coraba görə üç manat
pul verdilər. Onların verdiyi sapdan artıq da
qaldığına görə mən də özümə gözəl bir canlıq
da toxudum.
Artıq sinifdə şəhər uşaqlarından da sifariş
götürürdüm. Canlıqı beş manata, corab və əlcəyi isə üç manata toxuyurdum. Daha dondurma yeyə bilirdim. Şəhərə çıxıb karuselə də
minməyə pulum çatırdı. Uşaq evinin inkubator
cücələri kimi hamının geydiyi paltarı geyinmirdim. Böyümüşdük deyə Ulduzə müəllimə
bizim hamımızı, yəni qızları, şəhərə aparar, bizə
verilən traktor ayyaqabılarını daha ucuz
sandallarla dəyişərdi. Axı bizə yayda da oğ- 69
lanlar geyinən içi yun traktor ayyaqqabı
verərdilər. Bizə verilən çəkmələr, səndəllərdən
baha olduğu üçün maqazində işləyən satıcılar
da razı qalardılar. Mənim pulum olduğundan
daha qəşəng ayaqqabı seçərdim.
Özümə iri və enli, atalı-analı qızların saçlarına vurduğu bantdan alıb vurardım. Böyüdüyümüz üçün artıq bizə iş də gördürməyə başlamışdılar. İş deyəndə yenə də Ulduzə müəllimə
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yadıma düşdü. Bir dəfə o Həcər, Aygül və mənə
iş tapşırmaq qərarına gəldi.
– Mənim gözəl qızlarım, gedin yataqxananın
qarşısını süpürün təmiz olsun, artıq böyümüsünüz. Sabah evlərə gəlin gedəndə, – tərbiyə
verib göndərəninizi söyməsinlər.
Biz isə deyinə-deyinə narazı bir tərzdə, baş
üstə müəllimə, dedik. Ulduzə müəllimə gedən
kimi hərəmiz əlimizə bir çubuq götürüb uzunluğu 30 metr eni 14 addım olan yeri sahələrə
bölməyə başladıq. Sonra hərə növbə ilə öz sahəmızı süpürdük. Əsl həngamə də bundan sonra
başladı. Bəs zibili kim atacaq? Belə qərara
gəldik ki, birimiz xəkəndaz tutmalıyıq, digərimiz zibili xəkəndazın üstünə yığmalıyıq, o
birimiz isə zibili atmalıyıq. Amma bölgü nəsə
düz gəlmirdi. Qışqırtımız aləmi götürmüşdü.
Bəs zibili kim aparıb atmalıydı? Sualımıza
cavab tapmadığımız üçün süpürləşmə başladı nə
başladı. Səs-küyümüzə Ulduzə müəllimə özünü
yetirdi. Hərəmizin qulağından tutub ayırdı.
Sonra soruşdu.
– Axı siz niyə dalaşırsınız? Ayıb deyil sizə,
70 ərlik qızlarsınız, hərəkətlərinizdən heç utanırsınız? Bu etdiyiniz heç sizin boy-buxununuza
yaraşır? Bir məni başa salın görüm nə olub ki,
belə didişirsiniz?
Biz bir-birimizin sözünü kəsə-kəsə əhvalatı
olduğu kimi danışmağa başladıq. Müəlliməmiz
yaman qəzəbləndi. Hərəmizin kürəyinə bir
yumruq ilişdirib, qışqırdı:
– Cəhənnəm olun gözümdən, köpək uşağı.
Sonra isə hirslə deyinməyə başladı.
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– İt qızlarının hərəkətinə bax. Zibili kim
atacaq, zibili kim atacaq. Qudurmusunuz da.
İndiyə kimi sizə iş tapşırmamışam axı mən.
Belə olar da, həyasızlar. Görüm ərə gedəndən
sonra neyniyəcəksiz, qırılmışlar. Az, gəlin bura
görüm az, ərə gedəndə deyəcəksiniz ki, ay
qaynana mən evi süpürdüm, gəl sən də zibili yığ
vedrəyə. Kişini də çağırarsız ki, ə, gəl sən də
zibili at. Hökümətin hesabına kef edirsiniz.
Ayda-ildə bir iş tapşırarsan, qan qaynadırlar.
Qudurmuşdarın hərəkətinə bir bax. Baxın da
mənə! Dörd uşağım var. Anam mağazada işləyir. Körpəmi də ona verib gəlib sizə baxıram.
Öz balam latokların içində qalır bütün günü. Ev
də yığışdırıram, xörək də bişirirəm, kişi gələndə
paltarlarını da yuyuram. Odey şofer işləyir.
Üstü-başı çirk, mazut, yağ içində evə gəlir.
Sonra o bizi qovub, özü ərazini süpürdü.
Ancaq düzünə qalsa biz çox pərt olduq.
Süpürgəni onun əlindən almağa çalışsaq da,
bizi yaxın qoymadı. Xəcalətimizdən başımızı
yuxarı qaldırıb onun üzünə baxa bilmirdik.
Onun əru doğrudan da yük maşınında sürücü
işləyirdi. Ulduzəni də yaxşı saxlayırdı. Ancaq 71
deyirdilər ki, ərinin başı çatmır. O vaxtlar
Şuşada təkdənbir adamın evində televizor
olardı. Qeybət həmişə var. Bizim uşaq evinin
müəllimləri də bir-birinin dalınca hərdənbir
qeybət eləyirdilər. Onların dediyinə görə bir
gün Ulduzənin əri evə gələndə, darvazanı döyür
və arvad da bir balaca qapını gec açır. Kişi də
qəzəblənib, qapını niyə gec asdın soruşanda,
Ulduzə də deyir ki, televizora baxırdım. Kişi də
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eləmə tənbəllik, televizoru götürüb, ikinci
mərtəbədən atır aşağı. Ancaq Ulduzə müəllimə
çox gözəl qadın və həm də gözəl insan idi. Yaz
gələndə həmişə qızlarla dərəyə düşər, çoxlu
pencər yığıb Ulduzə müəlliməgilə gedərdik. O
da bizə sac üstündə yaxşı kətə bişirərdi.
Qarnımız doyandan sonra onun körpə uşağı ilə
oynayardıq. Evləri çox böyük və gözəl idi. İri
həyəti də vardı. Onlara getmək çox xoşumuza
gəlirdi. Ancaq həmin gündən sonra Ulduzə
müəllimə mənə bir də haranısa süpürməyi
tapşırmadı. Nədənsə həmişə də günahkar mən
olurdum. Bu da mənim axırıncı yer süpürməyim
oldu. Ümumiyyətlə mənim otaq təmizləməkdən, yer süpürməkdən, pəncərə silməkdən
xoşum gəlmirdi. Həmişə də mənə bir iş tapşıranda hökmən axırı dava ilə qutarmalı idi. Bir
dəfə də Dilarə müəllimə sinfin döşəməsini
silməyi tapşırmışdı. İki nəfər idik. Döşəməni
təzəcə yuyub qurtarmışdım ki, Dilarə müəllimə
otağa girdi və Aygülü tərifləməyə başladı:
– Gözəl qızım, sən sinfi nə təmiz təmizləmisən. Bilirəm, Nərgizə qalsa o belə iş görə bil72 məz. Bu pintinin əlindən bir düz əmməlli iş
gəlmir.
Onun məndən zəhləsi gedirdi. Düzünü desək,
elə mənim də ondan. Amma yaman hirsləndim.
Aygülün də özünü elə göstərməsi ki, guya işi
elə doğurdan da o görüb məni çox qəzəbləndirdi. Sinfimiz birinci mərtəbədə yerləşirdi.
Pəncərələr açıq olduğu üçün vannaya təpik
vuraraq çirkli suyu döşəməyə dağıtdım və
pəncərəyə çıxıb çığırmağa başladım.
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– Axı, siz niyə mənim gördüyüm işi onun
adına çıxırsınız. Məndən zəhləniz getdiyi üçün
elə məni gözümçıxdıya salmalısınız. Mən
təmizlədiyim halda Aygülü tərifləyirsiniz. İndi
qoy o təmizləsin, onda onu tərifləyərsiniz deyıb
oradan qaçdım.
Bizim qaldığımız yer İbrahim xanın sarayı
idi. O hündür bir qayanın ətəyində tikilmişdi.
Orda iki böyük qala da var idi. Düzdür, qalaların biri sökülmüşdü. Deyirdilər ki, bu qalalar
ona görə belə hündür tikilib ki, düşmən gələndə,
onun üstündə dayanan keşikçilər düşmənin
gəlməyini xəbər versin. Həmin qayanın içərisində isə gizli bir oyuq vardı. Kimsə qorxusundan ora girməzdi. Buna görə də mənim
orda gizlənə biləcəyim heç kimin ağlına gəlmirdi. Ora mənim gizlin yerim idi. Özümün
hirsim soyumayana qədər orda qalıb gizlənərdim. Uşaqların məni axtarmasının səsini eşidəndə isə gülərdim. Bir də axşam yeməyi
zamanı geri dönərdim. O vaxtacan fikirləşərdim
ki, yəqin incitdiyim müəllimənin də hirsi
soyuyar. Ancaq bu dəfə belə olmadı. Uşaqların
birinə nar ağacından çubuq qırdırıb, bir vedrə su 73
da gətizdirdi. Sonra mənə uşaqların qabağında
üzr istə dedi. Mənsə mənim günahım yoxdur
niyə üzr istəməliyəm axı? – dedim. O nar çubuğunu suda isladıb, maykamı da soyundurub,
kürəyimə vurduqca vurdu. Amma mənim nədənsə gözümdən bir damcı da olsa yaş çıxmadı.
Çübüğun vıyıltıyla kürəyimə dəyməsi, mənə
nədənsə ağrı yox, ləzzət verirdi. O qadın mənim
ondan üzr istəməyimi gözləyirdi. Mən isə ağ-
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lamaq yerinə gülürdüm. Üzünə baxıb məni heç
bir damcı da ağrıtmır dedim. Kürəyimi qara
qançur edənədək məni döydü. Yadımda qalan
ona nifrət qarışıq istehzalı baxışlarım idi. Onun
isə əlini yanına salıb məğlub olmuş baxışlarını
məndən çəkib, getməyinə acı-acı gülümsədim.
Uşaqlar da bu səhnəyə tamaşa edirdilər. Heç
kimin cınqırı belə çıxmırdı. Dilarə müəllimə
gedən kimi uşaqlar başıma yığılışıb:
– Çox ağrıdır? Əli qurusun. Nə pis döydü
səni, – dedilər.
Mən isə gülə-gülə:
– Fikir verməyin çox xoşuma gəldi. Heç bir
damcı da ağrıtmır əksinə ləzzət alırdım.
Səhəri gün Dilarə müəllimə işə gəlmədi.
Sevincimdən yerə-göyə sığmırdım. Fikirləşirdim ki, yəqin ərizəsini yazıb işdən gedib. Ancaq
o bir həftədən sonra yenə gəldi. Sonradan
eşitdim ki, qardaşı ölüb. Müəllimlərin bir-birinə
dediklərini eşidirdik. Görürsən, qızı nə günə
qoydu. Yetimin Allahı yoxdu, bəyəm. Yetimlərə bu qədər də əziyyət verərlər. Müəlimələrin
arasına pıçhapıç düşmüşdü. İldə evindən ölü
74 çıxır, ancaq yenə də ağıllanmır. Başa düşmür ki,
onu Allah cəzalandırır. Allahsızdır da neyniyəsən. Dilarə isə deyirdi ki, Allah yoxdur, dediyiniz də hamısı cəfəngiyyatdır. Bir şey ki, əllə
tutulmur, gözlə görülmür, deməli belə bir varlıq
da yoxdur.-deyirdi. Belimin qara-qançur izləri
isə uzun zaman getmədi.
Uşaq evinə yenə də yoxlama gəlmişdi. Bu
dəfə onlar müəllimlərin bizi hamamda necə
çimdirməyinə baxacaqdılar. Ancaq iş orasında
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idi ki, onlar kürəyində iz olan uşağı axtarmağa
gəlmişdilər. Söz gedib Bakıya da çatmışdı.
Necəsini isə bilmirəm. Dilarə müəllimə məni
birinci çimizdirib, öz əlləri ilə paltarlarımı da
geyindirdi. Hirsimdən dişim bağırsağımı kəsirdi. Görəsən bu niyə məni birinci çimizdirdi. Axı
o məni ümumiyyətlə çimizdirməzdi. Məni
çimizdirməyi həmişə kimə isə tapşırardı, ya da
get özün çim də, yekə qızsan. İndi isə bu nə
canfəşanlıq idi, edirdi? Mən onun arxasınca
xeyli kinli-kinli baxdım. Sonra isə paltarlarımı
soyunub, təzədən hamama girdim. Ancaq bu
dəfə Qənirə müəllimin qruppasının uşaqlarına
qoşuldum. Qənirə müəllimə 45 yaşında orta
boylu, dolu bədənlı ağlı-qaralı saçlı, qadın idi.
Üzündən, gözündən nur yağardı. Qarabuğdayı
sifətində elə bil günəş parıltısı vardı. Saçını qısa
kəsdirərdi. Qənirə müəllimə məni görcək
soruşdu.
– Bəs, səni Dilarə müəllimə çimizdirməlidi
axı. Niyə onun yanına getmirsən.
Mən də cavabında,
– Onun məndən zəhləsi gedir. O hamını
çimizdirir məndən başqa, – dedim. Amma bur- 75
da yalan danışdım. Qənirə müəllimə də çox
ürəyi yumşaq qadın olduğundan məni çimizdirməyə başladı. Kürəyimi görəndə məni bərkbərk qucaqlayıb,
– Can bala, səni kim bu hala salıb? Çox
ağrıdır? Niyə gedib yoxlamağa gələnlərə özünü
göstərmisən?
– Onun işdən çıxartmaqlarını istəmirəm.
Amma Qənirə müəllimə məni çox əzizləyə-
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əzizləyə çimizdirdi. Bunun üçün təkrar döyülməyə dəyərdi. Onun mehriban, nəvazişli, əllərinin hərarəti ürəyimi isindirdi. Sevgi ilə məni
çimizdirməsi çox xoşuma gəldi. O an, bu
qadının mənim anam olmasını istədim. Onun bu
doğmalığı məni özünə bağladı. O gündən
başlayaraq həmişə boş vaxtlarımda onun sinfinə
getməyə başladım. O yuxarı sinfin müəllimi idi.
Qənirə müəllimə uşaqlara sinif təmizlətməzdı.
Həmişə sinif otağını özü təmizləyərdi. Yeri də
pol ağacı ilə yox, dizlərini yerə qoyub əlləri ilə
silərdi. Heç vaxt da uşaqları buyruğa göndərməzdi. Onun sinfi ən nümunəvi sinif idi. Qənirə
müəllimənin sinfində Fazil adlı oğlan var idi.
Boy-buxunlu ağ dərisi, açıq xurmayı rəngdə
buruq sacları var idi. Nə vaxt baxırdin, kitab
oxuyurdu. Heç kimə də qoşulmazdı. Şəlalə
adında kiçik bir bacısı var idi.Gəncə şəhərindən
idilər. Çox gözəl də anası vardı. Uşaq evində
istər böyük sinfin uşaqları, istərsə də kiçik yaşlı
uşaqlar hamı ciddi xasiyyətinə görə Fazilə
hörmət edərdilər. O, heç vaxt dalaşmaz, nə də
söyüş söyməzdi. Ciddi olduğu qədər də mehri76 ban idi. Hərdənbir anası da onlara baş çəkərdi.
Yalnız o zaman Fazilin gözlərinin qızardığını
hiss edərdim. Onun anası gələndə həmişə onlara
göz qoyardım. Fazil həmişə soruşardı:
– Bəs, bizi nə vaxt burdan aparacaqsan?
Onun anasının alçaq qadın olmağı sifətindən
görünürdü. Nə onlara xoş söz deyər, nə də
mehribanlıq göstərərdi. Sadəcə bir-iki paltar, bir
az pul, bir az da konfet verib gedərdi. Hətta
yanlarında belə çox oturmazdı. Onu həmişə
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şəxsi maşın gətirərdi. Çox gözəl geyinərdi.
Gözəlliyinə isə söz ola bilməzdi. Fazilin
boğazında qlandaları var idi. Çox tez-tez
xəstələnərdi. Həmişə də boğazı şərflı gəzərdi.
Hətta uşaq evinin həkimi onun anasına demişdi
ki, əgər Fazilin qlandaları kəsilməsə ölə bilər.
Bu onun ürəyinin fəaliyyətini də azaldır.Ona
təcili cərrahiyyə əməliyyatı lazımdır. Anası da,yaxşı, bu barədə fikirləşərəm.- demişdi. Fazil
səkkizinci sinfi bitirmək üzrə idi. Çox sevinirdi
ki, anası onu evə aparacaqdı. Bacısına isə
deyirdi. Darıxma, mən işə düzəlib, gəlib səni
aparacağam. Səni burda çox qalmağa qoymaram. Ancaq gecələrin birində Fazil yatdığı yerdə uşaqlardan kimsə zarafat etmək məqsədilə
bir vedrə suyu onun başına tökür. Fazil isə nəfəs
ala bilməyib, boğularaq ölür. Gecə yarıdan
keçmişdi. Bu xəbər ildırım sürəti ilə Qənirə
müəlliməyə də çatmışdı. Hamımız həyətə çıxmışdıq. Qənirə müəllimə özünü daşlara çırpaçırpa gəlirdi. Saçlarını yolur. Can, balam, –
deyirdi.
– Sən məni diri-diri qəbrə qoydun, ciyərimi
yandırdın, bu dərdə necə dözəcəm, ay Fazil, 77
bala. Axı, sən niyə öldün, körpə quzum. Hamımız ağlayırdıq. Qənirə müəllimənin üz-gözü
qan içindəydi. Sifətini dırnaqları ilə cırıq-cırıq
eləmişdi. Özü-özünü döyürdü. Əlləri ilə dizlərini göm-göy etmişdi. Səhəri gün Fazilin anası
gəlib çıxdı. Arvad elə bil müqəvvaydı. Sifətinin
bir cizgisi də tərpənmirdi. Sadəcə qara paltar
geyinib gəlmişdi. Fazili tabuta qoyub apardılar.
Bir-neçə həftədən sonra isə o gəlib Şəlaləni də
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apardı. Elə bil qızını aparmaq üçün Fazil
ölməliydi. Qənirə müəllimə isə çox ağır stress
keçirtdi və bir daha işə gəlmədi. Uzun müddətli
depressiyaya düşən müəllimə iş qabıliyyətini
itirmişdi. Ancaq buna baxmayaraq biz
hərdənbir onun yanına gedib dəyirdik. Qara
saçları ağappaq olmuşdu. Fazilin dərdi 45 yaşlı
Qənirə müəlliməni 60 yaşlı qadına çevirdi. Qənirə müəllimənin ala gözlərini daha gülən
görmədik. Yad uşağına ömürlük yas saxladı.
Görəsən bu cür mələk xasiyyətli oğul gənc
yaşında niyə torpağa qismət oldu. Bəlkə də o,
anasının törətdiyi alçaqlıqların günahını öz
ölümüylə yudu.
Bizim sinifdə Həsənova Aygün adında bir qız
da var idi. Aygün adı bizim uşaq evində çoxluq
təşkil etdiyindən onları soy adları ilə çağırırdıq.
Onlar üç bacı bir qardaş idilər. Onları Zəngilan
rayonundan milis maşınında gətirmişdilər.
Böyük bacısının adı Məleykə, qardaşının adı
Adil, kiçik bacısının adı isə Narıngül idi. Böyük
bacısı Məleykə dayanmadan ağlayırdı. Heç nə
yemirdi. Düz bir həftə ağzına su da almadı.
78 Halsızlıqdan gəzə bilmirdi. Həkimlər belə gedərsə, onun öləcəyini dedilər. Mürşüd müəllim
ciddi tədbirlər görməyə başladı. Həmin rayonda
onun ata-anasının qohumlarını tapdı. Onların
kənddə əmisi və xalası olduğu aşkarlandı.
Məleykə yeddinci sinfi qurtarmışdı. Mürşüd
müəllim özü onu Zəngilana əmisigilə apardı.
Orda kənd sovetinin sədrinə tapşırdı ki qıza
yaxşı baxsın. Beləliklə, Adil, Aygün və Narıngül bizimlə qaldılar. Lakin düz bir ildən sonra
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Məleykə gəlib Adili apardı. O artıq işləyib
qardaşına da baxırdı. Aygün arıq çəlimsiz qara
bir qız idi. Az gülüb danışardı. Heç kimlə
oturub durmazdı. Bir dəfə o danışmışdı ki, atası
anasının başını balta ilə həyətdə ət taxtasının
üstündə kəsib, sonra da tikə-tikə doğrayıb və
dəli kimi oynamağa başlayıb. İndi də ruhi
xəstəxanada müalicə olunur. O bütün günahı
əmisində görürdü. Deyirdi ki əmisi onun anasına sataşanda özü görüb. Anası razı olmaq istəmədiyindən əmisi də onun anasını fahişəlikdə
təqsirləndirib, üstünə şər atıb. Atası da bu
biqeyrətliyə dözmədiyindən anasını öldürüb.
Yoxsa o heç vaxt belə iş tutmazdı. Aygün hər
gecə ağlayırdı. O da bu lənət yuvasına öyrəşə
bilmirdi. Bura təzə gələn uşaqlar hamısı bu
hissləri yaşayır. Müəyyən müddət keçəndən
sonra burdakı mühitə öyrənmək məcburiyyətində olurlar. Aygün də nə vaxtsa buralara
öyrəşəcəkdi. Təsəlli vermək üçünsə söz tapa
bilmirdim. Sınmış ürəyi axı hansı sözlə yamamaq olar. Körpəlikdən valideyn məhəbbəti
görməyən uşaqlar ömürlərinin sonuna qədər də
yarımcan həyat sürürlər. Bəxti gətirməyən 79
yetimlərin ürəyinin ata-ana həsrətini axı hansı
sözlə ovundurmaq olar?
Biz Aygünlə 2-ci sinifdən bir partada otururduq. Atası isə ancaq 6-cı sinfə keçəndən
sonra onların yanına gəlməyə başladı. Hər dəfə
gələndə Aygünə üç manat pul veriridi. Biz bir
yerdə şəhərə gedər, iri bir keks alardıq. Sonra
da dağın başına çıxıb, söhbət edə-edə piroqu
ləzzətlə yeyərdik. Gələcək planlarımızdan danı-
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şardıq. Sinfin əlaçısı idi. Yaxşı və nümunəvi
tələbə olduğuna görə yay tətilində Krım
şəhərinə göndərmişdilər. O vaxt ona yaman
paxıllığım tutmuşdu. Mən də yaxşı oxuyurdum.
Ancaq mən çox dəcəl idim. Krıma getməyimə
Dilarə müəllimə əngəl oldu. O da saçımı
kəsdirməyə icazə vermədiyim üçün məni bu cür
cəzalandırdı. Həsəd aparılası uzun saçlarım var
idi. O zaman qızların saçlarını uzun saxlamağa
qoymurdular. Qızların, hətta oğlanların da
saçında bit-sirkə olurdu. Bizə bitlənmə saatı da
ayırmışdılar. Birimiz digərimizin saçının bitini
tımizləməliydik. Bu bitlənmək heç xoşuma
gəlmirdi. Həmişə qaçıb dərədə gizlənərdim.
Məni tapmaq da ki mümkün deyildi. Saçımın
uzun olmasına baxmayaraq məndə bit-sirkə yox
idi. Ancaq Dilarə müəllimə mənim saçımı
kəsdirmək istəyirdi. Elə saçımı görən kimi:
– Az, başın ağrımır? Az, niyə saçlarını kəsdirmirsən. Saçların çox uzundu. Burda gör kimin belə uzun saçı var.Yəqin saçında bit də var.
Gəl bura bir sənin başını yoxlayım.
Ancaq o saçımda heç nə tapmasa da, bu dəfə
80 başqa bir qızı çağırıb:
– Mənim gözüm görmür sən bax. Bir dənə
sirkə də tapsan, mənə de, özüm bu saat qayçı
götürüb, bunun saçlarını kəsəcəm. Dəllək
gözləyə bilmərəm.
Ancaq qız da heç nə tapmadı. Saçlarım təmiz
idi. Ancaq bilmirəm ki o mənim saçlarımı niyə
belə kəsmək həvəsinə düşmüşdü.
– Dayan bir, dəllək gələndə bu dəfə sənin
saçlarını özüm kəsdirəcəyəm. Rədd ol burdan.
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Forslanır mənimçün. Bu uzunluqda da saç olar,
zəhləmgetmiş.
Ayda bir dəfə bizim uşaq evinə dəllək gələrdi. Kim saçını nə formada istəyirdisə, elə də
kəsərdi. Bu dəfə mən dəlləyi görcək yenə
qaçmaq istəyirdim ki, Dilarə müəllimə qolumdan yapışıb qaçmağa qoymadı.
– Ay usta, birinci bu köpək qızının at quyruğunu kəs. Həmişə qaçıb gizlənir.
Mənsə qışqırmağa, başımı o tərəf, bu tərəfə
fırlatmağa başladım. Əlbəttə belə vəziyyətdə
saç kəsmək olmazdı. Mən Dilarə müəllimənin
əlini dişləyib qaçaraq ikinci mərtəbəyə qalxdım:
– Mənə yaxın gəlməyin. Yoxsa özümü burdan aşağı atacağam.
– Əlimə düşsən o at quyruğu saçlarından yapışıb ves detdomu sürüdəcəm. Tərbiyəsiz köpək
qızı, bu saat aşağı düş.
Dilarə müəllimə uşaqları ardımca göndərdi.
Gedin onu ordan düşürün. Mən onlardan cəld
tərpənib uşaq evindən qaçdım və gedib Turş su
meşəsində gizləndim. Onların əllərində olan
qramafonla məni necə çağırdığını eşidirdim. İki
gün meşədə ağacda gecələdim. Sonra məni 81
milislər tapıb uşaq evinə qaytardılar. Dilarə
müəllimə çox böyük vahiməyə düşmüşdü.
Ancaq mənim tapılmağımı görüb sevindiyini də
hiss etdim. Lakin o bunu hiss elətdirməməyə
çalışırdı. Həmin gün o məni küncdə bir ayağım
üstə durmağa məcbur etdi. Uşaqların birinin
əlinə çubuq verib dedi ki,
– Gözünü ondan çəkmə. Əgər ayağını yerə
qoysa, çubuqla vurarsan.
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Hə, bu günüm də belə getdi. Ancaq saçlarımı
da kəsmədilər. Dəllək, – mən dəli başı qırxa
bilmərəm, – deyib getmişdi. Əvəzində mən də
həmin ili Krıma gedəsi olmadım. Onsuz da
Dilarədən zəhləm gedirdi. Onu görən gözüm
yox idi. Onun da məndən zəhləsi gedirdi. Bizim
bir- birimizə olan nifrətimiz isə belə başlamışdı.
Hələ ikinci sinifdə məktəbə gedən zaman
səhər-səhər düzülüşdə mənə pinti dedi və
saçımdan dartdı. Mən soyuq havanı sevmirdim.
Havanın soyuqluğu qanımı bərk qaraltmışdı.
Mən də ona:
– Nə var e, nə məni vurursan! Əlinin altında
qalmışam. Yetim görmüsən, yiyəsiz görmüsən.
Mənim yanıma heç kim gəlmir deyə elə məni
döyür e!
Əlbəttə o da mənim üstümə çığırdı:
– Az, bir bunun boyuna bax, danışığına bax!
Az, heç mən sənə əlimi vurdum?
Mən yenə dilimi dinc qoymadım:
– Bəs vurmadın neynədin. Sığallıyırdın məni.
Mürşüd müəllimin də uzaqdan gəldiyini
görüb hündürdən qışqıra-qışqıra ağlamağa baş82 ladım. Əlbəttə Mürşüd müəllim yaxınlaşıb
Dilarə müəlliməni o ki var danladı. Mənim də
kefim düzəldi. Ancaq həmin gündən sonra onu
görən gözüm olmadı. Bir dəfə də səhər-səhər
Ulduzə müəllimə ilə söhbət edirdilər. Mən də
onların yanından keçəndə:
– Salam Ulduzə müəlimə, – dedim.
– Dilarə isə:
– Bu qızın eşşəkliyinə bax, elə bil heç mən,
burda yoxam. Bu qızı görən gündən zəhləm ge-
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dir. Üst-başı həmişə çirkli olur. Nə iş buyurursan da, elə aradan çıxır ki elə bil yağlı
əppəkdi çəkilir göyə. Bütün işlər qurtarandan
sonra çıxır ortaya. Elə bil fala baxır. Bircə yaxşı
yeməyi bilir.
O gündən başlayaraq mən ona salam da vermədim. O da mənə borclu qalmırdı. Yaxşı
tapmışdı. Özü məni vurmurdu. Kiçik bir səhvim
üştə, uşaqlara deyirdi ki, yığılın döyün bunu.
Hamı da yığılıb, kimi ürəkli, kimi ürəksiz məni
yumruqlayardılar. Kimin məndə qisası vardısa,
yumruğu bərk ilişdirirdi. Digərləri də yalandan
guya bərk vururmuş kimi özlərini elə
göstərirdilər. Mən də elə çığırırdım ki, elə bil
ətimi kəsirdilər. Döyülmə prosesi qurtarandan
sonra, Dilarə müəllimə sinifdən bayıra çıxırdı.
Uşaqlar da bir-bir mənə yaxınlaşıb:- bax mən
bərk vurmurdum a, sən də məni bərk vurmazsan
yaxşı, – deyirdilər. Çünki belə döyülmək hamı
üçün var idi. Beləliklə Dilarənin intiqamı mənə
baha başa oturdu. Ancaq Krıma getmək məsələsində qabaqcadan demişdilər ki, rus dilini
bilən uşaqlara üstünlük verəcəklər. Mən də rus
dilini yaxşı bilirdim. Danışmağı isə rus 83
qruppasında oxuyan Sibirdən gələn Susannadan
öyrənmişdim. Susanna hündür boylu, sarıbəniz
qız idi. Sarışın saçları və yaşıl gözləri ona
xüsusi gözəllik verirdi. Həmişə pionerlər evinə
bir yerdə gedərdik. Onun çox gözəl səsi vardı.
Mənə çoxlu rus mahnıları öyrətmişdi. Sibirin
necə gözəl olmasından ağız dolusu danışırdı.
Heç vaxt dava etməzdi. Ancaq bir gün onu da
gəlib apardılar. Susanna mənə məktub yaza-
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cağını dedi.
– Ağlama, bir gün səni də gəlib aparacaqlar,
darıxma.
Biz uzun-uzadı qucaqlaşıb, ağladıq. Ancaq o
mənə heç vaxt məktub yazmadı.
Birinci sinifdə oxuduğum zaman isə bizə on
iki yaşlı Kifayət adlı qız analığının əlindən
qaçıb gəlmişdi. Kifayət ətli-canlı, iri gövdəli
uşaq idi. Yaşından böyük görünürdü. Qaraçı
qızlarına oxşayırdı. Buruq-buruq saçları çiyninə
düşürdü. Qıp-qırmızı yanaqları vardı. Sifətinə
dağılmış saçları, üzünə, iri qap-qara gözlərinə
çox yaraşıq verirdi. Gözləri par-par yanırdı. Öz
xahişilə onu uşaq evinə götürmələrini istədi.
Çox dilli-dilavər olduğu üçün bütün suallara da
yerli-yataqlı cavab verirdi.Kifayətin dediyinə
görə anası öləndən sonra atası yenidən evlənmişdi. Atası çöldə-bayırda işlədiyindən evdən
xəbəri olmurdu. Ona görə də atası ikinci dəfə
evlənir ki, qızı yiyəsiz qalmasın. Ancaq analığının ilk uşağı dünyaya gələn gündən Kifayəti
görən gözü olmur. Hər xırda işin üstündə onu
söyüb-döyür. Atası traktor sürdüyündən biçim
84 zamanı günlərlə tarlada gecələməli olur. Belə
günlərdə isə analığı Kifayəti evə qoymayıb it
damının yanına əski parçası atıb, orda yatmağa
məcbur edirdi. Yeməyə çörək də vermir. Onun
dediyinə görə uşağın əlindən yerə düşmüş
çörəyi götürsəydi, analığı onu qayışla döyər,
atası gələndə isə:
– Bilirsən, ay kişi, Kifayət qısqanclığından
uşağı döyür, onun əlindən uşağa yemək verə
bilmirəm. Sənin qızın əlini ağdan-qaraya vur-
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mur. Səhərdən axşamacan ev təmizləyirəm.
Səhənglə su daşıyıram. Uşağa baxıram. Anası
yoxdur deyə, ona güldən ağır bir söz demirəm.
Belə getsə çıxıb atamın evinə gedəcəm.
Beləliklə, sevimli qızına artıq atası da fikir
vermir. Arvadının səsini kəsmək üçünsə bu dəfə
Kifayəti qayışla döyüb tövlədə yatmağa məcbur
edir. İkinci uşaqdan sonra isə qızı evdən çıxardıb tövlədə qoyunlarla bir yerdə yaşamağa
məcbur edirlər. Kifayətin bu evdə günü dözülməz bir hala çatmışdı. Ona yazığı gələn
qonşular:
– Şuşada uşaq evi var, əgər ora getsən, canın
da analığının zülmündən qurtarar, – deyərək,
ona yolu da göstərirlər. Kifayət də evdən qaçaraq, günlərlə payi-piyada yol gəlmiş, soraqlaşıb
uşaq evini tapmışdı. İnanmaq olmurdu ki, bu on
iki yaşlı qız uşağı Gədəbəydən Şuşaya necə
piyada gəlib çata bilərdi. Atası xəbər tutanda
Kifayəti aparmaq üçün gəlir. Hündür boylu,
kələ-kötür, qıvrım saçlı yöndəmsiz kəndçi
görkəmi vardı. İri qara gözləri Kifayətin gözlərinə oxşayırdı. O qızını aparmaq istədiyini
bildirəndə, Kifayət onunla getməkdən ciddi- 85
cəhdlə imtina etdi. Atası isə Kifayətin qolundan
tutub onu aparmaq üçün güc tərtib edir. Kifayət
atasının əlindən qurtarmaq istəsə də,
bacarmayacağını anlayır və iti dişləri ilə onun
əlini bərk-bərk dişləyir. Kişi aldığı şiddətli
ağrıdan səndirləyərək onun qolunu buraxmaq
məcburiyyətində qalır. Kifayət isə onun
gözünün içinə baxaraq:
– Eşidirsən, mən səninlə getmirəm, yadında
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saxla! Heç vaxt da getməyəcəm. Mənimçün
bura yaxşıdı. Başa düşürsən? Burda adama
əziyyət vermirlər. Mən daha it damında yox, isti
yorğan-döşəkdə yatıram. Altıma pol əskisi yox,
təzə mələfə salırlar. Qarnım da toxdu. Burda
qarın dolusu çörək yeyirəm. Heç kim mənim
xətrimə dəymir. Məktəbə də gedirəm. Sizə isə
hambal lazımdır. Çünki arvadının əlindən bir iş
gəlmir. Bütün işləri mən gördüyüm halda, onun
tərəfini tutdun. Bir daha mənim dalımca gəlmə.
Mənim sən adlı atam yoxdur. Mən heç sizə
nifrət də etmirəm. Siz sadəcə mənim royalarımın qorxulu yuxusu idiniz. Burda üzüm güldü.
Heç bilirsən burda necə gözəl bayram keçirirlər?
Kifayət düz deyirdi. Novruz bayramında hamımız balışlarımızın üzünü çıxarıb qapılara
papaq atmağa gedirdik. Orda hamı bizi tanıyırdı. Hansı qapını döysək, iri məcməyidə
qabağımıza aş qoyardılar. Biz də məcməyinin
dövrəsində bardaş qurar və əllərimizlə hərəmiz
bir qıraqdan yeyərdik. Yeyib qurtarandan sonra
ev yiyələrinə sağ ol deyərdik. Onlar da hərə86 mizə kiçik bir torbada qovurğa, və şirniyyatlar
verib yola salardılar.
Kifayət isə atası ilə getmədi. Atasının üzgözündən peşiman olduğu bilinirdi. Elə bil yatdığı qəflət yuxusundan oyanmışdı və ayaqlarını
kor-peşiman güclə sürüyə-sürüyə getdi. Yox o
getmirdi, sürünürdü. Ayaqları ağır zindan kimi
qalxıb-enirdi. Kifayət uzun müddət onu nəzərləri ilə yola saldı və o gündən sonra o, bir dəfə
də olsun ata adını çəkmədi. Əlaçı olduğu üçün
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onu birinci sinifdən üçüncü sinfə keçirdilər.
Ümumiyyətlə alçaq insanların, nəfsi, bığanəliyi, kimdənsə intiqam almaq ehtirası, bizim
kimi uşaqları bura toplamışdı. Gəncədən Almaz
adında dörd yaşlı uşağı oğurlayıb uşaq evinin
qabağına atmışdılar. Üst-başı qızılla dolu idi.
Nəinki müəllimələr, hamımız ona heyranlıqla
tamaşa edirdik. O qədər gözəl, məsum sifəti var
idi. İnanmaq olmurdu, bu balaça körpəyə kim
qıya bilərdi? Çox gözəl gülüşü vardı. O da
hamımıza heyrətlə baxırdı. Nə baş verdiyini
anlamırdı. Ancaq düz 6 aydan sonra valideyinləri onu milis vasitəsilə tapıb evə apardılar.
Ən dəhşətli hadisə isə soyuq qış günündə baş
vermişdi. Bir səhər müəllimələrimiz işə gələn
zaman dörd aylıq çağanı qapının ağzına atılmış
görürlər. Bələyinin içindəki kağıza ancaq Ruslan yazılmışdı. Ruslan birinci sinfə kimi bizimlə
qaldı. Hamımız onu çox istəyirdik. Onu saxlamaq, qucağımıza alıb əzizləmək üçün növbə ilə
sıraya düzülərdik. Hətta hardansa kim isə saat
da tapıb gətirmişdi. Tez-tez saata baxardıq ki,
biri digərinin vaxtından bir dəqiqə də olsun
oğurlamasın. Heç kəs onu qucağından yerə 87
buraxmırdı. Lap qucaq quşu öyrətmişdik. Uşaq
evində məktəb yaşı çatmamış uşaqlar üçün qrup
vardı. Yuxarı sinif uşaqları da növbə ilə həmin
uşaqlara nəzarət edərdilər. Bir dəfə Ruslanı bərk
sancı tutdu. O gecəni səhərə qədər zarıdı. Səhəri
gün Ruslanı xəstəxanaya apardılar. Orda məlum
oldu ki, bağırsaqları çürüyür. Şuşada Rantik
adlı bir həkim onu ölümdən qurtardı. Ruslanın
ölümdən qurtarması ilə bərabər, uşaq evindən
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də canını qurtarması eyni vaxta düşdü. Rantik
həkimin bu cür cətin bir cərrahiyyə əməliyyatı
keçirib, Ruslanı ölümdən qurtarma xəbəri bütün
15 müttəfiq respublikaların qəzetlərində çap
olundu. Televiziya vasitəsi ilə Ruslanın uşaq
evinə necə gəlib düşməsi də təfsilatı ilə şərh
edildi. Onun xəstəxanadan uşaq evinə qayıtdığı
günlə onun ata-anasının gəlməsi də eyni gündə
üst-üstə düşdü. Ruslanın kürəyində iri qara xalı
da vardı. Ata-anası ilk növbədə xala baxdılar.
Anasının həmin dəqiqə ürəyi getdi. Atası isə
uşağı duz kimi yalayırdı. Sonra məlum oldu ku,
atasının düşmənləri qisas almaq üçün Ruslanı
oğurlayıblar. Sibirdən Şuşaya gətirib uşaq
evinin qabağına qoyublar ki, onu axtarıb
tapmaq mümkün olmasın.
Mənimlə eyni sinifdə Gülarə adlı bir qız da
oxuyurdu. Gülarə yaşına görə hündür gövdəli
qız idi. Həmişə şən əhvali-ruhiyədə olardı. Mən
onun nəyə sevindiyinə təəccüb edərdim. Fikrizikri oynamaq idı. Heç onun fikir çəkdiyini
görməmışdim. Yeddinci sinfin yayında anası
onu da gəlib apardı. Düz iki aydan sonra isə
88 Ulduzə müəlliməmizin əlində tutduğu kağız
parçasını sinəsinə sıxıb ağladığını gördük. Biz
onu dövrəyə alıb sual dolu baxışlarımızı onun
üzünə zillədik. O isə hıçqıra-hıçqıra sizin sinif
yoldaşınız Gülarə ölüb dedi. Mən məktubu götürüb oxumağa başladım. Bu dəhşət idi.
Anası Gülarəni aparmağa gələndə onun
sevincinin həddi-hüdudu yox idi. Bu yeddi il
ərzində bir dəfə də qızının yanına gəlməyən
qadın, indi Gülarənin saçlarını tumarlayır, ona
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məhəbbət göstərirdi. Gülarə ona heç bir sual
vermirdi. Heç nə soruşmurdu. Evə getmək
istəyi ona heç nə düşünmək imkanı vermirdi. O
həmişə deyirdi. Təki anam gəlib məni aparsın.
Mən onu çoxdan bağışlamışam. Onu çox sevirəm. Onunçün darıxıram. O gəlsə, heç vaxt məni niyə atdığını soruşmayacam. Gülarə sözünün
üstündə durdu. Anasıyla, öz əcəlinin dalınca
getdi. Məktubda isə yazırdı: “ Ulduzə müəllimə
haqqını halal et. Bilirəm özünə qəsd günahdır.
Ancaq anam mənə başqa çıxış yolu qoymadı. O
məni babam yaşında bir qoca kişiyə satdı.
Onların söhbətlərini qulaqlarımla eşitdim.
Anam məni o biri otağa keçirtməyinə baxmayaraq, qapının arasından hər şeyi gördüm. Anam
kişiyə bir həftədən sonra qız sənin olacaq dedi
və ondan pulu gülə-gülə götürəndə başa
düşdüm ki, mən anama yalnız onun mənfəəti
üçün lazımmamış. Bu məktubu da ona görə
yazdım ki, uşaq evinə atılmış uşaqlar, sizi vicdansızcasına atmış analarınıza inanmayın. Əgər
onlar sizi sevsəydi, yanında saxlayardılar. Biz
onlara yalnız onların ehtiyaclarını azaltmaq
üçün lazımıq. Analarınızla getməyin. Sizi həya- 89
tın amansız ağzına atan alçaq, nəfsinə qul olan
kəslərdən sizə heç vaxt əsil valıdeyn olmayacaq. Sağ olun. Hamınız üçün çox darıxmışam
kimi incitmişəmsə, xətrinə dəymişəmsə məni
bağışlayın”.
Milislər axtarış zamanı məktubu Gülarənin
otağından tapıb, bizim uşaq evinə göndərmişdilər. Çünki bu Gülarənin son arzusu idi. Gülarə
özünü tövlədə asmışdı.
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Nəhayət ki, səkkizinci sinfi başa vurdum.
Uşaq evini bağlamaq əmri gəlmişdi. Müəllimələrimiz bizə kimin hara getməsi barədə anket
yazmağımızı dedilər. Kimi Bakı şəhərinə, kimi
isə Gəncəyə yazdı. Mən Bakı şəhərini seçdim.
Həyatımın 8 ili bu dörd divarlar arasında
keçmışdi. Türmə adlandırdığım bu yerdən çox
böyük sevinclə ayrılırdım. Bizim sevincimizin
həddi-hüdudu yox idi. Səhər günəş yatağından
təzəcə qalxırdı. Səhər yeməyimizi yeyib səsküylə, sevinclə avtobuslara doluşduq. Ulduzə
müəlliməmiz isə:
– Siz elə bilirsiniz ki, işgəncəli bir həyat yaşadınız. Ancaq inanın mənə bir zamanlar burada
ən xoşbəxt günlər yaşadığınızı və bir də mənim
nə qədər düz dediyimi mən olmasam belə,
özünüz-özünüzə etiraf edəcəksiniz. Bu günlərin
təkrar geri qayıtmağını da istəyəcəksiniz.
Biz isə ona qulaq asmırdıq. Gülüşürdük.
Onun sözünü isə cavabsız qoymadım:
– Görəsən hansı axmaq bu cəhənnəm yuvasını yadına salıb darıxacaq? Ulduzə müəllimə,
mən burda yaşadığım həyatımı Bakıya çatan
90 kimi unudacam və bir də heç vaxt xatırlamayacam. Burda keçən günlərimi ömrümdən
birdəfəlik silib atacam. Ha-ha-ha. Uşaqlar da
mənimlə birlikdə güldülər.
Ancaq çox keçmədi, başa düşdüm ki, harda
uşaqlığın keçirsə pis və yaxşı olmasından asılı
olmayaraq həyatının həmin səhifəsini cırıb
atmaq olmur.
Doğrudan da o illər, çox da uzaqda olmadı.
Şuşa üçün, o gözəlliklər üçün, uşaq evi üçün və
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bir də sevmədiyimiz müəllimlərimiz üçün çox
darıxdım, o illərə təkrar qayıtmaq istədim. Bir
vaxtlar ana həsrətinə həsrət qaldığım kimi,
anamı görmək istədiyim kimi, onları da nə
vaxtsa həsrətlə çox düşündüm.
İndi isə sevinə-sevinə avtobuslara doluşurduq. Buralardan canımızın qurtardığına inanmaq istəmirdik. Ancaq Şuşanın qapısından
çıxandan sonra nədənsə ürəyimdə bir acı həsrət
qəlbimi sıxdı. Bir vaxtlar canımı qurtarıb qaçmaq istədiyim yer üçün görəsən niyə bu qədər
kədərləndim. Ancaq heç az keçmədi ki, yenə
səs-küyümüz avtobusu başına aldı. Gah mahnı
oxuduq, gah tapmaca dedik, gah da gələcək
planlarımızdan danışdıq. Ulduzə müəllimə də
bizimlə gedirdi. Bakıya çatana qədər ancaq
öyüd nəsihət verirdi:
– Bax, gözəl qızlarsız. Sizi oğlanlar aldada
bilərlər. Heç kimlə görüşməyin. Oğlanın valideyinlərinin razılığı olmasa, görüşə çıxmayın.
Adınız onsuz da bədnamdı. Özünüzə, detdomnan çıxıb, tərbiyəsi bundan artıq olmayacaq
sözünü dedirtməyin. Heç başqa şəhər qızlarına
da qoşulmayın. Heç kimdən konfet belə götür- 91
məyin. Birdən içinə nəsə qatıb sizi yatızdırarlar.
Başınıza min oyun açarlar, sonra da öldürüb, bir
quyuda basdırarlar. Sizi heç kim də axtarmayacaq. Şəxsi işinizə isə “itkin düşüb” yazacaqlar. Bununla da gələcəyinizi qurmadan,
gəncliyin şirinliyini dadmadan məhv eləyər sizi
o şəhərdə yaşayan haramzadalar.
Biz o zaman onun nə dediyini anlamırdıq.
Oğlan nədi, nə görüşmək, axı məni görəsən
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necə aldatmaq olar? Nə isə, uzun sözün qısası
nəhayət gəlib Bakıya çatdıq. Canımız da Ulduzə
müəllimənin nəsihətlərindən qurtardı.
Əvvəlcə Maştağa qəsəbəsində yerləşən uşaq
evinə getdik. Axı az yaşlı uşaqları bizdən bir il
qabaq başqa-başqa uşaq evlərinə paylamışdılar.
Onlar bizi görəndə çox sevindilər. Uşaqlarla
bərk-bərk qucaqlaşıb öpüşdük. Sonra həmin
uşaq evinin müdirəsi dedi ki, yol gəlmisiniz, siz
də çörək yeyin. Hamımız yeməkxanaya getdik.
Aman allah nə pis yemək bişirmişdilər. Guya
borş bişirmişdilər. Krant suyunun içinə 3-4 dənə
kələm yarpağı tökmüşdülər. Çox iyrən gorunüşü vardı. Nə isə hamımız püf deyib bayıra
çıxdıq. Müəllimələr də bizə baxıb:
– Pah, elə bil heç bunlar detdom yeməyi yeməyiblər. Guya bunları Şah Abbasın sarayında
yedirib-içizdiriblər. Harın köpək uşağının hərəkətlərinə bir baxın! Deyəsən sizi orda çox
qudurdublar.
Bu sözü deyən hündür, yekəqarın, sir-sifəti
pudrayla, qaş-gözü də qara karandaşla boyalı,
ifritəyə bənzər qadın idi. Mən dilimi dinc
92 qoymayıb:
– Bizim detdomda heç pişiyə də bu cür iyrənc
yemək vermirlər. Ancaq düz tapmadınız biz Şah
Abbasın yox, İbrahim xanın sarayında yaşamışıq. Bizim müəllimələrimiz bizə sacın
üstündə qutab bişirib verirdilər. O nə yeməkdi
uşaqlara verirsiniz. Üzünə baxanda adamın
qusmağı gəlir. Krant suyunda bişirilmiş borşu
birinci dəfədir görürük. Yanına da treti əvəzinə
iylənmış konfet qoymusunuz. Bəs bunun
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kampotu, kiseli hanı?
Orda qalan uşaqlarımız bizə danışdılar ki, ağlınız Şuşaya getməsin. Susun, yoxsa siz gedəndən sonra hayıfınızı bizdən alacaqlar. Burda
adamı çox pis cəzalandırırlar. Soyuq havalarda
çəlləyi su ilə doldurub bizi onun içində
otuzdururlar. Günün istisində isə bütün ərazini
süpürtdürürlər. Hərdən gördüyünüz o yeməyi də
günlərlə vermirlər. Cəzalı uşaqları zirzəmidə
saxlayırlar. Evlərinə aparıb bizi eşşək kimi işlədirlər, yeməyə isə bir tikə çörək də vermirlər.
Ancaq işimizi qurtardıqdan sonra axşam yeməyinə çatarıqsa, yeyərik, çatmarıqsa ac yatırıq.
Biz onlardan çox böyük təəssüflə ayrıldıq.
Bir tərəfdən də sevinirdim, nə yaxşı mən belə
yerə düşməmişəm. Şuşanın insanları bizə qarşı
çox mehriban idilər. Sinif yoldaşlarımızın qapısının yanından keçəndə, güclə evlərinə dəvət
edər, bizi yedizdirməmiş yola salmazdılar. Elə
ilk gündən şəhərə nifrət etməyə başladım. Bizi
yəni Əhmədova Aygün, Aygül bacılarını, məni,
Həsənova Aygünü və Qaxlı qızı Həcəri Montində yerləşən üç nömrəli texniki peşə məktəbinə
yerləşdirdilər. Aygün və Həcər lenotipist sə- 93
nətini, mən, Aygül və Həsənova Aygün isə
hündür çap-çapçısı sənətini seçdik. Əlacımız nə
idi ki, nə edə bilərdik. Biz gərək yataqxanalı
məktəblə təmin olunaydıq. Ona görə də
bəxtimizə bu məktəb düşdü. Hamımız foyedə
pəncərənin önündə bir yerə yığışmışdıq. Qızlar
hamısı deyib-gülürdülər. Mən isə üzümü pəncərəyə çevirib ağlayırdım. Ürəyimdə qəribə
cansıxıcı kədər vardı. Həyatımın bu səhifəsində
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məni nə gözləyirdi? Özümü çox tənha hiss
edirdim. Elə bil ucu-bucağı görünməyən səhrada azmışdım. Düşünmək iqtidarında deyildim.
Bu vaxt bəstəboy, qarayanız, gülərüz cavan
bir qız bizə yaxınlaşdı. Əynində şifon parçadan
avanqard tipli paltar vardı. Açıq şabalıdı rəngdə
saçları çiynindən aşağı tökülmüşdü. Saçlarının
ucları buruq-buruq idi. Gülümsər, gülər gözlərinə çox yaraşırdı. Ümumiyyətlə yaraşıqlı bir
qız idi. İyirmi doqquz yaşlı suyuşirin bu qız:
– Mən sizin sinif rəhbərinizəm, – dedi. –
Gəlin tanış olaq. Adım Sülhparədir. Yəni sülhün yarısı. Mənə elə gəlir ki, biz sizinlə dostlaşacağıq.
Heç kim ona qulaq asmırdı. Mən isə üzümü
təkrar pəncərəyə çevirdim. Nədənsə onun
müəllimə olmağını qəbul etmək istəmədim. Bu
gözəllikdə də müəllimə olar. O bir-bir hamının
adını soruşdu. Mənim ona qulaq asmadığımı
görüb özü yaxınlaşdı.
– Bəs sənin adın nədir? Sən niyə öz rəfiqələrin kimi deyib-gülmürsən? Bəlkə xətrinə dəyən olub, qorxma, mənə deyə bilərsən. Bu dəfə
94 o qızlara üzünü tutub:
– Niyə öz yoldaşınızı incidirsiniz. Belə olmaz. Siz gərək bir-birinizin qayğısına qalasınız.
O dayanmadan dostluqdan, yoldaşlıqdan
məsəlli-misallı sitat gətirə-gətirə yorulmadan
danışırdı. Məni isə bərk ağlamaq tutmuşdu.
Onun “qorxma” sözünə isə ağlamaqla yanaşı
gülməyə başladım. Qorxma, – dedi. Mənim qorxularım artıq Şuşadakı uşaq evinin bağlı
qapıları arxasında qalmışdı. Onun uzun-uzadı
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danışmağından yaxamı qurtarmaq üçün:
– Adım Nərgizdi, Şuşa üçün darıxdım. Heç
kim də mənim xətrimə dəyməyib.
O isə susmaq bilmirdi, hey danışır, danışırdı.
Həyatın gözəl olmasından, sənətimizin insan
həyatında necə vacib bir yer tutmasından. O
bizə, dərslərdən əziyyət çəkəriksə utanmadan
ona yaxınlaşa bilərik. Vaxtı olmasa belə vaxt
ayırıb bizə bütün şəxsi məsələmizdə həmişə
kömək olacağını dedi. Dərslərin başlanmasına
bir həftə qalmışdı. Bizi yataqxana ilə təmin
etdilər. Aygün, Aygül və mən eyni otaqlara
yerləşdirildik. Hər şey mənə çox maraqlı
görünürdü. Bizi elə bil hansısa sehrli bir qüvvə
birdən-birə 180 dərəcə dəyişmişdi. Bir həftə
ərzində böyüdük. Bizi bir aylıq quru yeməklə
təmin etdilər. Hər ay da doqquz manat yetim
pulu verirdilər. Düz iki aydan sonra isə məktəbin nəzdində olan mətbəədə işə başladım.
Sülhparə müəllimə, bu maşınlarda işləməyi nə
qədər tez öyrənsək, işlə təmin edəcəyini söz
vermişdi. Hətta işlədiyimizin pulunu da ödəyəcəklər, – demişdi. – Mən pulun xətrinə ciddicəhdlə çalışıb düz iki aydan sonra “tigel” 95
maşınında işə başladım.
Sülhparə dediyi kimi mənə maaş da yazdırdı.
Hər ay maaş alanda Həsənova Aygünlə birlikdə
şəhərə çıxar, kinoya gedər, bütün pullarımızı bir
gündəcə xərcləyərdik. Bizimlə bir sinifdə oxuyan Aygül adında Kürdəmirli bir qız da vardı.
Bizimki onunla heç tutmazdı. Onun böyük
bacıları həmişə ona baş çəkər, gözəl və bahalı
paltarlar gətirərdilər. Heç atalı-analı qızlar Ay-
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gül kimi geyinmirdilər. Hətta müəllimələrimiz
də ona həsədlə baxardılar. Onlar dörd bacı
idilər. Aygül, Aygün, Solmaz və Məleykə.
Soyadları Əhmədova idı. Dördü də çox gözəl
qızlar idi. Anası cavan bir oğlana ərə getmişdi.
Qızları isə gətirib bizim uşaq evinə atmışdı. O
da hərdənbir gəlib uşaqlarına baş çəkərdi. Onun
bu dörd qızdan əlavə həddi buluğa çatmış iki
qızı da rayonda ayrıca mənzildə yaşayırdılar.
Deyilənə görə pozğunluqla məşğul olurdular.
Ancaq onlar anasından fərqli olaraq baçılarını
xoşbəxt görmək istəyirdilər. Yəni bu kənardan
belə görünürdü. Tez-tez bacılarına baş çəkərdilər. Ona görə də səkkizinci sinfi qurtaran kimi
gəlib Solmazı apardılar və Gəncəli bir oğlana
ərə verdilər. Solmaz ərə getmək istəməsə də,
Aygülün dediyinə görə, döyə-döyə gəlin paltarı
geyindirib ərə verdilər. Mən Bakıya gələndən
sonra mədəniyyət evinin xətt ilə rayonlara
qastrol səfərlərinə gedirdim. Gəncə şəhərində
gəzdiyim zaman Solmazı gördüm. Bir oğlu da
vardı. Çox gözəl və suyuşirin uşaq idi. O mənə
bədbəxt olduğunu, ərinin hər axşam nəşələnib
96 onu döydüyünü dedi. Neyləmək fikrindəsən,
deyə soruşdum?
– Axı nə edə bilərəm. Bacılarım fahişəliklə
məşğuldular. Bu sözləri hər gün ərimin ağzından eşitməkdən bezmişəm. Nə edəcəyimi isə
bilmirəm. Ərimin qorxusundan uşağı götürüb
gecə həyətdə qalıram. Çıxış yolum isə ölümdü.
Qabağımı ancaq bu uşaq kəsir.
Biz ayrıldıq. Ürəyimdə cansıxıcı bir ağrı
vardı. Bakıya qayıdan zaman mən gördüklərimi
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Aygülə danışdım. Aygül isə dedi ki, onun bacıları heç vaxt Solmazın başına gətirdiklərini
onunla edə bilməyəcəklər. Mən heç vaxt ərə
getməyəcəyəm. Ancaq öz kefimə yaşayacam.
Ər-arvad davasından qorxuram. Mən xoşuma
gələn bütün oğlanlarla görüşəcəm. Əri neynirəm. Solmazın ağlı olardı. Günah özündədi.
Bax görürsən, hər axşam inturistə gedirəm. Bilirsən ora necə xoşuma gəlir. Səhərə kimi rəqs
edirəm, içki içirəm, sonra da şəhərdə gəzirəm.
Oğlanların başımda fırlanmaları çox xoşuma
gəlir. O axmaq bacılarım da elə bilirlər ki, mən
mələyəm. Aygül birinci kursu bitirən kimi
tətildə bacıları Əsmərlə, Nazilə gəlib onu evə
apardılar. Dillərindən kağız verib dərs başlayan
kimi Aygülü geri gətirəcəklərini də dedilər.
Əslində isə onların məqsədi tamam başqa imiş.
Onlar Aygülü də güclə ərə vermək üçün aparıblarmış. Ona hətta paltar da vermirdilər ki,
geyinib qaçar. Aygülsə ayaq yoluna getmək bəhanəsilə nəfəslikdən qaçır. Üzüyü əl-üz yuyana
qoyur, əynində olan geçə köynəyilə hətta
utanmağı da yadından çıxararaq demək olar ki
lüt vəziyyətdə vaqona minib, Bakıya gəlir və 97
direktora şikayət edərək, bacılarının onu
məcburi ərə verdiklərini deyir. Bacıları bu dəfə
onu aparmaq istəyəndə, məktəb direktoru və
sinif rəhbərimiz Sülhparə müəllimə onları
hədələyib, bir də qıza yaxınlaşdığını görsək, sizi
tutduracağıq deyirlər. Aygülün bacıları gedərkən onu hədələdilər:
– Görək buranı qurtarandan sonra nə edəcəksən. Səni onsuz da biz gəlib aparacağıq.
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Əlimizdən heç yana qaça bilməzsən. Biz sənin
yeganə qohumlarınıq. Bunu başa düşməyə çalış.
Aygül isə cavabında:
– O vaxtacan ya xan ölər, ya da eşşək. Mən
məktəbi qurtaranda tam hüquqlu vətəndaş olacağam. Sizinlə heç vaxt, heç yana getməyəcəm.
İndidən milisə kağız yazıb qoyacam, başıma bir
iş gəlsə sizi tutsunlar.
Bu əhvalatdan bir neçə həftə sonra Aygülün
bacıları içkili vəziyyətdə eyş-işrətdən qayıtdıqları zaman avtomobil qəzası keçirdilər. Televiziyada diktor qəzadan heç kimin sağ çıxmadığını elan etdi. Biz Aygülə baxırdıq. Aygül çox
etinasız, – yaxşı oldu, yoxsa axırda bizi də
satacaqdılar, Solmazı satdıqları kimi. Canımız
qurtardı.
Bizim sinifdə Əsli adında bir qız vardı.
Aygüllə bir-birinə qoşulub hər gecə bara
gedirdilər. Əsli də ki ona kim eşq elan edirdisə
hamısı ilə görüşürdü. Soruşanda ki:
– Əsli sən bir gündə üç oğlanla necə goruşürsən? Üçünü də birdən necə sevirsən axı?sualına:
– Neyniyim e, bax indi görüşə getdiyim oğlan
98
o gün mənə maqnitafon bağışladı, saat dörddə
görüşdüyüm oğlan da mənə görə damarlarını
kəsdi, ona da yazığım gəldi, axşam inturistə
getdiyim Bilal isə mənə çoxlu pul xərclədiyinə
görə onu da sevirəm. Mən heç kimə yox deyə
bilmirəm. İş orasındadır ki, hamısı da mənim
xoşuma gəlir. Görüşdüyüm oğlanlar da hamısı
bir-birindən gözəldi. Birinin gözü xoşuma gəlir,
birinin bədəni, birinin mehribanlığı, birinin
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pulu, birinin maşını nə bilim e. Belə kef çəkmək
xoşuma gəlir.
– Bəs atana yazığın gəlmir?
– Bəs o məni düşünür? Əxlaqsızın birini gətirib evə. O gün evə gedəndə görürəm ki, atam
evdə yox, bu ifritə də yoldan keçən milisi
buraxıb evə, özü də oturub onunla üzbə-üz
söhbət edir. Xalatın qabağı açıq. Ayaqlarını
qaldırıb qoyub bir-birinin üstünə. Baldırlarını
göstərir. Məni görəndə utanırmış kimi tez xalatıyla baldırlarını örtdü. Guya təsadüfən olub.
Atam da ki loxdu, gözləri də kordu. Heç nə
görmür. Bunun elədiklərindən xəbəri yoxdu ki,
bilsə tikə-tikə doğrayar onu. Elə mənim ağzımnan vurur. Mən də yaxşı eliyirəm. Həyat
mənimdi belə yaşıyiram.
Əslinin atası arvadı öləndən sonra iki qız
uşağına baxa bilmədiyi üçün təkrar evlənmişdi.
Əslinin kiçik bacısı çox sakit qız idi. Kök
qarayanız, buruq saçlı, az gülən, az danışan bir
qızdı. Evdə varlığını belə hiss etdirməzdi. Əsli
isə tam əksinə, ucadan gülüb-danışardı. Analığından isə zəhləsi gedirdi. Bir dəfə Əsli məni
evlərinə apardı. O analığını pisləməsinə bax- 99
mayaraq, analığı mənim çox xoşuma gəldi.
Əsliylə çox böyük məhəbbətlə davranırdı. Əsli
atasını, onu uşaq evinə verdiyi üçün bağışlaya
bilmirdi. Ona görə də özünü çox pis aparırdı.
Acığını da analığından çıxmaq istəyirdi.
Müəllimələr Əsliyə söz deyən kimi, o,
çiyinlərini çəkər və etinasızlıqla:
– Gedin evə zəng vurun. Telefon da müəllimlər otağındadı. Mənə heç nə deməyin.
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Əsli həmişə iclasa analığını çağırtdırardı. Hər
dəfə direktor Laləni danlayanda Əsli də bic-bic
gülərdi. Analığı da işi belə görüb Əsli pis yola
düşməsin deyə onu gəmidə işləyən bir oğlana
nişanladı. Əsli çox gözəl bədən quruluşuna
malik bir qız idi. İri badamı gözləri və cəzbedici
dərisi vardı. Analığı dərzi olduğu üçün ona çox
gözəl paltarlar tikərdi. Əsli lap İtalyan aktrisası
Sofi Lorenə oxşayırdı. Çox gözəl yerişi vardı.
Saçları da elə bil biqudiyə salınmışdı. İri, buruq
saçları ona çox yaraşırdı. Əsli də özünün çox
gözəl olduğunu bilirdi. Ancaq Əslinin Aygül və
Lena ilə gecə gəzintiləri onlara çox baha başa
gəldi. Günlərin bir günü Aygül tir-tir əsə-əsə
mənə yaxınlaşıb:
– Nərgiz, bilirsən mən, Lena bir də Əsli axşam oğlanlarla bara getmişdik. Onlar da bizi
tutub evə apardılar. Mən balkondan qaçmışam.
Gedək onları da çıxardaq. Mənə kömək eləyə
bilərsən?
Mən isə:
– Bəlkə milisə xəbər verək.
– Yox, olmaz. Sonra bütün məktəb bilər. Bizi
100 cəzalandırarlar. Mən qapını tanıyıram. Sən deyərsən ki, mənim bacımsan, bir az hədə-qorxu
gələrsən, vəssalam. Xahiş edirəm, kömək elə,
səndən başqa bunu heç kimə deyə bilmərəm.
Başa düşürsən?
Artıq məsləhət verməkdən keçmişdi. Ona
görə də razılaşdım. Onları darda qoya bilməzdim axı!
– Gedək göstər görüm o avara kimdi!
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– Burda, yaxındadı. Montin bazarında işləyir.
Adı da Hüseyindi.
Biz Montin bazarına yollandıq. Aygül onu
aparan oğlanı göstərdi. Hündür qap-qara bir
oğlan idı. Qara da demək olmazdı, üzünün rəngi
torpaq rənginə oxşayırdı. Mən onun qıçından
bir az yuxarı olardım. Aygül onu mənə göstərən
kimi üstünə hücüm cəkib, qara-qışqırıq qopartmağa başladım.
– Oğraş, utanmırsan, xalxın qızlarını harda
gizlətmisən? Bu saat milisə ərizə yazıb gəlmişəm. Yiyəsiz görmüsən bunları.
Oğlan əvvəl mənə bir xox da gəldi. Mənim
isə geri çəkilməklə heç vaxt aram olmayıb.
– Açarları ver, tez elə, eşitmirsən? –deyə daha da hündürdən qışqırmağa başladım.
Artıq camaat da başımıza yığılmışdı. O açarı
cibindən şıxarıb üstümə atdı.
– Onlar öz razılıqları ilə gəliblər. Güclə
aparmamışam ki. Sövdələşmişdik, pullarını da
qabaqcadan vermişəm, – dedi. Mən Aygülə:
– Bəs deyirdin sizi aldadıblar?
– O yalan deyir. Mən ondan heç nə alma101
mışam.
– Yaxşı, indi vaxtı deyil, tez elə burda
gözləyirəm, qızları gətir.
Əvvəl bu uzundraz Hüseyn də Aygüllə
getmək istədi. Mən cəld onun qarşısını kəsib:
– Ey, sən burda dayan. Azyaşlı qızları zorlamaq istəyirsən, manyak. Biz səninlə burda
gözləyəcəyik. Bircə addım atsan gedib milis
çağıracağam, eşidirsən, – dedim.
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O uzunluğunda oğlan birdən-birə gözümün
içinə baxaraq, başını aşağı dikib, yavaş səslə:
– Sən nahaq bu işə qarışırsan. Mən bilmirəm
sən onların nəyisən, gərək gəlməyəydin- dedi və
əlini cibinə salıb siqaret çıxartdı. Divara
söykənib siqareti sümürməyə başladı. Bir azdan
qızlar gəldi. Mən açarı Aygüldən alıb oğlanın
üstünə tulladım. Açarlar yerə düşdü. Əyilib
götürəndə isə mənə çox tərs-tərs baxdı. Yəqin
fikirləşirdi ki, qalsın qırmızı qulluğunda. Aygül
mənə yalvardı ki, bu məsələni heç kimə
deməyim. Mən də bir daş altdan, bir daş üstdən
dedim. Amma o oğlan sonralar da bizim peşə
məktəbinin başına çox fırlandı. Ancaq bu dəfə
mənə görə. Mənimlə söhbət də etdi. Hələ üzr də
istədi. Onu da dedi ki, sən nahaq belə etdin.
Onlar çoxdan pozulublar. Mən çiyinlərimi
çəkdim və ona bir daha bizim həndəvərdə
dolanma, bu sənə baha başa gələr deyib, ondan
milisə şikayət edəcəyimi dedim.
Həmin vaxtdan sonra qızların mənə rəğbəti
daha da artdı. Biz üçüncü kursu bitirmək üzrə
idik. Əslini artıq nişanlamışdılar. Üzüyü
102 atasının qorxusundan götürsə də, dərsə gələn
kimi çantasında gizlədirdi. İri briliant qaşlı üzük
idi. Parıltısı göz qamaşdırırdı. Ancaq Əslini nə
üzük, nə də oğlan maraqlandırırdı. Analığı dəfələrlə Kərimdən Əslini evə gətirməsini xahiş
etsə də Əsli nişanlısı ilə bir addım belə atmaq
istəmirdi. Hər dəfə bir bəhanə ilə oğlanı geri
qaytarırdı. Kərim hündür boylu, ağ bənizli, yaşıl
gözlü,sarışın buruq saçları olan çox cəzbedici
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bir gənc idi. Sinifimizdə bütün qızların gözü
Kərimdə idi. Əslinin isə qara oğlanlar xoşuna
gəlirdi. Həmişə deyirdi ki, mən ancaq hind
filmlərində baxdığım, qəhrəmanlara bənzər qara
oğlana ərə gedəcəm. Kərimə isə ağlığına görə
heç bir şans vermək fikri yox idi. Onu bir insan
kimi tanımaq istəmirdi. Bir dəfə də Kərim
gələndə onun dik gözünə baxaraq:
– Səndən iyrənirəm, görmək istəmirəm səni,
niyə başa düşmürsən, – deyərək, üzüyü barmağından çıxarıb onun üstünə atır. Bir neçə
saatdan sonra Əslinin analığı tövşüyə-tövşüyə
məktəbə gəldi. Əsli artıq başqa oğlanlarla bara
getmişdi. Lalənin ilk işi məni çağırtdırmaq
oldu.
– Nərgiz sən bilirsən axı, o uçurumun qırağındadı. Mən onu qorumaq istəyirəm. Axı mən
də anayam. Əsli məni istəməsə də olar. Ancaq
mən göz görə-görə onu məhv olmağa qoya
bilmərəm, başa düşürsən? Hanı o qancıq? Mən
bilirəm sən onun yerini bilirsən. Mən başımı
aşağı salıb nə deyəcəyimi bilmirdim. Nə cavab
verəydim axı? Necə deyəydim ki, Əsli
oğlanlarla İnturistə gedib. Arvad isə dil boğaza 103
qoymurdu:
– Axı sən yaxşı qızsan, Nərgiz. Sən onun
pozğun olub küçələrə düşməsinə razı olmazsan.
Atası Əslini öldürsə iki balam yetim qalar. Bax
Əslinin kiçik bacısı niyə evdə oturub, o niyə
belə işlər görmür. Ərimi tutsalar, mən də
balalarımı detdoma verməyə məcbur olacam.
Mən o uşaqları nə cür saxlayaram. Özün də
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gördün ki onlar hələ çox korpədilər. Yalvarıram
sənə, mənə kömək et. Əslinin başına bir iş gəlsə
sən də onun yerini demədiyin üçün cinayət
ortağı olacaqsan. Mən bilirəm ki, o hər axşam
bara gedir. Dur gedək mənə yerini göstər.
Mənim ona çox yazığım gəldi. Əslinin inturistə getdiyini dedim. Lalə məni taksiyə
mindirib dedi ki, onun yanında olum. Biz içəri
daxil olduq. Aşağıda bizi içəri buraxmaq
istəmirdilər. O çığıraraq:
– Mənim azyaşlı qızım burdadı. Ya mən qızı
aparacam, ya da milis çağıracam, öz xoşunla
icazə ver gedim. Qadın çox qəzəbli idi.
Pilləkənləri üç-üç qalxırdı. Heç beş dəqiqə
keçmədi ki, gördüm ki, arvad Əslinin saçından
tutub pilləkənləri sürüyə-sürüyə gətirir:
– Az, qəhbə, bilirəm e, qız deyilsən. Ay qancıq, qorxma, yengəylə də danışmışam hər şeyi
yoluna qoyacaqlar. Az, başqa gədələrlə öpüşürsən, Kərimlə niyə görüşmürsən hə. Nəyi
pisdi bu alkaşlardan? Oğraşdığı yoxdu, söyüş
söymür ona görə. Gərək o da sənin ağzına biriki şillə çəksin, yaxa-başını cırsın ki, sənin
104 xoşuna gəlsin, ay pozğun oğraş oğlunun qızı.
O bizi evinə apardı. Mən də həmin gün
Əsligildə qaldım. Analığı susmaq bilmirdi:
– Bax, bu da yetimdi də, heç kimi də yoxdu,
az, bəs o niyə sənin kimi barları sülənmir. Atası
yox, anası yox, qardaş-bacısı yox, nə də bir
qohun-əqrabası, nə də itirib-axtaranı yox. Heç
kim gözünü də üfləmiyəcək.
Lalə o günü səhərə qədər yatmadı. Hey
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danışır danışırdı. Əslinin atası qatarda bələdçi
işlədiyindən həmin gecə evdə yox idi. Lalə
ərinin xaşı çox sevdiyini deyirdi. Ona görə də
səhərə qədər oyaq qalıb, ərinin sevdiyi yeməyi
bişirdi. Onun bir şüarı vardı. Kişinin ürəyinə
məhəbbət mədəsindən keçir. Gərək əvvəl
kişinin qarnını doydurasan, sonra da nə desən o
da sənə ləbbey deyəcək. Yəni baş üstə. Səhər
obaşdan Əslinin atası gəldi. Lalə artıq gözəl bir
süfrə açmışdı. Onların evləri gözəl və təmirli
idi. Lalənin çox gözəl səliqəsi vardı. Elə bil bu
evdə adam gəzib dolaşmırdı. Arvad ərinə güləgülə:
– Ay kişi lap sənin üçün darıxmışdıq. Əsli elə
hey deyir ki, atam harda qaldı, gəlib çıxmadı.
Səni görmək üçün yataqxanada da qalmadı ki,
atam üçün darıxmışam.Əslinin qaşqabağı yer
süpürürdü. Amma hiss edirdim ki, Əsli atasından çəkinir. Hamı səhər yeməyinə başladı.
Çox gözəl xaş bişirmişdi. Rəngi də çox gözəl
idi. Süfrədə limon, sirkə sarımsaq və turşu
vardı. Hamı iştahla yeməyə başladı. Mən ilk
dəfə idi ki belə yemək görürdüm. Ancaq bir
qaşıq yeyən kimi öyüdüm. Tez süfrədən durub 105
qaçdım. Lalə yanıma gəldi, gülə-gülə saçımı
tumarladı.
– Hə, sən belə yemək, deyəsən, heç yeməmisən. Bu biz bakılıların ən çox sevdiyimiz xörəkdi. Qış aylarında tez-tez bişiririk. Keç, keç
otur süfrəyə, mən indi sənə yumurta bişirib
gətirərəm.
O mənə yumurta bişirdi. Bir-iki gün də
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onlarda yaxşı istirahət elədim. Həmin axşam
Lalə, Əsli ilə mənə yan-yana yer saldı. Səhərə
qədər Əsli ilə çox söhbət etdik. Mən ona öz
həyatımdan danışdım. Ona həsəd apardığımı
dedim.
– Bax, bilirsən mən niyə heç kimlə görüşmürəm. Ona görə ki, mən dəqiq bilirəm yetiməm.
Heç kim məni alıb evində arvad etməyəcək.
Heç bir ana-ata da oğlunun detdomdan çıxmış
qızla evlənməsinə razı olmaz. Görürsən ardımca
it küçüyü kimi sürüylə gəzirlər. Birinin də
üzünə baxmıram. Axı o kimdi ki böyüyü duradura gəlib qız istiyir. Səkinənin başına nə oyun
açdılar? Oğlana inandı, getdi onlara. Bir gecə
oğlangildə qaldı. O gündən sonra da oğlan yoxa
çıxdı. Səkinə də ki az qala ölmüşdü. Həkimlər
güçlə həyatını qurtardılar. Amma sənin anan
sənə cehiz verir. Qız olmadığını da bilir. Çıxıb
gedərsən uzaqlara. Xaricdə yaşayarsız. Heç
olmasa atana yazığın gəlsin. Sən sevildiyini
bilməyən axmaqsan. Bir gün cavanlığın da
gözəlliyin də keçib gedəcək. Heç kimə lazım
olmayacaqsan. Tək yaşamaq bilirsən nə qədər
106 çətindi. Sən heç bu barədə düşünmüsən?
Biz həmin gecə bir-birimizə qoşulub xeyli
ağladıq. O gündən sonra Əsli ancaq mənimlə
oturub-durdu. Daha üz-gözünə ənlik-kirşan da
çəkmədi. Yəni Əsliyə artıq bəzək də lazım
deyildi. O onsuz da gözəl idi. Məktəbi qurtaran
ili ərə getdi. Sonralar eşitdim ki, onun iki oğlu
olub. Qaynanası da başına and içir. O çox gözəl
evcanlı xanım olmuşdu. Ona elə xanımlıq da
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yaraşırdı. Qızlarımız xoşbəxt olmağa layiqdilər.
Aygülə gələndə isə o hər gələn oğlanla görüşdü. Axırda da narkotikə qurşandı, sonralar
eşitdim ki Xarici dillər institutunun rəhbəri ilə
görüşür. İsmixan adlı qoca, topal kişi ona hətta
qırmızı rəngdə maşın da alıb bağışlayıb. Bir
dəfə işə getdiyim zamna yanımda qırmızı
rəngdə maşın dayandı və içindən son dəblə
gözəl geyinmiş bir qızın düşüb mənə yaxınlaşdığını gördüm. Bu Aygül idi. Gözəlliyi göz
qamaşdırırdı. Onu hər səhər qəhvə içdiyim
kafeyə apardım. Bir yerdə səhər yeməyi yedik.
Gözlərində çox böyük kədər var idi. Yox, o
yemədi, ancaq danışdı.
– Bilirsən, sənə necə qibtə edirəm Nərgiz.
Sən ağıllı çıxdın. İşin var. Yataqxana ilə təmin
olunmusan. Mən isə onun-bunun əlində oyuncağa döndüm. Kaş bacılarım məni ərə verəydilər.
Kaş ki ərim məni hər gün döyüb-söyəydi. Ancaq başımın üstündə bir kişi olaydı.
O məni çox təəccübləndirdi. Qulaqlarıma
inana bilmirdin.
– Aygül, axı sən özün belə həyatı istədin.
Yadındadı, həmişə deyirdin ki, sən heç vaxt ailə 107
qurmayacaqsan. Ər-arvad davasından qorxuram
deyirdin. Bəs sənin fikrini kim dəyişməyə vadar
etdi.
– Yaşadığım həyat, Nərgiz, pozğun həyat.
Uşaq idim. Mal, pul, əyləncə gözlərimi qamaşdırdı. Elə bilirdim ki, bütün ömrüm kef
içində keçəcək. Ancaq hər şey mən düşündüyüm kimi olmadı. Bütün kişilərdən iyrənirəm.
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Hamı mənimlə ancaq əylənir. Heç kim məni
ciddi qəbul etmir. Hər dəfə də özümə söz verirəm ki, bu axrıncıdı. Daha heç kimlə görüşməyəcəm. Ancaq hər dəfə də kişilərin şirin sözünə
inanıram. Onlarsa mənimlə bir az əylənib
atırlar. Uşaq baxçasında oyuncaqlarla vaxtını
keçirən uşaq kimi. Axı kim uşaq baxçasından
evə oyuncaq aparır? Görüşdüyüm kişilərin heç
biri məni evində ev qadını kimi görmək istəmir.
İndi isə, Topal bir kişi ilə görüşürəm. Mənə
maşın da aldı, ev də. Hər axşam restorana
aparır. Çox gözəl paltarlar alır. Ancaq bütün
bunlar mənim ürəyimi isitmir. Ona baxanda
ürəyim bulanır. Mən səhv etdiyimi çox gec başa
düşdüm. Bütün bunları unutmaq üçünsə narkotikə qurşanmışam. Həyat mənə qarşı sonsuz
dərəcədə amansız oldu. Bir ətrafımıza bax Nərgiz, görürsən, yaşıdlarım mənə necə həsədlə
baxir. Ancaq onlar bilmirlər ki, mən də onların
yerində olmaq üçün onlara necə həsəd aparıram.
Hə, belə-belə işlər. Sən yəqin işə gecikirsən hə.
Vaxtını almayım. Neçə vaxtdır ki, heç kimlə
dərdimi bölə bilmirdim. Bir az da olsa yün108 gülləşdim. Sağ ol ki, mənə qulaq asdın. Yəqin
bunlar sənə maraqlı da deyil heç. Ancaq
dinlədiyin üçün yenə də sağ ol.
Biz ayrıldıq bir-neçə gündən sonra onun
ölüm xəbərini eşitdim. O güclü təsirə malik
uyuşdurucu iynə vuraraq, bu dünya ilə əbədi
vidalaşır.
Aygülün ortancıl bacısı Aygün isə elə bizim
uşaq evində böyüyən Əhməd adlı oğlana
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qoşulub qaçdı. Aygünü istəyənlər həddindən
artıq çox idi. Çox sakit təbiətli, həddindən artıq
ciddi qız idi. Çox az-az gülərdi. Onun səsini
yüksəkdən eşidən olmazdı. Hündür boyu iri
sinəsi, qısa saçları, ağ dərisi var idi. Üzünə bir
baxan bir də dönüb baxırdı. Həddindən artıq
cəzbedici qız idi. Biz hər gün məktəbə tramvayla gedib-gələrdik. Tramvay da həmişə basabas
adamla dolu olurdu. Ancaq heç kimə yer
verməsələr də, Aygünə həmişə yer verirdilər.
Yupyumru sifəti günəşi xatırladırdı. Hamının
gözü Aygündə, Aygünün də gözü Əhməddə idi.
Biz hələ uşaq evində olduğumuz vaxtlar, yay
tətilində müəllimələr bizi Daşaltıya, Turş suya
aparan zaman Əhmədlə Aygül həmişə gözdən
oğurlanıb qayaların altında gizlənərək söhbət
edirdilər. Bizim uşaq evində hamı onların
məhəbbətindən danışırdı. Müəllimələrin də bir
gözü onların üstündə idi. Qorxduqları aydınca
görünürdü. Ona görə də müəllimələr bir-neçə
nəfər uşağa onları güdməyi tapşırmışdı. Onlar
bir yerdə tək ola bilmirdilər. Həmişə onların
üstündə nəzarətçi olurdu. əgər əl-ələ tutsaydılar,
109
bir səs-küy qopurdu gəl görəsən.
– Müəllimə, müəllimə, Əhmədlə Aygül əl-ələ
tutdular.
Bir sözlə, onlar da aralarında məsafə saxlayaraq gəzməyə başlayardılar. Əhməd bizdən üç
sinif yuxarıda oxuyurdu. Elə uşaq evindən də
əsgər getdi. Aygünlə Əhməd elə o vaxtdan birbirinə söz vermişdilər ki, Əhməd əsgərlikdən
gələn kimi evlənsinlər.
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Bir gün səhər dayanacaqda durub tramvay
gözləyirdük ki, dərsə gedək. Birdən qabağımızda bir taksi dayandı. Baxdıq ki, bizim Əhməd.
Əsgərlikdən gəlmişdi. Çox gözəl yaraşıqlı gənc
oğlan olmuşdu. O bizimlə bir az danışdıqdan
sonra, Aygünə söz demək istədiyini bildirib onu
maşına dəvət etdi. Aygün də maşına oturan
kimi maşın yerindən tərpəndi. Aygün arxaya
dönüb bizə əl elədi. Təəccübdən donub
qalmışdıq. Aygün hara gedir? Bəs biz direktora
nə cavab verəcəyik? Biz qızlarla bir-birimizin
üzünə baxdıq və birdən tok vurmuş adamlar
kimi qışqırmağa başladıq. İnanmaq olmurdu.
Əhməd Aygünü qaçırtdı. Məktəbdə çox böyük
qalmaqal oldu. Yoxlama-yoxlama dalınca gəldi.
Sonunda isə yoxlamanın qərarı belə oldu. Qızlar
Çapayevdə yaşadığı yataqxanadan çıxardılıb,
peşə məktəbinin nəzdində yerləşən yataqxana
ilə təmin edilsinlər ki, məktəbin rəhbərləri bir
də belə əhvalatla qarşılaşmasınlar. Mən Aygünü
axırıncı dəfə, qaynanası onu Bakıya həkimə
gətirəndə gördüm. Artıq ikicanlı idi. Uşağının
doğum vaxtına bir həftə qalmışdı. Qaynanası
110 ağız dolu gəlinini tərifləyirdi. Daha bir xoşbəxt
sonluq.
Çox keçmədi ki mənim də həyatımda yeni bir
hadisə baş verdi. Bir gün dərs zamanı qapı
açıldı. Sülhparə müəllimə və yanında bir qadın
sinfə daxil oldular. Hündür, dolu bədənli, qadının sifətinin ağlığından göz qamaşırdı. Buruq
saçları qapqara rəngdə idi. O gülümsəyərək:
– Uşaqlar, gəlin tanış olaq. Adım Ceyrandır.
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Mən mədəniyyət evindən gəlmişəm. Bizə istedadlı, oxumağı, oynamağı və yaxud şeir deməyi
bacaran uşaqlar lazımdır. Birdən-birə hamı
üzünü mənə çevirib xorla:
– Müəllimə, Nərgiz, Nərgiz o həm oxuyur,
həm rəqs edir, həm də yaxşı şeir deyir. Uşaqlar
məni elə cani dildən tərifləyirdilər ki, mən
qeyri-ixtiyarı qıpqırmızı qızardım.
– Nərgiz kimdi, bir ayağa dur görüm?
Mən ayağa qalxdım.
– Niyə qızarmısan, burda utanacaq nə var ki?
Yaxşı, sabah saat üç tamamda 28 mayda yerləşən mədəniyyət evinə gələrsən, müəllimən yolu
sənə başa salacaq dedi və adımı yazıb getdi. O
heç soruşmadı ki, mən dərnəyə yazılmaq istəyirəm, ya yox. Sadəcə gəl dedi və getdi. Dərs
qurtardı, bu dəfə Sülhparə müəllimə məni yanına çağırıb yorulmadan ictimai işlərdə iştirak
etməyin necə məsuliyyətli bir iş olmasından
danışdı. Hətta özünün də institutda oxuyan
zaman teatrda oynadığını vurğuladı. Mən:
– Axı oxuyanlara pozğun deyirlər - dedim. O
isə:
– Yox mənim balam, elə sözü deyən adam 111
özü əxlaqsızdır. Çünki düz, tərbiyəli adam heç
vaxt başqa birisi haqqında pis düşünməz, heç
düşünməyi də ağlına gətirməz. Ancaq pis yolun
yolçuları, daxili dünyası çirkli, paxıl, istedadsız
adamlar belə sözü deyir, ona görə ki, onlar artıq
o yoldan keçiblər. Get, əgər orda nəsə xoşuna
gəlməsə, gəl mənə de və bir də ora getmə.
Mən yaxşı dedim və səhəri gün mədəniyyət
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sarayına yollandım. İçəri daxil olub heyrətləndim. Çox iri bir foyesi vardı. Başgicəlləndirici
sarayın hündürlüyü məni çaşdırmışdı. Ömrümdə heç vaxt belə gözəl bina görməmişdim.
Divarın yanında bir royal da vardı. Mən qorxaqorxa heyrətlə ətrafa baxırdım. Bu vaxt qapıçı
mənə yaxınlaşıb:
– Kimi axtarırsan?
– Mən? Mən?
Nədənsə suala sualla cavab verdim.
– Hə, Əlbəttə ki, sən!
– Ceyran xanımı.
– Pılləkənlərlə yuxarı qalx, görəcəksən.
Ancaq mənə yuxarı qalxmağa ehtiyac olmadı.
Qadın sözünü qurtarmamış, qapı açıldı və Ceyran xanım astanada göründü. Çox mehribanlıqla
və məni çoxdan tanıyırmış kimi doğma bir
səslə:
– Gəlmisən?
– Hə.
O aşağı düşüb mənim yolu necə gəldiyimi
soruşdu, burda özümü necə hiss etməyimlə
maraqlandı. Mən də nəzakət xətrinə:
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– Çox yaxşı,- dedim. O sonra royalın arxasına
keçib, nə oxuyacaqsan?-deyə soruşdu.
– “Qarabağ” mahnısını.
Onsuz da Şuşa üçün çox darıxmışdım. Şəhərin hündür evləri, ürəyimi sıxırdı, küləkli
havası da ki, lap zəhləmi tökmüşdü.
– Hə başlayaq?
Mən başımı tərpətdib hə dedim. O royalın
dillərini elə dilləndirdi ki, özümü unutdum.
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İlahi, birdən-birə yadıma Daşaltı, Cıdır düzü,
Səkli, Şəmli bulağı, Turş su düşdü. Mahnını nə
vaxt bitirdiyimdən də xəbərim olmadı. Birdənbirə foyenin adamla dolu olduğunu gördüm.
Alqış səsləri isə məni lap çaşdırdı. Ceyran
xanım, orda dayanmış, orta boylu yaşı əllini
keçmiş, ağ saçlarını səliqə ilə arxaya daramış
kişiyə üzünü tutub:
– Hə, Böyükağa müəllim, nə deyirsən, bu qızı
da Afrikaya aparmaq olar? Bəlkə adını yazaq?
Böyükağa əli ilə geriyə daranmış sığallı yağlı
saçını bir daha sığallayaraq:
– Axı biz üç gündən sonra yola düşürük,
çatdıra bilməz, bir də o, hələ təzədi. Səsi yaxşı
olsa da, səhnədə özünü itirə bilər. O heç olmasa
gərək bir-iki ay məşqə gəlsin, gələn dəfə
apararıq. Əvvəlcə ona səhnədə özünü aparmağı,
utanmamağı, tamaşaçılara necə təzim etməyi,
düzgün yerişi öyrətmək lazımdır. Hə, hələ ataanasından icazə almısız? Bəlkə valideyinləri,
onu heç, qastrol səfərlərinə buraxmayacaqlar.
– Ceyran xanım, – mən artıq icazə almışam, –
dedi. Başımı qaldırıb təəccüblə onun üzünə
baxdım. Ancaq nə o, nə də mən bir söz de- 113
mədik. Sonralar da Ceyran xanım məndən
atam-anam barədə heç vaxt heç nə soruşmadı.
Bir dəfə də olsun mənimlə yetimlərə acıyan
adamlar kimi baxmamışdı. Görmədiyim ana
məhəbbətini bu dəfə Ceyran xanımda tapmışdım. İndi də onu sevməyə başlamışdım. Mənim
Afrikaya getməyimə razı olmayan bu alagöz
kişi isə sonradan öyrəndim ki, rəqs müəllimidir,
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Azərbaycanın əməkdar artisti Böyükağa
Məmmədovdur. Sonralar isə “Xalq artisti”
adına qədər yüksəldi. Ceyran xanım məni Arif
adlı bir kişi ilə tanış etdi:
– Bax, qızım, bu bizim ansamblın bədii rəhbəridir. O sənə mahnıları düzgün ifa etməyi,
mən isə səhnə mədəniyyətini öyrədəcəyəm. Sən
səhnənin hakimi olacaqsan. Tamaşaçılardan necə alqışları almaq lazımdır, onu başa salacağam.
Mən orda olan başqa uşaqlarla da tanış
oldum. Burda olan münasibət bizim uşaq evində
olduğu kimi deyildi. Hamı mehriban, gülərüz,
bir-birinin qayğısına qalan uşaqlar idi. Burda
görmədiyim isti, məhəbbətli yuva tapmışdım.
Həftədə üç gün məşq olurdu. Mən məşqlərə
böyük bir sevinclə gedir, qayıdanda darıxmağa
başlayır, məşq gününü isə həsrətlə gözləyirdim.
Heç bir ay keçmədi ki, artıq məni qastrollara da
aparmağa başladılar. Ceyran xanım bütün konsertlərə və səfərlərə mənim adımı birinci yazırdı. Qastrollara getmək mənim çox xoşuma
gəlirdi. Bəzən 15 gün, bəzən 3 günlük konsert
proqramları ilə rayonlara səfərə çıxanda çox
114 sevinirdim. Çünki o zaman Azərbaycanın tanınmış şəxsləri komsomol xətti ilə bizimlə gedər
və təbliğat işləri aparardılar. Mənə hətta efirdə
çıxış etməyə də icazə verdilər. Bir-birindən
gözəl günlər an kimi ötüb keçdi.
Sülhparə də ki məni gözündən qoymurdu.
Paltar almağa gedəndə də mənimlə gedərdi. O
mənim nazımı o qədər çəkərdi ki, bəlkə heç
valideyinlər də uşaqlarını belə əzizləməzdilər.
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Ən gülməli əhvalatlar ayaqqabı alan zaman baş
verirdi. Boyum balaca olduğundan ancaq
hündürdaban ayaqqabı axtarardım. Nuridə
müəllimə və Sülhparə müəllimə ilə bütün
ayaqqabı mağazalarını gəzərdik. Pulum çatmayanda üstünü də düzəldirdilər. Demək olar ki,
onlar günün ikinci yarısına qədər mənimlə
gəzib, əldən düşərdülər. Ancaq mən istədiyim
ayyaqqabını almadan geri dönməzdik. Sülhparə
məni tək getməyə qoymazdı, hara getsəm ona
deyərdim. O da eləmə tənbəllik, gedək mən səni
apararam deyirdi. Mənə də onunla bir yerdə
olmaq çox xoş idi. Hər bir hərəkətimə göz
qoyardı:
– Belə etmək olmaz, qız uşağısan, ağır ol, bax
sənə hansı oğlan söz desə, o saat mənə de, bax
ha, birdən mənsiz görüşə gedərsən, səni öz
əllərimlə döğrayıb itlərə yedizdirərəm, sonra da
deyərəm itkin düşüb. Pozğun qız mənə lazım
deyil. Pozğun olunca öl, qoy qara torpaq aparsın
səni.
Demək olar ki, o, səhərdən axşamacan elə
məni tərbiyə edirdi. O danışanda gülməyim
115
gəlirdi.
Çünki mən onsuz da bilirdim ki, heç bir oğlan
mənə ciddi fikirlə yanaşa bilməz. Axı mənim
cehizim yox idi və heç vaxt da ala bilməzdim.
Ona görə də ərə getmək barədə ümumiyyətlə
fikrləşmirdim. Ən böyük arzum “kino aktrisa”
olmaq idi. Ona görə də mən həmin mədəniyyət
evində oxuyur, dram dərnəyi məşğələlərinə
gedər, hətta rəqslə də məşğul olurdum. Böyük-
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ağa müəllimin bu xüsusiyyətimə görə məndən
xoşu gəlmirdi. Məni ala-yarımçıq adlandırırdı.
– Az, ala-yarımçıq səndən bir şey çıxmayacaq. Yaxşı fikirləş, sən nə sənətin sahibi olacaqsan, sonra qərar ver.
Ümumiyyətlə, o ləqəb qoymağı xoşlayırdı.
Bir dəfə məşq zamanı rəqsi yarimçiq saxlayıb,
Nailə adlı bir qızı çağırıb, çox ciddi tərzdə
soruşdu.
– Üçtaxta gəl bura görüm. Bu nə oynamaqdı
oynayırsan. Mimikan hanı? Nənən ölüb?
– Yox.
– Bəlkə baban ölüb?
– Yox.
– Sən bura gələndə evinizdə heç bir hadısə
olmayıb ki? Hər şey yaxşıdı da evdə hə?
– Hə.
– Zəhrimar hə, çor hə. Bu nə oynamaqdı.
Belə də rəqs edərlər. Elə bil ölüsü ölüb, zalım
qızının. Gül də. Yüz dəfə demişəm, bu hamınıza aiddir. Mimika yadınızdan çıxmasın.
Gülümsəyin. Sən də keç yerinə az, üçtaxta.
Gülümsə. Sonra o üzünü Arif müəllimə tutub
116 danışmağa başladı.
– İndiki rəqs edənlər hamısı belə oynayırlar e.
Bizim vaxtımızda belə deyildi. Əminə xanımla
mən bütün dünyanı gəzmişik. Bütün çıxışlarımız, hansı ölkədə olmağımıza baxmayaraq
gurultulu alqışlarla qarşılanıb. Tamaşaçılar bizi
heç səhnədən buraxmaq istəmirdilər. İndi
bunlara bax, bu böyüklüyündə sənətimizin davamçılarına bax. Elə oynayırlar guya bunları
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kimsə güclə məcbur edir. Xoşunuza gəlmir,
çıxın gedin evinizə də. Sizin duzsuz-duzsuz
oynamağınızdansa oynamamağınız daha yaxşıdır. Gedin evə, sizdən rəqs edən olmaz bala.
Heç olmasa, ananızdan yaxşı bozbaş bişirməyi
öyrənin.
Böyükağa müəllim Azərbaycanın xalq artisti
Əminə Dilbazi ilə “Naz eləmə” rəqsinin ikinci
ifaçıları idilər. Ancaq onun deyinməyi çox
xoşuma gəlirdi. O deyinəndə mən də ürəkdən
gülərdim.
Orda “Qaya” qrupunun solisti Cavan Zeynallı
ilə də tanış oldum. Onunla hətta duet də
oxudum. Çünki o zaman hər konsertdə gərək
heç olmasa bir dənə duet oxumalıydın. Cavan
Zeynallı Ceyran xanımla çox böyük hörmətlə
davranırdı. Ümumiyyətlə o mənim xatirimdə
gülməli əmi kimi qaldı. Axı mənim cəmi 15
yaşım vardı. Konsertlərə gedəndə mən onun
yanında oturar, üzünə çox heyranlıqla tamaşa
edər və çoxlu suallar verərdim. O isə cavab
verməkdən yorulmaz, mən isə vaxtın necə keçdiyini hiss etməzdim. Artıq qərarımı vermişdim.
İncəsənət İnstitutuna hazırlaşırdım. Qarşıma 117
məqsəd qoymuşdum, kinoaktrisa olacaqdım.
Ancaq atalar deyib ki, sən saydığını say, gör
fələk nə sayır. Bir gün Sülhparə müəllimə məni
yanına çağırıb dedi:
– Səninlə ciddi danışmaq istəyirəm. Artıq
yekə qızsan, böyümüsən. Bəsdi daha, küçələri
gəzib dingildədin. Sən indi öz gələcəyin haqda
fikirləşməlisən. Bilirsən istəyirəm...
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Mən onu sözünü tamamlamağa qoymadım.
– Fikirləşmişəm də, kino aktrisa olacam.
O isə:
– Çox nahaq yerə. Bu nə danışıqdı?- deyib
məni yamsılamağa başladı. Kinoaktrisa olacaq.
O da sənətdi. Dingiliquş sənəti. Bilirsən, səni
istəyən var. Hə, qorxma, mən icazə verirəm.
Get oğlanla görüş, yaxından tanış ol. Evi də var.
Nə istəyirsən? Sən onu tanıyırsan. Bir tamaşada
da oynamısınız. Adı da Rəhimdir.
Mən saymazyana bir tərzdə, təəccüblə:
– Doğrudan? Mən Rəhim adında oğlan tanımıram axı?
– Necə tanımıram. Şimid zavodunun mədəniyyət evində Şamil adında rejissor “Gecənin
sirri” tamaşasını səhnələşdirmişdi. Sən baş rolda idin, o da sənin oğlun rolunu oynayırdı. Nə
tez yadından çıxdı. Orda dingildiyəndə onun
sifətinə baxmamısan?
Mən nədənsə Rəhimi yadıma sala bilmədim.
Sülhparə də dil boğaza qoymurdu.
– Az, axırıncı səhnədə qara qıvrımsaç oğlanı
xatırlamırsan? Az, sən nə keyquşsan. Huşundan
118 çıxdı. Boy. Bu qız məni dəli edəcək. Az, ələ
salmısan məni?
Mən nəhayət o səhnədə oğlumu oynayan
şəxsi xatırladım. Ancaq oğlanın sifəti yadıma
düşmədi ki düşmədi. Mən heç bir oğlanla
görüşmək fikrində deyildim. Ona görə də:
– Bilirsiz? Sülhparə müəllimə, mənim oğlanlardan zəhləm gedir. Heç bir oğlan tanımıram
və tanımaq da istəmirəm. Heç kimlə də görüş-
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məyəcəm.
O bərk hirsləndi:
– Ay qız, qoy bir mən sözümü qurtarım?
Sonra sən danışarsan, boy, qız elə bil dil otu
yeyib. Ərə gedənnən sonra da qaynananla belə
danışacaqsan? O sənin üçün Sülhparə olmayacaq e, bildin, yad evə gəlin gedəcəksən. Eşidirsən məni? Dəli dıydığ. Sənlə danışıram üzümə
bax. Bir gözü arpa dərir, biri buğda.
Sülhparə Gəncə şəhərindən olduğu üçün
Gəncəlilərə məxsus çox şirin ləhcə ilə danışırdı.
O hirslənəndə belə heç kim ondan incimirdi.
Mən də həmçinin. İndi bu dəfə də yenə deyinməyə başladı:
– Bax, artıq sənin ailə haqqında düşünən
vaxtındı. Gör səni necə oğlan istiyir e... Evlieşikli, hə... İki nəfərdilər. Bir qoca anasıdı, bir
də özü. Daha nə istəyirsən. Heç atalı-analı
qızlara belə baxt qismət olmur.
Sülhparə mənim ona qulaq asmadığımı
görüb, birdən-birə qışqırdı:
– Az, sənnənəm e. Mənə bax.
Sonra yenə də mülayim səslə, bala mən səni
isdiyib deyirəm. Rəhim çox tərbiyəli oğlandı. 119
Mən təkrar:
– Rəhim kimdi?
– Az yenə də məni özümdən çıxardacaqsan.
Keçən il Leytenant Şmid adına mədəniyyət
evinə dingildəməyə gedirdin e. Yadına düşdü.
“Gecənin sirri” tamaşasında sənin oğlunu
oynayan oğlan.
– Ay Sülü, mən elə yenə də ora gedirəm də.
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Axı incəsənətə qəbul olmaq istiyirəm.
Rejissorumuz da Şamil müəllimdi.
– Hm, başdadı yenə. Ağız, köpək qızı, Şamil
yox e, Rəhim deyirəm, bax o mənim qardaşımla
dostluq edir. Sənə çoxdandı ki, göz qoyur. Az
gölgənə dönüb e, xəbərin yoxdu. Axşam
qardaşımla gələcək, qorxma. Aşağı düş, oğlana
da bax. Mən icazə verirəm.
Canımı qurtarmaq üçün yaxşı dedim və
ondan ayrılan kimi hər dediyini də unutdum.
Axşam yeməyindən sonra təzəcə kitab oxumağa
başlamışdım ki, kimsə:
– Sülhparənin qardaşı səni çağırır.
Mən öz-özümə deyinməyə başladım.
– Eeee bu nə istiyir e məndən, deyib, tənbəltənbəl aşağı düşdüm. Sülhparənin qardaşından
nədənsə heç xoşum gəlmirdi. Hündür boylu,
açıq qəhvəyi rəngli saçları vardı. Sifətində
yalnız uzun burnu görünürdü.
– Hə, necəsən, şeytan?
– Salam, yaxşıyam.
– Bilirsən səni niyə çağırmışam.
– Yox .
120
– Sülhparə səninlə bayaq nə danışırdı.
– Heç nə.
Bəs Sülü mənə dedi ki, o səninlə Rəhim barədə danışıb. Bax, Nərgiz, oğlan sənin dərdindən əriyib çöpə dönüb. Fikri ciddidir, səninlə
evlənmək istəyir. Hə, nə deyirsən?
– Yox mənimlə heç kəs evlənə bilməz. Mən
uşaq evində böyümüşəm. Heç bir valideyin razı
olmaz ki, onun oğlu detdomda böyümüş qızla
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ailə qursun. Mən heç kəsə inanmıram. Heç
kimlə də görüşməyəcəm.
İzafəddin mənə səbirlə qulaq asıb dedi:
– Onun anasının da səndən xoşu gəlib.
– Nə? Hansı anası? O məni harda gördü ki?
– Ay qız, biz dünən səninlə hara məşq etməyə
getmişdik? Elə bilirsən doğrudan da məşq
etməyə yerimiz yox idi? Biz səni Rəhimin
anasına göstərməyə aparmışdıq.
Birdən yadıma düşdü ki, biz dünən Rəhimgilə
getmişdik “proqon” (yəni sonuncu məşq)
adıyla. Oğlanın anası bizə çay da süzdü. Biz
Cəfər Cabbarlının Aydın tamaşasını hazırlayırdıq. Mənə də dedilər ki, bu həftə tamaşanı
təhvil verməliyik. Ancaq klubda yoxlama var,
ona görə də gəlin Rəhimgildə yığışaq. Evdə bir
qoca anası var. O bizə mane olmaz. Mən də
hamı kimi razılıq verdim. Rəhimi indi xatırladım. Hətta anasına çay stəkanlarını yumağa
kömək etmək də istəmişdim. Rəhimdən isə
zəhləm gedirdi. Məşq zamanı bütün qızlar onun
başına toplaşar, o da irişə-irişə özündən razı
halda lətifələr danışardı. Qızların qəhqəhəsi zalı
başına götürərdi. Axırda da onlar üçün mahnı 121
oxuyardı. Onun özündən razı mimikasından
zəhləm gedərdi. Ona heç vaxt fikir verməz,
adam yerinə qoymaz, bütün suallarını da
cavabsız buraxardım.
– Hm belə de, deməli məni aldatmısınız?
– Yox, səni niyə aldadırıq axı, oğlan evlənmək istəyir də.
– Hə bağışlayın e, İzafəddin qardaş, bəs
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elçiliyə hara gələcəklər, yataqxanaya? - deyə
soruşdum.
O isə:
– Yox niyə ki, əlbəttə bizə, bacım sənə yaxşı
toy da edəcək. Qardaşın da sənin toyunda
oynayacaq.
– Yaxşı da, mən gedim yatım, yorulmuşam.
O isə:
– Bir oğlanla danış da.
Mən təəccüblə qışqırdım.
– O da burdadır?
– Hə qorxma, mən burdayam, bir danışın, bir
görüş təyin edin. Kinoya, konsertə gedin. Birbirinizə öyrənin də. Bəlkə xasiyyətiniz birbirinə uyğun gəldi.
Doğrusu bunu heç gözləmirdim. Nə isə
İzafəddin getdi və o dəqiqə də foyedə Rəhim
göründü.
– Salam.
– Salam.
İkimiz də bir xeyli susduq. Sonra isə başımı
qaldırıb:
– Mənə sözün yoxsa, mən gedirəm.
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– Bəlkə sabah kinoya gedək?
– Olar. Nərimanov kinoteatrında hind filmləri
həftəsi keçirilir. Gedə bilərik.
– Yaxşı, danışdıq, gecən xeyrə qalsın.
Mən də sağ ol deyib ayrıldım. Ürəyimdə isə
fikirləşirdim ki, sabah onunla getməyəcəyəm.
Təcili bir bəhanə fikirləşib tapmaq lazımdır.
Ancaq bu belə olmadı. Səhər tənəffüsdə Sülhparə məni yanına çağırıb:
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– Hə, bax indi oldun ağıllı qız. Qorxma, mən
bilirəm, sən bu axşam görüşə getməyə razılıq
vermisən. Mən də Andrey dayıya tapşıracam,
qapını açıq saxlasın ki bayırda qalmayasan.
Bizim yataqxananın qayda qanunları vardı.
Saat 10.00-da qapıları bağlayırdılar. Gec gələn
qızları isə cəzalandırırdılar, ata-analarını çağırıb
danlayırdılar. Ona görə də Sülhparə artıq qabaqcadan tədbir də görmüşdü. Axşam düşmüşdü.
Bu vaxt kimsə hündürdən:
– Nərgiz, səni aşağıda gözləyən var.
Mən aşağı düşdüm. Rəhim yaxınlaşıb:
– Salam! “Əbədi məhəbbət nağılı” kinosudu,
görmüsən?
– Hə, dedim. Düz on iki dəfə. Çox xoşuma
gəlir.
Mənim bu cür danışmağım Rəhimi çox
təəccübləndirmişdi. O mənə baxıb :
– Bilirsən mən fikirləşirdim ki, səni güclə
yola gətirmək olar. Ancaq sən başqa qızlar kimi
naz etməyi də bacarmırsan.
Hirsim bağırsağımı kəsirdi. Bu dəfə mən
qəzəblə:
– Hə də indi işimiz var. İki gündür Sülhparə 123
baş-beynimi aparıb. Nə naz. İndiki belədir, heç
getmirəm.
– Hə yaxşı, yaxşı, mən bir kəlmə də
danışmayacam. Üzr istəyirəm. Gəl gedək.
Nə isə biz həmin axşam bir kəlmə kəsmədən
kinoya baxdıq. Kinodan sonra o, məni yataqxanaya ötürdü və biz sağollaşıb ayrıldıq. Mən
yataqxanaya girəndə Andrey dayı məni
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gözləyirdi.
– Nə tez gəldin, heç yana getmədiz.
– Kinoya getdik də. Kino qurtardı, mən də
gəldim. Gecəylə hara getmək olar axı? Andrey
dayı məni çox istəyirdi. O ayağının birini müharibədə itirmişdi. Ona həmişə kömək etməyə
çalışırdım. Axşamlar ona su gətirirdim. O da
mənə müharıbə ilərinin ağırlığından, keçdiyi
keşməkeeşlı həyatından danışardı. Çox maraqlı
həmsöhbət tapmışdım. Yatana qədər onun
söhbətlərindən doymazdım. İndi isə Andrey
dayı mənə axşam yeməyi saxlamışdı:
– Acmısan, al ye. Səninçün saxlamışam. Sən
yaxşı qızsan, ağıllısan, heç kimə oxşamırsan.
Allah səni xoşbəxt eləsin, bala.
– Çox sağ olun, – deyib, yuxarı qalxdım.
Otaqda qızların heç biri yatmamışdı. Hamı
xorla:
– Hə, nə oldu, necə keçdi, nə danışdınız?
– Siz niyə yatmamısınız? Məni gözləyirsiniz.
– Hə, necə keçdi ilk görüşünüz? Görənlər
deyirlər ki, çox gözəl oğlandı. Bəxtə bax e. Biz
deyirdik bu xasiyyətlə səni heç kim istəməz.
124 Danış da. Danış görək, ürəyin çəkilsin.
– Heç nə, kinoya getdik də, baxdıq, qayıtdıq,
vəssalam. Özü də bəsdi məni sorğu-suala
tutdunuz. Acından ölürəm, qoyun yeyim, sonra
danışaram. Mən əlimdəki buterbrodu yedikcə
hamı da dayanıb mənim ağzıma baxırdı. Tez ye
də.
Mən də acıqla ləng-ləng yeyirdim. Sonra da
çay istədim. Qızlar da
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– Al, iç, acgöz. Doydun qarınqulu, – deyə
səbirsizliklə gözləyirdilər.
– Hə.
– Hə, danış da, öpüşdünüz?
– Dəli olmusuz, yox, dedim də, kinoya getdik.
Onlar xorla:
– Hə, onu bildik də.
– Heç nə kino qurtardı, məni bura kimi
ötürdü. Sonra da sağollaşıb ayrıldıq.
– Əlindən də tutmadı?
– Yox. Hamınız xəstəsiniz. Mən yatıram,
söndürün işığı, gecəniz xeyrə qalsın.
O gündən başlayaraq biz kinoya, konsertə,
getməyə başladıq. Mən artıq məktəbi bitirib,
işləyirdim. Atalı-analı qızlar kimi Sülhparə
məni oğlan evinə köçürtdü. El adət- ənənəsi ilə
toyumuz oldu. Ancaq gəlinlik paltarım xoşuma
gəlmədi. Mən kinolarda gördüyüm gözəl gəlinlik paltarı istəyirdim. Arzum ürəyimdə qaldı.
Rəhim iknci dəfə tül parçadan olan gəlinlik
paltarı alsa da məni qane etmədi. Ağlaya-ağlaya
paltarı geyindim. Qaynım belimə qırmızı lent
bağladı. Üç gün keçəndən sonra üzə çıxdı, gəlin 125
gördü, həftə hamamı, hamısı el dəbi ilə keçdi.
Qaynanam mənimlə ilk günlərdə çox mehriban
dolanırdı. Özümü dünyanın xoşbəxti hiss
edirdim. Rəhim mənim işləməyimə razı deyildi.
Qaynanam ona bir söz deməsə də mənə:
– İşdən çıxma, ağıllı ol, ordan ev alarsan,
sonra çıxarsan. O kişidi, başa düşmür. Bilirsən
də, kişilərin başında yüz dana (dənə) şurupu
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var. Onun doxsan doqquzu itib, biri də sapdan
sallanıb. Vot-votdadı ki, düşsün. Bugün-sabah
Ramizin də öylənmək (evlənmək) vaxtı çatır.
Siz bu evdən gedin ki, onu da öyləndirə bilim.
Rəhim isə mənə:
– Bax, mən yola gedirəm. Bütün fikrim sənin
yanında qalır. İşi neynirsən, hər şey alıb gətirirəm, nəyin çatmır?
Mən ona:
– Anan mənə işdən çıxma deyir.
O çox qəzəbləndi. Anasının üstünə hirslə:
– Bizim ailə işimizə qarışma, acından ölürsən
bəyəm? - deyərək çığırdı.
Arvad Rəhimdən də bərk qışqırdı:
– Qışqırma üstümə, madyanın biri madyan.
Təzə bardaq, sərin su. Belə olar da. Nə var
evdə, mənə qarolçu (qarovulçu) saxlamısan
bunu? Cavandı, canı çıxsın,qoy gedib xalxın
arvadları kimi işləsin.
Sonra üzünü mənə tutub:
– Mən də bunu adam bilib söz dedim. Daha
demədim ki, get döşəyə yaz. Xox qorxdum
sənin ərünnən. Arvad şirin olur da bəs nə. Atdı
126 muraddı qadasın aldığım arvaddı, oğraş, detdom
fahişəsinin üstündə gör nə çığırır üstümə. Yad
qızı şirin olub buna. Biqeyrət.
Mən donub yerimdə qalmışdım. Gəlgiyim
heç bir ay deyildi. Rəhim məni doğurdan da çox
sevirdi. İşdən gələndən sonra ancaq evdə oturar,
bayıra çıxmazdı. Televizorun önünə döşək salıb
uzanar. Mənə isə:
– Gəl yanımda otur.
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Mən:
– Anandan ayıbdı axı. Acığına gələr.
– Heç nə olmaz. Gəl bura deyirəm. Gəl yanımda otur, – deyib təkidlə israr edərdi.
Mən də səssizcə gəlib onun yanında oturardım. Anası da bunu görən kimi deyinməyə
başlayırdı:
– Abırsızlar, nədi, gecə yoxdu bəyəm, arvadağız biqeyrət, sən də kişisən, xalxın kişiləri
odey küçədə dəmno oynıyır, çıx get, sən də
qoşul onlara da. Nə yapışmısan arvadıvun
balağından. Qorxma oğurlamazlar, sənin mətah
tikəni. Oxşamadı da atasına.
Rəhimin ona fikir vermədiyini görəndə isə
lap hirslənərdi:
– Adə, sənnən dögüləm, dur cəhənnəm ol
bayıra. Dur ağəz sən də ayağa. Get qablarıvı yu.
Qaçmır sənin ərcigəzün.
Qaynanam Bakılı idi. Bakılılara məxsus ləhcə
ilə danışardı. Ancaq Rəhim anasına qulaq
asmaz, mənə isə otur burda, heç yana tərpənmə,
mən yatandan sonra durarsan. O mənə baxmaqdan doymazdı. Dünyanın ən gözəl, şirin
sözlərini başıma yağdırardı. Hər dəfə yoldan 127
gələndə mənə təzə paltar alardı. Anası da hər
dəfə:
– Bəs, bacına almamısan?
O isə:
– Bacımın əri var o da alsın. Tofiqi də bəlkə
mən saxlamalıyam?
Rəhimin Solmaz adında bacısı vardı. Solmaz
iki uşaq anası idi. Mədinə və Güləli. Tofiq
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uşaqlara ata və anasının adını qoymuşdu. Güləli
körpə olduğu üçün Solmaz Mədinəni hər həftə
bizə gətirərdi. Mədinə üç yaşında ağ bənizli,
yumru sifət gözəl qız idi. Sarışın rəngdə buruqburuq qısa saçları vardı. Hamımız onu çox
sevərdik.
Solmaz, yəni baldızım hündür boylu, ağ bənizli, qara buruq saçlı bir gəlin idi. Baraban
çubuğunu xatırladan ayaqları vardı. Bədən
quruluşu arıq olmasına baxmayaraq, hamılə
qadın kimi qarnı vardı. Bədəni və ayaqları cod,
qara tüklərlə örtülmüşdü. İlk baxışdan çox
mehriban görünürdü.
Qaynanam kürəkənindən çox narazı idi. O
Tofiqi istəmirdi. Heç Tofiqin də onlardan xoşu
gəlmirdi. Çünki Tofiq Solmazı almaq istəmirdi.
Tofiqin anası onların ailələrini tanıyırdı. Bütün
ömrünü peraşki bişirməklə keçırən Mədinə
oğluna milyoner Ağabalanın qızını almaq
istəyirdi. Tofiqə də:
– Yaxşı nəsildilər bala, özü də atası deyib ki,
yaxşı cehiz verəcək. Get Solmazı al, atası səni
bəy balası kimi saxlayacaq. Yeməyin, içməyin
128 hamısı havayı olacaq. Ancaq Mədinənin və
Tofiqin arzuları gözlərində qaldı. Nişandan birneçə ay sonra Solmazın atası Ağabala xərçəng
xəstəliyinə tutuldu. Bütün qazandıqları pullar da
həkimlərə və dərmanlara getdi. Cehiz oğlan
evinə daşınanda yataq otağı üçün alınan
mebeldə kamot çıxmamışdı deyə qızın gününü
göy əskiyə bükmüşdülər. Əri də elə ilk gündən:
– Bu nə cehizdi gətirmisən. Nimçələr altı
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dənə, pastel dəsti 2 cüt. Biz yaman aldandıq,
aldatdılar bizi. Bu lütün biri imiş ki,özü də qıllı
qabana oxşayır.
Qaynanam da həmişə ah-vayla deyərdi:
– Qaragün canım, yazığ balamı mən bədbəxt
elədim. Saçından tutub başını divara vura-vura
ər evinə yola salmışam. Mən nə bileydim axı
qızıma belə zülm edəcək o üzü-üzlər görmüş
anası. Tofiqin anası, Güləlinin, (yəni Tofiqin
atasının) ikinci arvadı idi. Elə Güləli də ikinci
dəfə idi evlənirdi. Qaynanamın dediyinə görə,
Güləli türmədən çıxandan sonra Mədinə də
bunlara gəlib ev yığışdırarmış, sonra da
evləniblər. Mədinənin birinci ərindən bir qız
uşağı da var idi. Güləli onu alandan sonra, - qızı
hara qoyursan qoy, ancaq bizə gətirmə demişdi.
Mədinə də qızını internata qoyur və Güləlinin
qorxusundan o, ölənə qədər qızının yanına
getmir.
Qız da internatdan çıxandan sonra anasının
yanına gəlmiş, anası da onu qəbul etməmişdi. O
da tək qalıb kişilərə inana-inana onların əlində
oyuncağa çevrilmişdi. Güləli öləndən sonra qız
təkrar anasını görmək istəsə də, bu dəfə Tofiq 129
anasına:
– Get harda istəyirsən qızınla görüş, ancaq o
bu evə gəlməsin, – deyə qadağa qoymuşdu.
Solmaza gəldikdə isə ixtiyarı yox idi ki, nəsə
ağzını açıb onların yanında bir söz desin, bəli,
baş üstədən savayı. Onlar Güləlinin ölümündə
Solmazı günahkar sayırdılar. Əhvalat isə belə
baş vermişdi. Solmaz qaynatası Güləlinin
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düşbərəni çox sevdiyi üçün ona xoş gəlsin deyə
balkondakı şkafdan un götürərək düşbərə bişirib
ki, bəlkə ərindən xoş söz eşidə. Ancaq süfrəyə
oturanda uşaq ağladığı üçün onu sakitləşdirməyə o biri otağa keçir. Başı uşağa qarışdığından orda olanlardam xəbər tutmayır. Uşağı
yatırdandan sonra gəlib görür ki, hərənin bir
tərəfdə ağzından köpük gəlir. Solmaz təcili
yardım çağırır. Ancaq xəstəxanaya çatmamış
Güləli ölür. Müayinə zamanı undan siçan zəhəri
tapılıb. Unu evə qaynanası alıb gətirmişdi.
Günahkar tapılmasa da, ancaq o gündən başlayaraq Solmaza qatil kimi baxırlar. Daha
Solmazı yemək bişirməyə qoymurlar ki, bizi də
öldürərsən. Solmaz da həmişə mənə:
– Bax heç bir günahım olmaya-olmaya mənə
əzab verirlər, Hər addımbaşı təhqir edirlər.
Görürsən necə ərlər var, Rəhimin qədrini bil.
Mənə ancaq toydan-toya paltar alır. Cehizsiz
gəlmisən sənə söz deyən də yoxdu, amma bax
mənim hər gün başım qaxınclıdı. Artıq iki
uşağım var, ancaq bu günə kimi cehiz davasıdı.
Mənim ona hətta yazığım da gəlirdi. Ancaq
130 düz deyiblər, heç kimi mühakimə etmək lazım
deyil, çünki bir gün özün də, mühakimə
olunanlar sırasında olarsan. Axı mən hardan
bileydim ki, mənim qara günlərim hələ
qabaqdadı.
Bir ildən sonra bir qızımız oldu. Adını Xanım
qoydular. Rəhim, – qız olarsa anamın adını
qoyacağam, – demişdi. Qaynanamın adı həmişə
xoşuma gəlirdi. Ancaq mən hamilə olduğum
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müddətdə artıq ərim məndən soyumağa başlamışdı. Daha əvvəlki kimi evdə oturmurdu.
Anasının dığ-dığından qaçırdı. Çünki Rəhim
evə gələn kimi qaynanamın səsi aləmi götürürdü. Həmişə məni döydürməyə çalışırdı və
buna nail də olurdu. Artıq onun məni görməyə
gözü yox idi. Özgə qadınlara meyl etmişdi. Hər
axşam evə içkili gələr, telefonla qadınlarla
danışar, sonra da:- mən iş dalınca gedirəm
deyıb, gecəylə evdən gedərdi. Hələ bu azmış
kimi küçədən avara dostlarını da evə gətirməyə
başlamışdı. Onların içində boyu həddindən artıq
hündür, enlikürək bir dostu vardı. Bütün günü
gözünü məndən çəkmirdi. Səhərdən-axşamacan
pəncərəmizin altında keşık çəkərdi. Əlibala adlı
bu dostunun çopur sifəti, çox iyrənc də gözləri
vardı. İlahi, görəsən Rəhim bu alçağı evə niyə
gətirirdi? Bir butulka araq xətrinə də cavan
gəlinin yanına belə pisniyyətli kişi gətirərlər.
Mən əlimdə süfrəyə yemək gətirəndə onun
gözləri alışıb yanar, ayağa durub, - gəlinbacı nə
zəhmət çəkirsiniz,-deyərək bic-bic və ehtiraslı
nəzərlərlə məni başdan-ayağa süzərdi. Əgər o
an ixtiyarım olsaydı, əlimdəki padnosu onun 131
başında sındırardım. Axır dözməyib qaynanama
dedim ki, mən həyətə düşəndə Əlibala mənə:
– Neyliyirsən o bivec kişini, gəl səni qaçırdıb
aparım, xanım kimi baxaram sənə, – deyir. Mən
də ona:
– Get öz eybəcər, gonbul arvadına bax, oğraş
dedim, elə etmə Rəhimə deyim.
O isə:
– Get de, onsuz da alkaş ərin mənim əlim-
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dədir, sənə inanmayacaq. Onun başı küçə pozğunlarına qarışıb. Sən onun gözündə bir heçsən.
Ancaq mən səni xanım kimi saxlayaram. Elə
malakasos sənin qədrini nə bilir?
Qaynanam mənə:
– Yox, ona demə, o düz deyir, niyə başqasının arvadına yox elə sənə sataşdı? Yəqin
sən şərait yaratmısan. Qan düşər amanın
günüdür. Bundan sonra uşaqları həyətə mən
çıxardacam. Sən otur evdə.
Mən arvadın düz dediyini anladım və
susmağa məcbur oldum.
Artıq ikinci uşağımız dünyaya gəlmişdi.
Oğlan idi. Elə fikirləşirdim ki, oğul atası
olduğuna görə ağıllanar.
O həmişə oğlu olmasını istəyirdi. Amma hər
şey tərsinə oldu. Onu qatarda (onların dilində
dovsan) yəni bezbilet apardığına görə işdən
qovdular. Evdə vəziyyət dözülməz bir hala
gəlib çıxmışdı. O bizə onun həyatını məhv
etmiş varlıq kimi baxırdı. Oğluna hec gözucu da
nəzər salmırdı. Evə pul vermir, hələ üstəlik,
yeməyə nə var deyə soruşurdu. Anası da:
– Ağu var, zəqqum var, nə alıb gətirmisən,
132
pul vermisən ki, yemək də istəyirsən? Balalarıvun qarnından yemək qalır? Adam yeyirlər.
Rəhim anası ilə davadan sonra isə bir bəhanə
tapıb məni də döydükdən sonra qapını çırpıb
çıxıb gedərdi. Daha dözə bilmirdim. Axı bütün
bunlara nə vaxt son qoyulacaqdı. Gücüm ancaq
Allahı günahlandırmağa çatırdı. Axı o məni
niyə yaratdı. Axı mən nə günah etmişəm
görəsən? Kimin haqqını tapdalamışam ki, bu
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qədər əzab-əziyyət çəkirəm. Belə ağır dözülməz
bir həyat zəif, yiyəsiz bir qadın üçün çox deyil?
Niyə susursan Allahım? Sualıma isə heç bir
cavab tapmırdım.
Ərim hansısa bir pozğunla əlaqədən sonra
evə xəstəlik gətirmişdi. Canımda dəhşətli ağrı
vardı. Gəzə bilmirdim. Nəfəs ala bilmirdim.
Ancaq qaynanam mənə inanmırdı.
– Dur ayağa nə uzanmısan dur, tozları sil, evi
süpür, uşağın əskiləri tillənib orda. Yatmaq
vaxtı dögül. Xalxın da gəlinləri var, işdi-gücdü.
Adam baxanda həsret çekir. Bunun da yanınnan
yel keçməmiş, yıxır özünü yorğan döşəyə.
Guyam ki, xəstədü. Mənim hünərim nəydi,
qaynana evdə ola-ola yataydım. Kətçı karvansarası rayonnan tökülüb gəlirdi üstümə. Mən də
bunların qabağında qulluqçu kimi əlləşirdim.
Səhərdən-axşamacan ley-pey, götür-apar. Canım da çıxseydi eliyirdim. Səəən, bir əründüüü,
bir özün, bir də uşaqlar. Mən öz işlərimi özüm
görürəm. Allah məni ölərki günümə qədər
özümə möhtac eləsin.
Mən də arvadın susması üçün durmağa
məcbur olurdum. Ayağımı yerə qoya bilmirdim. 133
Sancıdan nəfəs də ala bilmirdim. Ağlaya-ağlaya
iş görməyə başlayırdım. Təki arvad deyinməsin.
Onun səsi başımda əks-səda verirdi. Elə hey
fikirləşirdim ki, görəsən kim məni bu cəhənnəm
ağrılarından xilas edəcək. Bu vaxt qapı
döyüldü.
– Ay Xanım, mənəm aç, Zoyadı.
Zoya xala bizim evin üstündə yaşayırdı. Çox
mehriban qadın idi. Həmişə də üzü gülürdü.
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Raya adlı qızı da vardı. Qızı da, özünün
dediyinə görə ərinin hansısa kasıb qohumundan
bir kisə pul verib almışdılar. Zoya xalanın əri
ölənə yaxın Rayaya onların qızı olmadığını
demişdi. Elman (Zoyanın əri) öləndən sonra
Raya boşanıb bir uşaqla, anasının üstünə
gəlmişdi. Olduqca cəzbedici qadın idi. Onun
ətrafında kişilər dolanmağa başlamışdı. Qız da
oğlu İsanı Zoya xalanın üstünə atıb hər axşam
haralarasa gəzməyə gedirdi. Bir dəfə Zoya xala
Raya gecə gəzintisindən gəldiyi zaman qapının
ağzını kəsib onu evə qoymaq istəməmişdi:
– Pozğun, get pozğunluğunu o gəzdiyin
kişinin evində elə!
Raya anasını itələyərək, mətbəxə keçmiş və
ət kəsən baltanı götürərək onun boğazına
dirəyib:
– Yadında saxla, əgər bir də mənə pozğun
desən, səni bu balta ilə doğrayacağam. Özüm də
bu evdən heç yana getməyəcəm, bildin, – demişdi.
Bu hadisədən sonra daha Zoya xala Rayaya
heç bir söz demədi. Onların milliyəti yəhudi idi.
134 Raya isə bir Azərbaycanlı oğlanla goruşürdü.
Zoya xala da hirslənirdi ki, axı niyə başqa
millətdən olan oğlanla görüşürsən. Həmişə də
qaynanama şikayət edirdi.
– Görürsən də, Xanım! Bu qız mənim başıma
nə oyun açır. Deyirəm ki, ay köpək qızı o oğlan
səni almayacaq axı? Hansı ana razı olar ki, bir
uşaqlı qadını oğluna alsın. Hələ oğlan da evlidi.
İki uşağı da var. Axı özgəsinin ailəsini niyə
dağıdırsan?
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Əlbəttə Zoya xala haqlı idi. Ancaq onlara
mane ola bilmədi. Oğlan ailəsini atıb, Raya ilə
evləndi. Oğlan ailəsini atdığına görə ata-anası
da ondan imtina etdi. Onlar da köçüb İzrailə
getdilər və bütün qalan ömürlərini orda xoşbəxt
yaşadılar. Xoşbəxt olmaqlarını isə Zoya xala
demişdi. Onun dediyinə görə Rayanın əri deyir
ki, amandı, ayağını yerə qoyma ağrıyar, gəl
sinəm üstə yeri. Nə isə, Zoya xala onların
məhəbbətindən ağız dolusu danışırdı. Qızı
köçüb gedəndən sonra Zoya xala bütün meylini
mənə salmışdı. Mən də dərdimi ancaq ona
deyirdim. Artıq neçə vaxt idi Zoya xala bizə
gəlmirdi. Onunçün yaman darıxırdım. Onun
səsini eşidən kimi sevincimdən ağlamağa başladım. Zoya xalanın gəlişi məni çox sevindirdi.
O məni həmişə qaynanamın təhqirlərindən xilas
edirdi. Onu bərk-bərk qucaqlayıb buraxmadım.
– Can balam, darıxmısan mənim üçün. Mən
bilseydim ki, sən məni belə gözləyirsən tez
gələrdim. Xanım hanı?
– Baxçaya düşüb. Zoya xala mənim səndən
başqa doğma adamım yoxdu. Səni özümə ana
bilirəm. O məni qucaqlayıb:
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– Nə olub balaşka, nə baş verib, üz-gözün
niyə belə saralıb?
Onun mehriban, nəvazişli səsi məni daha da
çox kövrəltdi. Mən hönkürə-hönkürə:
– Zoya xala, ölürəm. Canım ağrıyır. Nəfəs də
ala bilmirəm. Boğazımın içinə qədər irin eliyib.
Nə su içə bilirəm, nə də çörək yeyə bilirəm.
Bunlarsa mənə inanmırlar. Deyirlər ki, özümü
tülkülüyə vururam, çoxdanın afiristiyəm, mənə
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heç nə olmaz. Nə oldu birdən-birə xəstələndin?
Yeriyə də bilmirəm Zoya xala. Ölmürəm ki
canım qurtarsın.
Qaynanam səsə yuxarı qalxdı:
– Zoya sənsən, gəlmisən, gəl otur, harda idin
bir aydı? Belə də padruqalığ olar. Atıb getmisən
məni. Adam da gor qonşusunu yaddan çıxardar?
Sonra o iyrənc bir məxluqa baxırmış kimi
məni nifrətlə süzüb dedi:
– Ağəz, nə gəlib girmisən ağzımızın içinə,
qoymazsan bir kəlmə qonşumla söhbət edim.
Get, çay gətir!
Zoya xala isə dedi.
– Xanım nə istəyirsən bu yazıq gəlinnən.
Neynədi o sənə belə qışqırırsan? Görmüşdün də
evdəki başıma nə oyun açırdı! Sənə qalan bu
olacaq. Haçan gəlirəm ev tərtəmiz, uşaqlara
yaxşı baxır. Hələ sənin ayaq dırnaqlarına qədər
tutur. Ayağlarıvu suya qoyur. Az heç indi qızlar
analarına belə baxmıllar ey! Mən Solmazı bir
dəfə də olsun sənin ayağını yuyub, dırnağını
tutan görməmişdim. Amma gəlinün eliyir.
Bunun rənginə-başına nə olub sapsarıdu?
136 Xəstədi hə, deyəsən?
– Yazığ ilan vursun onu görüm. Nə bilim e,
deyir guya boğazı ağrıyır.
Mən çayları gətirdim. Zoya xala qaynanama
dedi.
– Yox, bu boğaz ağrısına oxşamır. Çayımızı
içək, dur bu gəlini həkimə aparaq. Sonra gec
olar.
– Həkimə sonra gedərik, danış görüm necə
getdün, necə gəldün, vəziyyət oralarda necədü?
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Çoxdandu görmürəm səni.
Zoya xala təkidlə:
– Xanım, gəl əvvəl qızı həkimə aparaq, sonra
sənə hər şeyi danışaram. Ay Xanım, axı onun
səndən başqa heç kimi yoxdur!
Qaynanamsa:
– Əri rayona gedib, gələr özü də aparar. Sonra acığı tutar ki, arvadımı hara aparmısan
mənsiz. Mətah tikəsinə göz dəyər. Birdən kimsə
oğurluyar bunun detdom yetimçəsini.
Zoya xalanın sözündən dönmək fikri yox idi.
– Heç nə olmaz, mən özüm apararam. Rəhim
də gələndə cavabını özüm verərəm. Bir də qıza
o nədi deyirsən dəyqəbaşı. Detdom niyə olur.
Onun sənin kimi anası var, Rəhim kimi də əri,
gül kimi də balaları.
Qaynanam çar-naçar onunla razılaşmalı oldu.
Nə idisə qaynanam heç vaxt onun sözünü yerə
salmırdı. Ona görə də məni həkimə aparmağa
razılıq verdi.
Həkim mənə baxan kimi:
– Gəzirsən, adam da hər kişi ilə pastelə girər.
Ərin bilir? Ərin nədi sənə baxmır?
Gözüm kəlləmə çıxmışdı.Gəzirsən nədi?
137
– Mama, ay mama bu həkim deyir ki sən
gəzirsən? Bu nə demək istəyir?
Qaynanam cəld həkimi içəri otağa itələdi.
Qapını örtüb bir xeyli danışdılar. Sonra qaynanam mənə:
– Sən düz başa düşmədin, o demək istəyir ki,
qırxlı ola-ola ayaqyalın gəzdiyin üçün xəstələnmisən.
Həkim də nə dərman yazdısa, südüm çəkildi.
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Evdə bir qaşıq un da yox idi ki, heç olmasa
hörrə edib uşağa verim. Rəhim qazandığı bütün
pulları anasına saxlamağa verirdi. Anası da biz
ölsəydik də onun pulunun üstündən götürüb on
qəpik də xərcləməzdi. Uşaq aclıqdan dayanmadan ağlayırdı. Qaynanam körpənin ac olduğunu
bilsə də uşaq yeməyi almaq üçün pul vermirdi.
Mən nəhayət çar-naçar qalıb ona:
– Ay mama uşağ acından ölür, nolar pul ver,
gedim bir paçka malış alım, körpə yesin, acdı
axı,-dedim. O isə cavabında:
– Yox mən heç bir qara köpüy (qəpik) də
verə bilmərəm. Rəhim mənə pulu verəndə dedi
ki, əl vurmayım. Görürsən, mən də boş şirin
çayla, çörək yeyirəm. Ölmürəm ki?
– Mama, axı körpə çörək yeyə bilmir, süd
içir. Oğlun məni xəstələndirməsəydi, indi
südüm çəkilməzdi. Ölsün bəs bu uşağ.
– Cəhənnəmə ölsün, qara göra ölsün. Yüyənimizin biri azalacaq. Mənə nə?
Oğlumun çığırtısı qulaqlarımı batırırdı. O
ağlaya-ağlaya yuxudan durar, ağlaya-ağlaya da
yatardı. Artıq dözə bilmirdim. Qaynanam bayıra
138 çıxan kimi, mən pulu onun qoyduğu yerdən
oğurlayıb, uşağa “malış” almaq üçün mağazaya
yollandım. Qaynanam evə qayıdan zaman
mənim ondan pul götürdüyümü biləndə çox
qəzəbləndi. Rəhim evə gələndə isə mənim onun
pulunu oğurladığımı dedi:
– Bala bilirsən, arvadun sənin puluvun üstündən doxsan qəpik götürüb. Bax ha mən sənin
bir qəpiyüvə də əl vurmamışam. İndikilər
belədü də. Mənim həddim nə idi ki, Ağabaladan
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icazəsiz onun bir qəpiyinə əl vurum. Mənim
ağzımı vurub dağıdardı. Hələ mənim Kazım,
Səlim kimi qardaşlarım var. Buna bax, indi də
evdən pul oğurlayır. Daha bundan sonra gərək
bayıra da çıxmıyım. Əlimizdən şey qoya
bilməyəciyik də bunun əlindən. Nə var, nə var
gəlinimiz oğrudu.
Rəhim hirslə yataq otağına daxil oldu.
– Nə var az. Bu xarabada mənə bir dəqiqə
sakitlik olacaq yoxsa, yox. Sən anamdan
icazəsiz niyə pul götürmüsən?
– Bəs nə etməliydim.Üç gündü yoxsan. Uşaq
acından ölməlidi?
– Hə, ölməlidi. Mən gələrdim, mənə deyərdin. Bu nə özbaşınalıqdı deyib, belindən qayışı
açaraq məni döyməyə başladı. Uşaq beşikdə
ağlayırdı. Rəhim bu dəfə balışı götürüb uşağın
üzünə qoyub, əli ilə üstündən basmağa başladı.
– Öl, də niyə ölmürsən, canım qurtarsın. Qarnına yemək də çatdıra bilmirəm. Mən özümü
onun üstünə atıb, balışı əlindən alıb, qəzəblə
çığırmağa başladım. Uşağı sinəmə sıxıb ağlamağa
başladım. Axı bu günahsız körpənin günahı nə
idi? Axı Allah bu uşağı niyə mənə verdi. Bu dörd 139
aylıq çağadan bunlar nə istəyirlər? Birdən gözüm
pəncərədə qoyduğum dərmanlara sataşdı. Özümü
öldürmək qərarına gəlmişdim. Daha belə yaşaya
bilməyəcəyimi anladım. Bağışla məni Allahım.
Deməli mənim uşaqlarım da yetim böyüyəcək.
Qara baxtlı uşaqlarım, yetim balalarım! Mən
oğlumu öpdüm və dərman şüşələrində olan bütün
dərmanları ovcuma töküb içdim. Qaynanam
mənim qapını bağladığımı görüb, təpiklə vurub
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qapını açdı. O heç vaxt qapını bağlamağa icazə
verməzdi:
– Atondan qapı gətirmisən, ağəz, qapı örtürsən üzümə. Boşalmış dərman şüşələrini görən
kimi sevincək:
– Dərman içdin? Şükür sənə, Allah. Öl e,
bircə tez öl, canımız səndən qurtarsın. Hamı da
deyəcək ki, görən nə pis işi var idi ki, özünü
öldürdü. Öl, öl də, detdom qəhbəsi. Qudurdun,
nə görmüşdün belə yaşayışı, nə tez harınladın.
Bəyəm biz döyülməmişik, ər adamı döyər də,
istiyər də. Pah, bunu vurmaq olmaz. Elə bil Şah
Abbasın qızıdı. Zərin töküldü? Bunda bir
hekkəyə bax. Öl, tez öl uşağımın da canı
qurtarsın, mənim də. Gedib oğluma varlı-hallı
bir kişinin qızını alaram, uşağım da ağ gün
görər. Bəsdi də küçüklərinlə minmisən uşağımın boynuna. Bilmir sizin qarnuvuzun
yeməyini çatdırsın, yoxsa özünə baxsın. Fikir
çəkməkdən evə də gəlmir yazıq balam.
Qaynanam uşağa heç gözucu da baxmadı.
Qapını çırpıb baxçaya düşdü. İlahi o necə də
sevinirdi. Onun sözləri, mənə təslim olma dedi.
140 Daha ölmək istəmirdim. Ayaq üstə güclə
duraraq özümü telefona çatdırıb, təcili yardıma
zəng edərək, qonşunun dərman içdiyini dedim.
Ünvanı deyən kimi yerə yıxıldım. Heç 5 dəqiqə
keçmədi ki, təcili yardım maşını qapımızı
döydü. Qaynanam baxçadan evə qalxıb qapını
açdı. Həkimləri görüb çox təəccüblənmişdi.
Məni xərəyə qoyub xəstəxanaya apardılar.
Mədəmi yuyan yaşlı həkim:
– Nə etmək istəyirsən? – deyə sual verdi.
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Mən isə cavabında:
– Bilmirəm, – dedim.
Bəs sənin atan-anan bu işlərə nə deyir, – deyə
soruşdu.
– Mənim heç kimim yoxdu. Mən ancaq ölmək istəyirəm. Daha yaşamağa gücüm çatmır.
Mən onlarla getmək istəmirəm. Xahiş edirəm
məni burda saxlayın. Ya da iynə vurun,
öldürün! Dilimdən kağız verməyə də razıyam.
– Yox, biz səni burda saxlaya bilmərik. Biz
səni öldürə bilmərik. Ancaq biz milis çağıra
bilərik. Onu da etsək, ərini türməyə salacaqlar.
Sən də gözəl-göyçək cavan gəlinsən. Adına min
cür söz deyəcəklər. Deyərlər ki, arvadın gözü
qızıb, ərini tutdurdu. Adına da pozğun deyiləcək. Heç kimə də heç nə sübut edə
bilməyəcəksən. Uşaqların da yetim qalar.
Bu sözləri mənə 60 yaşlı həkim qadın deyirdi. Heç bir çıxış yolum yox idi. Axı hara
gedə bilərdim? İki uşaqla nə edəcəm deyib
ağlamağa başladım. Həkim isə baş həkimdən,buna nə kağız verək, – deyə soruşdu.
Baş həkim cavan bir oğlan idi. O:
– Nə bilim? – dedi.
141
Qadın mənə yaxınlaşıb:
– Bala gəl yazaq ki, ruhi xəstəlik keçirmisən,
özündə olmamısan, uşağın ağlamağına əsəblərin
dözməyib, dərman içmisən. Nə sənin başın
ağrısın, nə də bizim, razısan?
Mən başımın işarəsi ilə razılığımı bildirdim
və ağlaya-ağlaya dilimdən kağız da verdim.
Qaynanam da Rəhim də bayırda gözləyirdilər.
Onlar da mənimlə bərabər xəstəxanaya
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gəlmişdilər. Rəhim əlini cibinə salıb həkimlərə
pul da verdi. Nümunəvi ər kimi başıma fırlanmağa başladı. Necə belə iş tuta bilərəm, axı o
mən olmasam yaşaya bilməz. Hələ qaynanam,
elə canfəşanlıq etməyə başladı ki, gəl görəsən.
Mən özümdən şübhələnməyə başladım. Bəlkə
elə günah doğrudan da məndədi? Bəlkə mən
həqiqətən də Rəhimi başa düşmürəm. Rəhim
gülümsəyə-gülümsəyə həkimlərlə nə barədəsə
danışırdı. Bir-neçə saat əvvəl məni qayışla
döydüyünü unudub komplimentləri qadınların
başına yağdırırdı.
Hələ həkimlər, bədənimdəki, üz-gözümdəki
göylərdən döyüldüyümü bildikləri halda niyə
onunla belə mülayim rəftar edirlər. Axı heç bir
səbəb olmadan döyülmüşəm. Uşaq açlıq çəkir
desəm, kim mənə inanacaq? Kim mənə kömək
edəcək? Getməyə yerim də yoxdu. Həkim qadın
yaxınlaşıb qolumdan tutdu:
– Dur ayağa, dur get evə. Hər şey yaxşı olacaq.
Sən yəqin ərini başa düşə bilmirsən. Heç nə
olmaz, cavansan. Get evə, ərinin qucağında hər
şeyi unudacaqsan. Özünə bir də qəsd etmək
142 fikrinə düşsən, səni dəlixanaya göndərəcəyəm.
Eşidirsən, bax dilindən də kağız vermisən.
– Mən dəlixanaya getməyə razıyam, ancaq
onlarla getmək istəmirəm həkim, yalvarıram,
mən onlarla getmək istəmirəm. Mənə yazığınız
gəlsin. Onların maskalı sifətinə baxıb aldanmayın!
– Bağışla qızım, mən sənə heç bir kömək edə
bilmərəm. Dur ayağa, ərinlə get evinə. Bizi güc
tədbiq etməyə məcbur etmə. Ağıllı ol. Əvvəldən
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düşünmək lazım idi.
Mən naəlac ayağa durub onlarla bərabər evə
gəldim. Qonşular hamısı həyətdə idi. Onlar tez
qaynanmı dövrəyə aldılar.
– Xanım gəlinə nə olub? Nə dərdi var. Skoru
niyə gəlmişdi? Qaynanamsa gülə-gülə,-əşi heç
nə yoxdu, davlennisi qalxıb, yıxılıb yerə, başgözü balaca əzilib. Həkim resept yazdı, heç nəyi
yoxdu. Bir-iki günə keçib gedəcək.
Hirsimdən dişim bağırsağımı kəsirdi. Özümü
yataq otağına çatdırıb, hönkürtü ilə ağlamağa
başladım. Səsim küçəyə çıxırdı. Bu vaxt Rəhim
evə girib:
– Səsini kəs, yetimçə, qonşular eşidir. Deyəsən yenə də döyülmək istəyirsən hə?
Başımı qaldırıb onun üzünə baxdım.
– Deyəsən həmin dərsi bir də təkrar etməyimi
istəyirsən? – deyərək, belindəki qayışı açmağa
başladı.
Canım bərk ağrıyırdı. Ağrılara dözə bilmirdim. Başımı qaldırıb:
– Yox, döymə daha səsimi çıxartmayacam, –
deyərək, sındırılmış qürurumla, tapdalanmış
heysiyyətimlə birlikdə taleyimə müti şəkildə 143
baş əydim. Artıq özümü insan yox, qolu bağlı
kölə hesab edirdim. Daha mübarizə aparmağa
gücüm qalmamışdı. Gedəcək yerim, sığınacaq
bir insan nəfəsi də yox idi ki, məni qorusun.
– Bax belə, dur əl-üzünü yu. İndi qonşular
sənə dəyməyə gələcək. Ağzını açıb bir kəlmə
danışsan, özündən küs, eşitdin?
Mən:
– Hə, – dedim.
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***

Artıq Rəhim neçə vaxt idi işsiz qalmışdı. Heç
yerdə də iş tapa bilmirdi. Hara işə düzəlirdisə
içməyinə görə qovulurdu. Çox pis vəziyyətə
düşmüşdük. Bir tərəfdən kasıblıq, bir tərəfdən
Rəhimin hər axşam evə içkili vəziyyətdə gəlib,
məni döyməsi, söyüb təhqir etməsi canımı
boğazıma yığmışdı. Corab toxumağa başlamışdım. Qonşum Yaqut isə karamel zavodunda
işləyirdi. Orda yer daş olduğu üçün yun coraba
ehtiyac daha çox idi. Yaqut da corabları aparıb
orda satırdı. Ancaq buna baxmayaraq Rəhimin
işgəncələri günü-gündən artırdı.Bir dəfə Yaqut
mənə qəzet parçasının kənarına yazılmış bir
nömrə verdi.
– Bax, Nərgiz Türkiyədə xəstələrə baxan baxıcı axtarırlar. Ayda da min manat pul verirlər.
Get bax gör nə olan şeydi. Əgər yaxşı olarsa,
burda belə zülüm çəkməkdənsə, orda bir il
işləyib gələrsən, görsən hər şey yaxşıdı, gəlib
balalarını da götürüb apararsan yanına. Canın
da bunların zülmündən qurtarar.
144
Mən həmin nömrəyə zəng vurdum. Dəstəyi
bir qadın götürdü:
– Salam, xanım, – dedim. Sizin nömrəni
qəzetdən götürmüşəm. Qəzetə elan vermisiniz?
Məni iş maraqlandırır.
– Hə, elanı mən vermişəm. Xəstəyə baxıcısı
axtarırıq.
– Bəs mən sizi necə görə bilərəm. Tam məlumat almaq isəyirəm.
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– Yaxşı eləyirsən? Sənin neçə yaşın var?
Adın nədi?
– İyirmi beş yaşım var. Adım Nərgizdi.
– Çox gözəl, qəşəng adın var. Mənim də
adım Bibixanımdı. Hamı mənə bibi deyir, sən
də bibi deyərsən. İndi evdən çıxıb gələ bilərsən?
– Hə, əlbəttə.
– Yaxşı, gəl Balaxanı polis idarəsinin yanına,
mən orda işləyirəm. Pasportunu da götür. Sənə
viza açdırım. Xarici pasportun var?
– Xeyr.
– Xeyir deyən dillərinə bibi qurban. Dur gəl.
Hər şey də xeyirli olacaq. Oğlum səni qarşılayıb
gətirər bizə.
Mən dərhal geyinib evdən çıxmağa hazırlaşdım. Günorta olduğundan uşaqlar yatmışdı.
Qaynanam baxçada idi. Mən pəncərəyə yaxınlaşıb:
– Ay məə, mən gedirəm sap almağa, sapım
qurtarıb. Sənə də nəsə lazımdır, alım gətirim.
– Hə, bir dana marojna alarsan mənə, yaman
ürəgimə düşüb.
– Yaxşı, sağ ol, – deyib getdim.
Mən qadının dediyi yerə yollandım. Məni 145
qarşılayan on altı yaşında oğlan idi. O məni
görən kimi:
– Gəl gedək, maşınım burdadı.
Mən əvvəlcə tərəddüd etdim. Ancaq qorxumu
biruzə vermədim. Maşına əyləşdim. Beş
dəqiqədən sonra iki mərtəbəli köhnə bir evin
qapısına yaxınlaşdıq. O:
– Gəlib çatdıq, düş. Anam yuxarıda səni
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gözləyir. Düzdü qonaqları da var. Ancaq eybi
yoxdu. Səni qəbul edər. Çox saxlamaz, – dedi.
Biz pilləkənlərlə ikinci mərtəbəyə qalxdıq.
Mən elə bilirdim ki, bizim evdən tökülmüş ev
yoxdu, ancaq bunların evi lap uçuq-sökük idi.
Pilləkənləri çürük-çürük, tutmaq üçün sürahi də
yox idi. Birtəhər ikinci mərtəbəyə qalxdıq.
Aman Allah, buralar necə iyrənc idi. Otağın
içində bu divardan o divara mıx vurub, kəndir
çəkmişdilər. Kəndirin üstünə köhnə, saralmış
mələfə asmışdılar. Arvadlı-kişili növbə ilə
əldəqayırma palatkanın içinə girib on beş
dəqiqədən sonra çıxırdılar. Mənimlə danışan
qadın isə damağında siqaret, küncdə köhnə bir
kətilin üstündə oturmuşdu. O mənim qorxaraq
ətrafıma baxdığımı görüb:
– Nərgiz bala qorxma gəl. Gəl görüm sənə nə
iş verə bilərik. Belə baxma, buranı kirayə
götürmüşük. İşi yeni qurmuşam. Bu yaxınlarda
təzə ofisə köçeceyik. Müvəqqətüdü də.
Ürəyim tir-tir əsirdi. İlahi mən hara gəlib
düşmüşəm görəsən? Ancaq geriyə yol yox idi.
Gərək bunlar nə desələr, baş üstə deyib, səhər
146 gələrəm adıyla aradan çıxım. Bunları nə cür
aldatmağın yolunu fikirləşirdim. Onun oğlunun
par-par yanan gözləri məndə idi. Əyilib
anasının qulağına pıçıldadı:
– Mama, nə danışırsan sən, nə iş. Bu lap
maddonadı ki. Yaxşı pullar qazanmaq olar
bunnan. Gəl, özümüzlə aparaq. Mən beləsini
birinci dəfədi görürəm.
Qadınlar həsədlə mənə baxırdılar. Kişilərinsə
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ehtirasdan gözləri par-par parıldıyırdı. Orda
olan kişilərdən kimsə, Bibixanıma yaxınlaşıb:
– Bibi buna nə verim? – dedi.
Bibixanım onun üzünə tərs-tərs baxıb dedi:
– Cəhənnəm ol o tərəfə! Görmürsən xamdu.
Özü də sənin kimi kilkələrin yeməyi deyil. O de
pulunu da vermisən, indi bunlar işlərini görüb
qurtaran kimi, sənin növbəndi. İşivü gör rədd ol
burdan. Bunun pulunu gücnən vermisən. Sənin
cibivün gücü buna çatmaz. Sonra o üzünü
kiməsə tutub qışqırdı:
– Ay gədə, bu qızımıza bir dabretqa gətir.
Hardansa bir kətil də tapıb gətirdilər.
– Gəl-gəl otur yanımda. Gözəlsən, çox gözəlsən. Sən işi neynirsən. Ərün baxmır sənə? Pul
vermir? Heç sənin kimi gözəl-göyçək qadını da
evdən bayıra buraxarlar? – Sonra mənə tərəf
əyilib, – ərün nəşələnir, piyanıskədü?
– Yox, evimiz yoxdu. Qaynana və qayınla bir
evdə yaşadığımız üçün istəyirəm gedib işləyim.
Deyirlər Türkiyədə baxıçılara yaxşı pul verirlər.
– Can-can, yazıq bala. Yəqin qaynanan sənə
zülm eliyir. Gəl mən sənə yaxşı bir təklif edim.
Görürsən bu qadınları. Bax hamısının əri də var. 147
Ancaq ərləri oğraşdu. Ona görə də mən, bunları
aparıram Türkiyədə bir həftəlik siğə edib, ərə
verirəm. Bir həftədən sonra da boşadıb gətirirəm evinə. Kişi ona bir həftə ərzində palpaltar, qızıl, hər şey alır. Bizim getmək
vaxtımız çatanda da səhər tezdən asta qaçan
namərddi deyib tüpürür dabanına. Kişi də
yuxudan durunca görür ki it də gedib, ip də.
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Mən çaşıb qalmışdım. Nə deyəcəyimi bilmirdim. Bu vaxt həyətdə bir qara-qışqırıq qopdu ki, gəl görəsən. Cavan bir qadın pılləkənləri
üç-üç qalxırdı. Ay bibi köməy elə. Al məni bu
oğraşın əlindən. Məni səniynən getməyə
qoymur. Bibi də qalxdı nə qalxdı. Elə bil bir
qaya silkinib qalxdı yerindən.
– Ə, Qasım, belə qudurmusan. Ə, neçə gündü
vermişəm sənə, kef eliyirsən, doymaduun. Ə,
biqeyrət, bu saat aşağa düşüb sənin şalvaruvu
başuva kasinkə düzəldəciyəm. Yaxçu öz ayağunla gəlmisən, mənim pullarım hanı, gətir ver
bura görüm, oğraş oğlunun belindən əmələ
gələn!
Qasım güllə kimi həyətdən çıxdı.
– Ağəz kəs səsüvü, zirildama, – deyib bu dəfə
qadının üstünə çımxırdı. – Durub indi salaram
səni təpıgimin altına. Kəs, vurub, vurub da. Pul
xərjdiyəndə yaxçudu, dögəndə pis. Ölürdün
acından, üçmanatlıq şey idün. Adam elədim
səni. İndi dil açmısan? Qovaram səni burdan iti
qovan kimi, qalarsan küçələrdə, bildün. Get
veş-meşoğuvu yığışdır, gəlginən. Səhər saat on
148 ikidə yola düşürük. Bişey-mişey verdi bu
anasının əmcəyini kəsən haramzada?
– Hə, – deyə qadın başını silkələdi.
Sonra bibi üzünü mənə çevirdi. Mən qorxudan ağappaq olmuşdum. Mənə yaxınlaşıb,
əllərini saçıma toxundurdu.
– Nə gözəl saçların var. Bilirsən də kişilər
uzun saç üçün sino gedillər. Uzun saçlı qadının
qiyməti bir başqadı. Pasbortuvu gətürdün?
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Mən yox dedim.
– İndi gedib gətirə bilərsən?
– Əlbəttə.
Yaxşı sən də get pasbortuvu gətir. Mən sənə
min dollar da pul verəcigəm. Sən gələnəcən
uşaqların korluq çəkməsün. Orda da beş ulduzli
qəstində qalacaqsan. Həftənə min dollar
verəcigəm. Bax hələ sənin viza pulun da, xarıcı
pasportun da mənim boynuma. Razısan?
Mən:
– Hə, əlbəttə bir saata qayıdıb gəlirəm.
– İsdiyirsən oğlum səni aparsun.
– Yox, ərim indi evdədi, mən bir bəhanə tapıb çıxaram. Siz narahat olmayın. Tez gələcəm.
Ancaq Bibinin oğlu məni tək buraxmadı.
Buralarda sənə sataşarlar. Gəl səni astanovkayacan aparım.
Mən razılaşdım. O məni avtobusa mindirib,
gediş haqqını da ödədi.
– Bax sabah tezdən səni gözləyəcəm. Tez gəl.
– Yaxşı, çox sağ olun, təşəkkür edirəm, – deyərək avtobusa mindim.
Avtobus yola düşdü. Evə girəndə dərin bir
nəfəs aldım. Elə bildim ki, cənnətə düşdüm. 149
Yox, mən pozğun ola bilmərəm. Belə pul qazanmaqdansa, ölmək yaxşıdır. Ancaq axşam
Rəhim evə gəlib yenə dava saldı. Bu dəfə
davası mənim 1966-ci ildən olmağım idi. O
səsini başına atıb çığırmağa başladı.
– Ağəz, məni niyə aldatmısan? Səni doğrayacam, məni aldatmısan. Gör mən kimə evlənmişəm.
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Ürəyim tir-tir əsməyə başladı. Elə bildim
mənim Türkiyəyə getmək istədiyimi bilir. Mən
cavab verməyə söz axtarırdım ki, Rəhim yenə
qışqırdı.
– Ay məə, heç bilirsən bu nə ilinnəndi? Oqnnenni loşad. Alə bunlar o qədər mundar məxluqlardı ki, Allah bunları 60 ildən bir dünyaya
gətirir e. Oğraş oğlunun qızı səni indi doğrayacam,-deyib mətbəxə cumdu. Səbrim qurtarmışdı, mən də onu öldürmək qərarına gəldim.
Bu dəfə mən də onun dalınca mətbəxə cumdum.
O balta, mən də bıçaq götürüb bir-birimizə
hücum vəziyyətində dayandıq. İkimiz də əllərimizdə olan soyuq silahları yuxarı qaldıraraq birbirimizə zərbə endirmək vəziyyətində hazır
dayanmışdıq. Qərara gəlmişdim. Əgər o məni
baltalasaydı, mən də axır nəfəsimdə belə olsa
bıçağı onun qarnına soxub, burmağı qərarlaşdırmışdım. Çünki bıçağı insan bədəninə yeridib
bir dəfə bursan daha ona heç nə kömək edə
bilməyəcəkdi. Mən ölsəm də, heç olmasa bu çür
alçaq və nadan kişidən uşaqlarımın canı
qurtarardı. Qaynanam aramıza girərək qışqır150 mağa başladı:
– Rəhim, bala, qoy baltanı yerə. Evə qan
salma. Qohum-əğrəba içində biabır olluğ.
Rəhimlə mən ikimiz də tir-tir əsirdik. İkimiz
də nifrət və qəzəblə bir-birimizin üzünə baxırdıq. Neçə dəqiqə belə dayandığımızı deyə
bilmərəm. Qaynanam yaxınlaşıb Rəhimin əlindən baltanı aldı.
– Detdomnan qız alanda belə də olacaqdı da.
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Sənə dedim axı bala, yiyəsis qız alma. De, qalıb
üstümüzdə. Bilmirsən, yetimə deyillər kimi
öldürərsən, deyir çörək verənimi. İndi də bu,
Gətirdün evə, arvad eədün. Adam içinə çıxartdun, indi də üstüvə bıçaq çəkir. Ağəz bıçağı
bəri ver. Detdom yetimçəsi deyərək küçə
söyüşləri ilə məni söyməyə başladı. Ümumiyyətlə qaynanam elə küçə söyüşləri ilə söyərdi
ki, heç küçə pozğunları da o cür söyüş tapıb
deyə bilməzdilər. Mən qaynanama heç bir söz
deməyib baxçaya düşdüm. Gecə saat üç idi.
Hamı yatmışdı. Bu isə gecə saat üçdə üstümə
gəlib, at ilindən olduğum üçün dava salır. –
Allahım, axı mənim günahım nədi, nə qəbahət
işim var sənin yanında. Axı deyillər, sən
böyüksən, günahları bağışlayansan, bəs məni
niyə görmürsən İlahi? Daha sənə inanmıram.
İndi özüm-öz həyatımı başqa cür yaşayacam.
Daha dözə bilmirəm. Birdən-birə Bibixanım
yadıma düşdü. Səhər on tamamda yığışırdılar.
Artıq onlarla getmək qərarına gəldim. Ona görə
də səhər açılan kimi geyinib 28 aprel metrostansiyasına getdim. Türkiyəyə gedən avtobusu
soruşdum. Bibinin oğlu məni uzaqdan 151
görmüşdü. Tez mənə yaxınlaşıb:
– Gəlmisən? Anam səni gözlüyür. İndi sənədlərüvü gətirəcəklər dedi.
Bibixanım məni görən kimi mehriban bir
səslə yanına çağırdı.
– Sən bu gündən oldun mənim qızım. Eşidürsüz də, eşidəm biləm, bu qıza biri güldən
artıq bir söz deyib, salacam onu təpigimin
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altına.
Bura gələn qadınların hamısı yaşlı qadınlar
idi. Axı bunlara kim tamah salar ki, yəni bunları
da istəyən var, deyə düşünürdüm. Bu vaxt bibi
mənə dedi:
– Bax ha birdən kişiynən bir yerdə olduğun
zaman kimsə şəklüvü çəkmək istəsə qoyma.
Gələndə də heç bir kaset götürmə. Mal nə qədər
istəyirsən götür, kasetdən başqa, – sonra o
sözünə davam etdi.
– Bilirsən niyə bunu deyirəm. Mən burdan bir
qadın aparmışdım. Gözəl idi. Orda da ona yaxşı
bir kişi də tapmışdım. Əri də olduğu üçün, ayda
bir dəfə, bircə həftə gedib qalardı. Bu türk
gədəsi də buna hər bazarlığını eliyirdi. O
biləndə ki, bu ərdədi. Bu dəfə gedəndə ona bir
kaset də verər ki, bəs türk kinosudu evdə
baxarsan. Arvad da gələr evə, başdıyar əvvəlki
kimi iş-güc görməyə. Uşaqları da əriylə birgə
oturar kasetə baxmağa. Birdən uşağlardan biri
qışqırar ki, mama burda səni göstərirlər. Arvad
gələr görər nə, oteldə nə hoqqa çıxardıbsa
hamısını çəkiblər. Əlilə, “vay” deyib üzünü
152 tutub özünü düz beşinci mərtəbədən buraxıb
aşağa, ölüb. Başım ona görə çox ağrıdı. Düzdü
mənə bata bilmədilər, nöşün ki sübutdarı
olmadı. Elə ona gərə də sənə hər şeyi indidən
başa salıram ki, ayıq olasan, bildün bala.
Elə bu vaxt bir kişi əlində pasport yaxınlaşdı
ki,-bibi, bunun işi düzəlmədi. Qalsın gələn
dəfəyə olar?
– Hə niyə olmur, olar, – sonra bibixanım üzü-
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nü mənə çevirib, – hə qızım sənin işin alınmadı.
İki həftədən sonra gələrsən yanıma, hər şeyi
düzüb qoşacam. – Ancaq nə fikirləşdisə, bu
dəfə üzünü şoferə tutub, qədeş, bəlkə bunu
sənədsiz aparaq, apara bilərik?
Şofer tez dilləndi.
– Qədeş canı olmaz, bu iş birbaşa türməlikdi,
balalarımı yetim qoya bilmərəm.
Bibi mənə baxıb təəssüflə:
– Heç nə olmaz, fikir çəkmə. İki həftəyə
qayıdıram, görüşərik. Yaxşı qızım, gözəlim, sən
mənim madonnam olacaqsan. İndi get, mən
gələn kimi sənə zəng vuracam. Bibin sənə
müştəri də tapacaq. İndi sağ ol. Səni gələn dəfə
hökmən özümlə aparacam.
Mən avtobusdan aşağı düşdüm. Orda həyətlərin birinə girib, üzümü divara söykəyib
hönkür-hönkür ağlamağa başladım. O evə
qayıtmaq istəmirdim. Ancaq qayıtdım. Rəhim
hər dəfə bir bəhanə tapıb məni döyürdü. Zoya
xala mənə İzraildən çiyinə asma çanta
gətirmişdi. Rəhim çantanı görən kimi üstümə
cumub məni küçə söyüşləri ilə söyərək
153
döyməyə başladı.
– Bu sumkanı küçə qəhbələri götürür. İndi də
xətrüvə paylamağ düşüb. Daha səni qane
eləmirəm. Deyirəm axı, bu niyə məni yanına
qoymur.
Nə deyəcəyimi də bilmirdim. Rəhim hər dəfə
bir bəhanə tapıb dava-dalaş salaraq günlərlə
yoxa çıxırdı.
Bir dəfə mən qaynanamdan icazəsiz dırnaq
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düzəltmək üçün pilka almağa getmişdim.
Qaynanam da Rəhim içəri girən kimi:
– Bala bax arvadun məndən iocazəsiz maqazinə gedib. İndi maqazinə gedən sabah da küçələrdə paylamağa gedər. Sonra da qonşuların
ağzını yığışdıra bilmərik. Arvadın söz ağzından
qurtarmamış, Rəhim yenə məni qayışla, özümdən gedib yıxılana kimi döydü. Hər günüm
axşam döyülməklə, səhər də söyülməklə keçirdi. Bir tərəfdən də ki yoxsulluq. Mən çox
götür qoydan sonra qonşumuz Nəsibə xalanın
yanına getdim. Nəsibə xala 60 yaşında bir qadın
idi. Ömrü boyu alverlə məşğul olurdu. Hamı
ona, alverçi Nəsibə deyərdi. Beş oğlu vardı. Hərəsinə də dəlilik və xəstəlik kağızı düzəltdirib
əsgərlikdən saxlatmışdı. Qonşular onun, ev
işləri görən qadın axtardığını demişdilər. Mən
ona yaxınlaşıb.
– Salam Nəsibə xala, necəsiniz?-deyə soruşdum.
– Yaxşıyam bala, görürsən də neçə gündü
xəstəyəm. Canımı qoymağa yer tapmıram.
Qaynanan necədi?
154
– Yaxşıdı, çox sağ olun. Sizə salam göndərdi.
– Nəsibə xala eşitmişəm ki siz bazarda işləyən qohumlarınız üçün paltar yuyan axtarırsınız. Pula ehtiyacım var. Uşaqlarım aclıq
çəkirlər. Xahiş edirəm, onlara deyin, paltarlarını
mən yuyum.
– Yaxşı bala, yaxşı deyərəm. Ancaq qaynanandan qorxuram. Bilirsən bala biz onunla gor
qonşusu sayılırıq. Ərlərimiz də həmişə bir yerdə
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işləyiblər. Ərün sənə baxmır hə? Bilirəm bala,
danışmasan da hamı hər şeyi bilir. Bunların
dədəsi də belə oğraş idi. Düşmüşdü bir erməni
qancığının arxasına, əl çəkmirdi. Bir dəfə arvad
özünü lüstürdən asanda qonşular gəlib qurtardılar. Elə bu arvad da bir gün görmədi. Get bala
get indi qaynanan gəlib deyər ki, Nəsibə
gəlinimi öyrətdi. Sağ ol bala. Mən özüm sənə
xəbər verərəm.
O gündən başlayaraq, mən həftədə iki dəfə
Nəsibənin bazarda göyərti satan qohumlarının
paltarlarını yumağa başladım. Qaynanam da hər
dəfə bərk hirslənirdi. Əllərini dizinə vura-vura
qışqırırdı:
– Ay indi Rəhim gələ, sala bunu təpiginin
altına. Ağız-burnunun qanını qəltan eliyə, nə
ürəyimdən tikan çıxar. Ağəz, bütün qonşular
danışır ki, milyaner Ağabalanın gəlini Nəsibənin qulluqçusudur.
Mən isə:
– Axı neyniyim, ay mə. Uşaqlar ac qalsın
bəs? Görmürsən əyin başları da yoxdu. Axı bu
uşaqların günahı nədi? İşə getməyə qoymur.
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Bəs bu uşaqları necə saxlayım?
Arvad nə qədər çığır-bağır salsa da bilirdi ki,
düz deyirəm. Ancaq paltar yumaqla iş keçmədi.
Nəsibənin verdiyi bir manat köməyimə çatmadı.
Ona görə də mən bu dəfə paltar tikməyə
başladım. Rəhim evdə olmayanda qonşular bizə
gələr mən də onların ölçülərini götürüb xəlvəti
tikərdim. Yavaş-yavaş uşaqlara paltar da almağa başlamışdım. Qaynanamın səsi çıxmasın
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deyə ona toya getmək üçün, həyətə geyinmək
üçün paltarlar tikirdim. Artıq bir balaca
yumşalda bilmişdim onu. Solmazın qaynanası
paltar tikdiyimi eşidib, Tofiqə:
– Bax, arvad belə olar e. Da səniki kimi yox,
ev təmizləməkdən başqa əlindən bir iş gəlmir.
Səhərdən-axşamacan kuxnada qurtdalanmağdan
başqa işi-peşəsi yoxdur. Detdom uşağı olasan,
özü də belə hünərdə! Hələ sənin atalı-analı evdə
böyümüş bivec arvaduvun da yorğan-döşəyini
sırıyır. Xalx aldığı detdomunnan da yarıyır.dediyi söz qaynanamın qulağına çatan kimi,
qaynanam kiçik oğlu Ramizi yanına çağırıb:
– Bala götür bu paltartikən maşını, apar ver
Solmaza.
Mən dözə bilməyib:
– Niyə, ay mama, axı, mən pulu nə ilə
qazanaram? Özün görürsən ki, Rəhim evə pul
vermir, uşaqlar xəstələnəndə allahın tetraskilinini də ala biılmirik. Bəs mən iki uşağı necə
dolandıracam?
– Mən nə bilim, başqa şey fikirləş. Get bayırda iş tap, işlə. Evi döndərmisən karvan156 saraya. Biri girir, biri çıxır. Rahatlığım da
yoxdu bu xarabada. Mən artıq qocalmışam. Səsküy götürmürəm. Bu gün, sabah yıxılıb öləcəm.
Sənin ərün maşını evdən çıxartmağa qoymayacaq. Mən də o biri dünyada rahatlıq tapmayacam. Anam rəhmətlik ölməmışdən qabaq mənə
bərk-bərk tapşırmışdı ki, yanıma şüğulzümbə
gələsən, əgər paltartikən maşını Solmaza
verməsən. Qızım yad öydədi. Cehizin içindən
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qamot çıxmıyıb deyə indiyə kimi əri başına
qaxınc eləyir. Maşın məsələsi də hardansa
qaynanasının qulağına çatıb, indi də onun
davasını eliyillər. Qaragün balam, düşüb əzazil
əlinə də. Qorxusundan ağzını açıb bir söz də
danışa bilmir. Onun hünəri nədi qaynananın bir
sözünü çevirə, yoxsa sənin kimi. Dil-dil ötürsən
məynən.Öz halalca malımı qızıma verə bilmirəm. Elə bil dədəsi evindən maşın-zad gətirib.
Sənin qoy o oğraş ərün gəlsün, görüm ki nə
istəyirsən mənnən. Səni döydürməsəm, heç
atamın qızı dögüləm.
Ürəyimə birdən-birə dəhşətli qorxu çökdü.
Çox pis döyməyi vardı Rəhimin. Bədənimin
göyləri, ağrısı getməmiş, yaralarımın yerini
təzələyirdi. Qaynanamın da əlinə bir balaca
girəvə düşən kimi məni döydürməsəydi, əl
çəkməzdi. Davamızı da eşidən kimi tez gəlib:
– Ay bala, dilim-ağzım qurusun. Mən nə dedim axı, döşənmisən bu yazığ gəlinin üstünə.
Sonra bu da fikirləşəcək ki, onu mən
döydürürəm. Yad qızudu da. Səs-yayılar aləmə.
Qonşulardan əyübdü. Gəl çıx bayıra, da bəsdi,deyə özünü rəhimdil , canıyanan ana kimi 157
göstərərdi.
Bu dəfə Rəhim anasının qolundan tutub
itələyə-itələyə çıxardırdı bayıra.
– Sən çıx get, öz işinlə məşğul ol. Bizim ailə
işlərimizə qarışma. Mən onu bu evə gətirəndə
ilk gündən demişdim ki, anamın bu evdə səsi
çıxmamalıdu. Demişdim, ya deməmişdim deyib
cumurdu üstümə.
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Ona görə tez səsimi yumşaldaraq yalvarıcı
tərzdə:
– Mən nə dedim ki, ay mə! Verirsən ver, mən
bir söz demirəm. Ancaq qoy bir az pul yığım
maşın alım, sonra verərsən. Bu vaxtacan
Solmaza maşın lazım deyildi, indi mən paltar
tikən kimi ona da maşın lazım oldu? Ona
tikməyə nə lazımsa, versin tikim. Mən ona nə
vaxtsa yox demişəm bəyəm?
– Ağəz belə səni mənim qızımın başına vurur
o pozğun qaynanası Mədinə. İşdətdün da bəsdi.
Get ərün sənə paltar tikən maşın alsın. Adə
Ramiz, gəl bala, gəl bu maşını apar ver
bacungilə. Day onlarda oturub çörək-zad yemə
ha. Sonra qızın başına vururlar ki, ac qardaşun
qarnını doydurmağa gəlmişdi.
– Yaxşı-yaxşı deyərək, Ramiz deyinə-deyinə
paltartikən maşını götürüb apardı.
Beləliklə əlim paltar tikməkdən kəsildi. Nə
edə bilərdim axı? Məişət ehtiyacı canımı boğazıma yığmışdı. Puldan başqa heç nə fikirləşə
bilmirdim. Tutaq ki, lap qarinlarını nəsə tapıb
doyuzduracam. Axı tək yeməklə işlər keçmir.
158 Mən o qədər də çox fikirləşməli olmadım. Bu
dəfə peraşki bişirib satmaq qərarına gəldim.
Ancaq utanırdım. Ələ salınmaqdan, söz-zöhbət
aləti olmaqdan çəkinirdim. Bu dəfə Sülhparə
müəlliməmin sözü köməyimə çatdı. - Zəhmət
insanı heç vaxt alçaltmır, bala! Pozğunluq ha
eləmirsən. Heç kimə də fikir vermə. Nə deyirlər
qoy desinlər.Uşaqların günahı yoxdu. Balalarını
ac saxlamıyyassan ha. Həm də məktəb başlan-
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mışdı. Yaxşı bişirdiyim üçün sifarişçilərim də
günü-gündən artırdı.
Uşaqlar böyüdüyü üçün mən onları evimizin
qabağındakı balaca baxçamızda oturdub,
peraşkiləri satdırardım. Dərsə gedənlər də alıb
aparardılar. Qaynanam da peraşkinin yaxşı
satıldığını görüb, bu dəfə mənə dedi:
– Bax, mən də sənə kömək edəcəm. Ancaq
bu şərtlə ki, bir gün özün üçün bişirib satacaqsan, bir gün də mənim üçün. Görürsən
oğlanlarım mənə baxmır. Özümə kəfən pulu
yığım ki, mən öləndə özünüzü itirməyəsiniz.
Nə isə qaynana mənə mane olmaq üçün hər
dəfə bir şey fikirləşib tapırdı. Mən də çar-naçar
razılaşdım. Əlacım nə idi, nə deyə bilərdim.
Mən peraşki bişirib satmaqla, Rəhim də özgə
arvadlarının dalınca qaçmaqla məşğul idi. Bir
gün Rəhim evə gəlib dedi:
– Baxçanı təmizlə, özü də gözə görünmə, samavarı da qoy, çay dəmlə qonaqlarım gələcək.
Mən səssizcə onun dediyini etdim. Bir azdan
baxçanın qapısı açıldı. Rəhim ağ volqa maşınla
həyətə daxil oldu. Maşından Rəhimlə birgə, bir
yaşlı qadın, bir cavan qadın və bir də bir kişi 159
düşdü. Rəhim də əlində iri bir Napaleon tortu və
o biri əlində də Napaleon konyakı rus dilində,
canfəşanlıqla:
– Sadites. Çuvstvuyte sebe kak doma. Ritiçka
milaya, tı toje sadis da, zdes sadis. Tebe uyutna.
Tebe xaraşo, daraqaya. Mamıçka, çay budeş,
sonra da pəncərəyə yaxınlaşıb: – Ağəz, nərdi
bura ver, – dedi.
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Mən bir söz demədən nərdi verdim. O bu
dəfə üzünü Ritanın qardaşına tutaraq:
– Davay brat sıqraem. Esli proiqraeş, budeş
pakupat vodku, saqlasen.
– Ha,ha,ha. Kaneşna. Tı krome vodki, ne
çevo ne dumaeş?
– Net, paçemu? U menya pervım meste v
serdçe zanimaet Ritiçka. Maya paslednyaya
lyubov. A patom vodka. Ha-ha-ha deyərək ikisi
də eyni vaxtda gülüşdülər.
Qaynanam da həyətə düşdü və onlarla
birlikdə çay içməyə başladılar. Mən min cür
zəhmətlə pul qazanmaq üçün dəridən-qabıqdan
çıxdığım halda Rəhim tortu və konyakı görəsən
hansı pulla almışdı? Mən onda pul istəyəndə.,
mənə pul hardan deyir. Bəs bu qədər yeyibiçməyə bir aləm pulu hardan alıb? Ürəyim qan
ağlayırdı. Kimin udub-uduzduğunu deyə bilmərəm, ancaq ortaya araq da gəldiyini gördüm.
Gələnlərin ləhcəsindən belə başa düşdüm ki,
bunlar ermənidirlər. Özü də Rəhimin bu Ritiçkayla evlənmək fikri var. Ritiçka da ki iri əndamlı, sinəsi bayırda, iri ətli çiyinlərindən do160 nunun nazik sapı tez-tez sürüşüb düşürdü.
Əhsən sənə, qardaşı da yanında. Belə qeyrət
dağarcığına nə demək olar axı? Rəhim də
Ritiçkanın başına fırfıra kimi fırlanırdı.
– Ritiçka, kanyak, a mojet işo şto-nibud
xoçeş?
Arvad da qaynanamla söhbət edirdi.
– Axçi, indi tək boşanan bunlar deyil ki?
Bəxti gətirmədi də Rəhimin. Gül kimi uşağı
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bədbəxt eləmiyəcəksən axır? Gör bir-birlərinə
necə yaraşırlar. Uşaqlara da baxacaq, hə. Bunu
da aparıb bir yataqxanaya düzəldərsiniz. Getməsə heç nə olmaz. Balkonda bir koykalığ yer
verərsiz orda yatıb-durar. Ev işlərini də görər,
qulluqçu kimi saxlayarsınız. Hər şey yaxşı
olacaq. Oğlunun düşməni deyilsən ki? Ha-ha-ha
deyib gülürdülər.
Onların gülüş səslərindən qulaq tutulurdu.
Bütün qonşular balkona çıxıb bizim həyətdə
olanlara tamaşa edirdilər. Heç nə düşünə bilmirdim. Heç nə eşidə bilmirdim. Qulaqlarım
batmışdı. Mən hər şeyə dözərdim. Ancaq uşaqlarımı heç kimə verməzdim. Onların məndən
uşaqlarımı da almaq istəməsi, ürəyimə güllə
kimi dəydi. Deməli bundan sonra mən bunların
qabağında qulluqçu işləyəcəm. Mənim həyatım,
gəncliyim bu cür dəhşət içində keçəcək. Ağlaya-ağlaya uşaqları götürüb Yaqutgilə getdim.
Yaqut məndən:
– Bu nədi az? – deyə soruşdu. Ağəz, Rəhim
bu küçə şortusunu hardan tapıb gətirib?
Mən göz yaşlarımı saxlaya bilmirdim. Hıç161
qıra-hıçqıra:
– Yaqut, uşaqları məndən almaq istəyirlər.
Rəhim bu erməni əxlaqsızına evlənmək istəyir.
Mən neyniyim Yaqut! Hara gedim? Bu dünyada
Allahdan başqa heç kimim yoxdu.
Bu vaxt Yaqutun kiçik bacısı Rəna o biri
otaqdan çıxıb dedi:
– Ağəz, nə neyniyəcəm, neyniyəcəm deyib
burda ağlayırsan. Niyabətivi bizim evə nöşün
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tökürsən? Get düş aşağı, tut qancığın saçından,
qoy ayağuvun altına, qonşular da görsünlər ki,
ərün oğraşdı. Bir adam sənə güldən ağır söz
deyə bilməz. Evə prapiskasan, zaqsun da var.
Get dişüvün dibindən çıxanı de. Küçənin
fahişəsini də evə gətirərlər? Heç Rəhimnən
gözləməzdim. Üüüüüü, yekə arvad, ağlamağına
bax. Nə dayanmısan? Nədən qorxursan? Onlar
abır-həya gözləmirlərsə, sən nə qıraqdan durub
baxırsan? Ağəz ona çasavoy Rita deyillər e, ay
kor. Ərüvü əllünnən alacaq e, ayıl!...
Rənanın sözləri qəlbimi qırsa da, onun haqlı
olduğunu başa düşürdüm. Mən ona heç nə
deməyib, uşaqları da götürüb təkrar evə gəldim.
Bir küncdə oturub körpələrimi bağrıma basıb
ağlayırdım. Gücüm ancaq ağlamağa çatırdı. O
gündən sonra Rəhim daha evə gəlmədi.
Bir neçə aydan sonra Sumqayıt hadisələri
başladı. Azərbaycanda vəziyyət kritik həddə
çatmışdı. Bir gün səhər saat on tamamda qapımız döyüldü. Rəhim, Rita da yanında, qapıda
dayanmışdılar.
– Pasportun hanı?-deyə soruşdu.
162
– Neynirsən?
– Mənə lazımdır.
– Səbəbini de mən də bilim?
– Sən Ritaya oxşayırsan. Ona görə də sənin
adına bilet alıb onu Rasiyaya yola salacam.
– Nə? Mən sənə heç nə vermiyəcəm. Qoy
onu da öldürsünlər, səni də. Bu saat gedib
milisə xəbər verəcəm. Evində erməni saxladığın
bəs deyil, hələ mənim pasportumla, onu yola da
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salmaq istəyirsən. Onun nəyi mənə oxşayır, heç
utanırsan. Beş mən boydadı. Sifəti də çopurçopur. Bir kisə darını üzünə boşaltsan, biri də
yerə düşməz.
Rəhim bu dəfə yalvarıcı səslə:
– Sənə söz verirəm. Ritanı yola salandan
sonra həmişə sənin yanında qalacam. Bir də
səni heç vaxt incitməyəcəm. Sənə yaxşı ər,
uşaqlarıma da yaxşı ata olacam. Ancaq onu
burda öldürsələr, mən həyatım boyu əzab
çəkəcəm. Həmişə onu fikirləşəcəm. Belə yaşamaq sənə mənəvi əziyyət verəcək. Ancaq onu
burdan sağ-salamat yola salsam vicdanım
ağrımaz. Mən də bundan sonra, sən nə desən elə
də edəcəm.
– Belə de. Sənin vicdanın da var? Bəs sənin o
vicdanın uşaqlarının ac, susuz qalmasına necə
razı olur hə? Susursan? Deməli söz verirsən?
Daha başqa qadınlarla gəzmıyəcəksən? Bizə
yaxşı baxacaqsan? Bir də mənə əl qaldırmayacaqsan?
– Hə, söz verirəm. Bir də sənə əl qaldırmayacam. Atamın qəbrinə and içirəm. Pasportunu
163
da axşam özüvə qaytaracam.
– Rəhim, yadında yaxşı saxla, mən də səni
axrıncı dəfə bağışlayıram. Əgər bir də məni
incitsən, səndən boşanacam. Lazım gəlsə, səni
tutduracam da. Daha bəsdi, mən də insanam.
Sənin kənizin deyiləm. Al bu da sənə şəxsiyyət
vəsiqəm. Əgər onu mənə axşam qaytarmasan,
məndən incimə!
– Yaxşı, baş üstə. Mən sənə kişi kimi söz
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verirəm.
Rəhim pasportumdan şəklimi çıxardıb yerinə
Ritanın şəklini vurdu və həmin axşam da onu
təyyarə ilə Rasiyaya yola saldı.
Axşam qanı qara halda evə gəldi. Mən ondan
pasportum hanı deyə soruşdum. O isə:
– Yoxdu!
– Necə yəni yoxdu? Pasportumu ver. Sən
dedin ki, ona bilet alıb, yola salandan sonra,
pasportumu qaytaracaqsan. Mən işə düzəlmək
istəyirdim. Uşaqlarım acından ölür sən də
düşmüsən bir erməni fahişəsinin dalınca. Mən
bunlara nə vaxta qədər dözməliyəm.
O, üzümə baxa-baxa heç nə demədən şalvarının toqqasını çıxartmağa başladı və bütün
nifrətilə məni döyməyə başladı. Üzündə yalnız
nifrət, qəzəb, bir də məni öldürmək istəyi vardı.
Elə bil bütün bu olanların günahkarı mən idim.
Mən qapını açıb həyətə qaçdım. O bu dəfə məni
bütün asfalt boyu saçımdan sürüyə-sürüyə
baxçadakı zirzəmiyə saldı və var gücü ilə
təpikləməyə başladı.
– Sən, sən mənim həyatımı zəhərlədin. Har164 dan çıxdın mənim yolumun üstünə. Məni
bədbəxt elədin. Detdom yetimçəsi, küçə fahişəi,
– deyərək məni daha da bərk vurmağa başladı.
Qaynanam zirzəminin qapısını açıb:
– Adə, bəsdi də, öldürəcəksən indi onu. Səni
gəlib, bu vücudu beş qəpiyə dəyməyən küçə
qəhbəsinin üstündə salacaqlar qoduqluğa.
Uşaqlar isə pilləkənin başında dayanıb, anamı
döymə deyib çığıra-çığıra ağlayırdılar. O vaxt,
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Rəhimin vurduğu zərbələrdən çox, körpələrimin
məni belə vəziyyətdə görməsi ağrıdırdı. Ona
görə də qaynanama yalvarmağa başladım:
– Uşaqları apar, heç olmasa onlara yazığın
gəlsin!
Uşaqlar ayaqlarını yerə vura-vura mama ay
mama! Papa, mamamı döymə, – deyib ağlayaağlaya çığırırdılar. Mən bu dəfə Rəhimə
yalvarmağa başladım.
– Qələt eləmişəm, vurma məni, daha bir də
soruşmaram, uşaqlara yazığın gəlsin, axı onların
nə günahı var? – dedim.
O başını qaldırıb uşaqlara baxdı, sonra qayışı
belinə bağlaya-bağlaya:
– Əgər bir də məndən bu barədə söz soruşsan,
səni bunnan da pis günə qoyacam.
– Yaxşı-yaxşı, daha heç nə soruşmaram, –
dedim.
O çıxıb getdi. Uşaqlar atasının getdiyini görən kimi, mənim yanıma gəldilər. Uşaqlar məni
öpür, üzümü sığallyırdılar. Onların körpə gözlərində gördüyüm dəhşət, təlaş, ağrı mənim
ürəyimi Rəhimin vurduğu zərbələrdən də daha
artıq ağrıdırdı. Mən uşaqların hərəsini bir 165
dizimin üstündə otuzdurub, onları bərk-bərk
qucaqladım. Qaynanam isə yuxarıdan baxırdı:
– Pah, Kərbəlada görüşəsiz. Bu küçüklərə
bax, itlərini gör nə çox isdiyillər. Qalxın yuxarı,
siznən dögüləm. Belim ağrıdı, padvalın qapısını
saxlamaqdan. Mən hələ belə çox dayanacam,
qaragünlər, - deyib zirzəminin qapısını örtdü: Qalın orda köpəy uşağı!
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Həmin günü mən uşaqlarla birlikdə qaranlıq
zirzəmidə qaldım. Səhər isə qızımı orda qoyub,
oğlumla bərabər Sühparəgilə qaçdım. Sülhparə
qapını açdı. Bizi içəri dəvət etdi. Mən qapının
arxasındaca ağlaya-ağlaya danışmağa başladım:
– Daha orda yaşaya bilmirəm Sülü. Bəs sən
deyirdin ailə yaxşıdır. Xoşbəxt olacam, hanı?
Niyə məni bədbəxt etdin. Körpələrim aclıq
çəkir. Evdə çay içməyə qənd də tapmırıq. Nə
edəcəyimi bilmirəm. Evdə qayın söyür, qaynanam söyür, ər söyür, axı bütün bu təhqirlərə
nə qədər dözmək olar? Mən cəhənnəm. Bəs
uşaqların günahı nədi? Oğlum dünyaya gələndən sonra məni yataq otağında dustaq etmişdi.
Sağlam oğlum gün işığı görmədiyindən az
qalmışdı raxit olsun. Heç körpəyə də zülm
edərlər. Əgər həkim Hedelka olmasaydı, uşağ
şıkəst olacaqdı. Həkim deyəndən sonra qaynanam, uşağı hərdənbir gəzməyə aparır. Budu
sənin mənə danışdığın ailə səadəti? Axı mənim
günahım nədi? Kim səndən xahiş eləmişdi ki,
məni ərə verəsən? Əlimdən hər iş gəlir. Ev
yığışdırıram, paltar tikirəm, toxuyuram, uşaq166 lara baxıram. Ondan heç nə istəmirəm. Günlərlə
evə gəlmir, süsüram. Axı niyə mən, niyə mən
bu günləri görməliyəm? Bu qədər yük mənim
üçün çox ağırdı. Dözə bilmirəm. Kömək elə!
Hər gün də döyülürəm. Evə girən kimi birinci
işi nəyi isə bəhanə edib məni döyməkdi.
Sülhparə donub qalmışdı. Üzüm-gözüm, bütün bədənim göm-göy idi. Kürəyimdəki siqaretlə yandırdığı yerləri də göstərdim. O
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dəhşətdən danışa bılmırdi.
– Boynum sınaydı, gözüm kor olaydı, axı
mən nə bileydim ki, o, səni belə incidə bilər.
Gündə bizim qapımızda yatırdı. O qədər yalvardı ki, mənim də yazığım gəldi. Fikirləşdim
ki, sən də yetim qızsan, yaxşı qızsan, başımı
aşağı eləməzsən, ona görə də qabağa düşüb
toyunu elədim. Vayına oturum bu köpəkoğlunun. Heç nə olmaz qal burda. Qoy gəlsin
görüm, bu necə arvad saxlamaqdı?
Üç gündən sonra Rəhim Sülhparənin qardaşı
İzafəddinlə gəldi. Qızımı da gətirmişdi. İlahi qızım üçün necə darıxmışdım. Həsrətdən ürəyimin başı göynəyirdi. Bala necə də şirin olurmuş. Onu öpməkdən doymurdum. Sülhparə
məni o biri otağa keçirtdi. Nə danışdılarsa bilmirəm. Bu dəfə Sülhparə mənim yanıma gəlib:
– Bilirsən bala, gəl sən, bu dəfə onu bağışla.
Bundan sonra mən də tez-tez gəlib səni
yoxlayacağam. Uşaqların yazıqdı. Onları yetim
qoyma. Sənsiz sənin uşaqların heç kimə lazım
deyil. Yaxşı qadın, yaxşı ana olmaq asan deyil.
Amma bax pozğun olmağa nə var ki, bu saat
çıxım bayıra, sənnən də qəşəngəm, yubkamın 167
balağını qaldırım, on dənə maşın saxlayacaq.
Həmin dəqiqədən də hamı mənə pozğun
deyəcək. Sən çox gözəlsən, ayrılsan, hara
getsən, hamı səndən istifadə edəcək. Hərə bir
dilnən səni aldadacaq. Birinə inanacaqsan, hər
şey də bundan sonra başlayacaq. Üstünə
pozğun, balalarına isə yetim adı qazandıracaqsan. Uşaqlarsız yaşaya bilirsənsə, elə
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indidən uşaqları ver qoltuğuna yaşa öz həyatını.
Mən ziyalı ailəsindən çıxmışam. Elə bilirsən
mənim ərim Rəhimdən geri qalır. Bu da hər gün
içib gəlirdi, məni döyürdü, söyürdü, heç evə pul
da gətirmirdi. Mən evimizdə belə şeylər
görməmişdim bala. Mən dədəmnən sitat gətirən
kimi, bu da mənə öz dədəsindən sitat gətirir.
Mən belə görmüşəm. Ona görə də susub üç
uşağımın xətrinə dözürəm. Cibinə pul da
qoyuram, təki səsi çıxmasın. Uşaqlar böyüyəndən sonra, hər şey öz yerini tapacaq. Bax
bizim rayonda əri öz arvadını hamamnan asdı,
heç nə də sübut edə bilmədilər. Qız da prokuror
qızı idi. Məhkəmə qərar çıxartdı ki, özü-özünü
asıb. İndi arxalılar bir iş görə bilmirlər, sən tək,
iki uşaqla nə edə bilərsən. Özünə yazığın gəlsin.
Gəzir, cəhənnəmə gəzir, evə də gəlmir, heç
gəlməsin. Belə heç gələn günü olmasın. Özün
qazan uşaqlarını saxla. Nəşə çəkmir ki, Allahına
şükür elə bala. Dur, dur gedək bir stəkan çay iç,
get evə. Mənim bəxtiqara balam. Uşaqlar
böyüyəndən sonra bütün bu günlər hamısı
yadınnan cıxacaq.
168
O vaxt mənə elə gəldi ki, Sülhparənin sözündə həqiqət var. Artıq mən özümü yox, ancaq
uşaqları fikirləşməliydim. Onları yetim qoymağa ixtiyarım yoxdur.
Mən Sülhparəyə:
– Evə qayıdaram, ancaq bir şərtlə, mən
işləmək istəyirəm. Mənə işləməyə icazə versə,
onunla gedəcəm, yoxsa uşağı da götürüb getsin.
Mən onunla getməyəcəm.
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Sülhparə mənə:
– Bir az burda gözlə, indi gəlirəm.
Heç on dəqiqə keçmədi ki, Sülhparə geri
qayıtdı.
– Hə, Rəhim dedi ki, o özü aparıb səni işə
düzəldəcək.
Beləliklə mən Rəhimlə evə qayıtdım. O məni
evə ötürüb çölə çıxdı. Qapının örtülməyilə
qaynanamın ağzının açılmağı bir oldu.
– Hə niyə qayıtdun? Kimdi ağəz çörəyindən
bezib səni evində saxlayan? Nöş gəldün? Ağəz,
sənən dogüləm, cavab ver də! Xox, qorxduğ.
Çuşqa məlliməsilə qorxudur bizi. Bura bax,
sənin o tarakana oxşayan çuşkannan qorxan var
elə bilirsən? Qurban olasan bu uşaqlara. Qanuvun arasına bu uşaqlar girirlər. Yoxsa səni bir
qəyqə də bu evdə saxlamazdım. Gördün,
təzədən göndərdi üstümüzə. Saxlamaq istəmədi
səni.
Mənsə susurdum. Cavabım yox idi. Bəlkə də
cəhənnəmin əzabını bu dünyada çəkirdim.
Taleyimlə barışmaqdan başqa çıxış yolum
yox idi. Qaynanam yenə qışqırdı:
– Ağəz, nə mal kimi qabağımda durub 169
gözüvü döyürsən, cəhənnəm ol da, itil oqala.
Get uşağlarıvun paltarını dəyiş. Sağ gəlməmiş
oğraş oğlunun qızı!
Yenə də axşamlar Rəhimin məni təhqir edib
döyməsindən, qaynanamın və qaynımın söyüşlərinə dözməli olurdum. Ancaq qaynım məni
yox, anasını söyürdü:
– Az qəhbə balağınnan düşən qəhbə, bu evdə
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bir sakit gün görəcəm. Ev mənimdir, başa
düşürsən. Amma mən bu xarabada bir rahat gün
görmürəm. Artist köpəkoğlunun qızı, mən nə
vaxt rahat yaşıyacam? Ölmürsən də ki, canım
qurtarsın. Yemək gətir!
Yemək də xoşuna gəlməsə, yeməyi nimçə
qarışıq divara çırpıb gedirdi. Demək olar ki,
qaynanam mənim, oğlu da onun gününü qara
etmişdi. Arvad da o gedən kimi qarğış tökürdü:
– Görüm sən atdı olasan çörək piyada. Belə
maşın çörülsün altında qalasan! Qanıva
bulaşasan. Dədəsinə oxşayan oğraş, biqeyrər.
Əvvəl dədəsi gün vermədi, indi də balası. Atoun
yanına yanaş gedəsən elə!
Ancaq Rəhim sözünün üstündə durdu. Qaynanam məni dörd nömrəli çörək zavoduna
apardı. Qulağımda olan sapfir sırğaları, mühasibatda işləyən Gülnar adında qadına verdik ki,
mənə bir iş versin. Gülnar hündür boylu, kök
qadın idi. Bədəninə yaraşmayan nazık ayaqları,
qarayanız dərisi vardı, Saçlarını sarı rəngdə
boyamışdı. Qaşlarıni qara rəngdə rəngləmiş,
sifətinə yaraşmayan qırmızı dodaq boyası
170 vurmuşdu. Gözlərini isə elə rəngləmişdi ki, elə
bil gözünün altını vurub göyərdiblər. O,
sırğaları götürüb hiyləgər, təmənnalı gözləri ilə
mənə baxdı:
– Üzüyü də ver də. Mən səni asnavnoy sexə
düzəldəcəm. Orda hər gün səkkiz dənə çörək
verirlər. Maaşını da ki, özüm yazacam artıqlamasıyla.
Üzüyü vermək istəmirdim. Ancaq nə edə
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bilərdim. Üzüyü də çıxarıb verməli oldum. O
üzüyü alıb güclə gözüm baxa-baxa əlinə taxdı.
Sonra sırğaları da taxıb, gülə-gülə:
– İndi bunlar dəbdədi. Çoxdandı bu kamplektdən istəyirdim. Hə, indi dur gedək sizi sex
rəisi ilə tanış edim. Ay xala sən bunun anasısan
da?
– Yox, mən qaynanasıyam. Əri döyüşə
gedib. İndiyə kimi də bir səs-soraq yoxdu. İki
uşaqla qalıblar üstümdə. Mən də pensiyaner
adamam. Bilmirəm pensiyamla öy pulu verim,
yoxsa bunların qarınlarını doydurum. Ona görə
də dedim ki, ay bala ərün gələnəcən get işlə
balalarıvu saxla. Haçan ərün gələr, onda çıxıb
oturarsan öydə.
Məni bu arvadda təəccübləndirən o idi ki,
yalanı elə danışırdı, hamı da ona inanardı.
Həmişə də fikirləşirdim ki, bu arvad gərək
aktrisa olaydı. Camaat əziyyət çəkir beş il
institut oxuyur, imtahan verir, nəhayət diplom
alır. Bu zalımım qızı anadan gəlmə artist idi də.
Mənim qaynanamın iki qardaşı da vardı.
Kazım və Səlim. Onlar ikisi də bacılarını çox
istəyirdilər. Kazım dayı təqaüdə çıxana qədər 171
hər ay bacısına yüz manat pul verirdi ki, birdən
uşaqlar analarına pul verməzlər, bacıları korluq
çəkər. Mən qaynanamın qardaşlarını çox
istəyirdim. Elə onlar da məni çox istəyirdilər.
Onlar bizə gələndə çox sevinirdim. Evin abuhavası da dəyişərdi. Bizim nifrət yuvası evimizə
özləri ilə xoş əhvali-ruhiyə gətirirdilər. Bir dəfə
Novruz bayramı ərəfəsində qaynanam ı təbrik
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üçün gələndə evdə yeməyə heç nə olmadı.
Ancaq qaynanam mənə:
– Nərgiz bala get çay dəmlə gətir. Sonra da
xaladennikdən toyuğu çıxart qoy qırağa buzu
ərisin, gəlim xörək bişirim. Ay Kazım, Səlim
ürəyiniz nə istiyir bişirim sizinçün?
Onlar da:
– Ay bacı, sən zəhmət çəkmə. Heç nə lazım
deyil. Biz yeyib gəlmişik. Dedik gedək görək
bacımız necədi?
Mən çay gətirib payladıqdan sonra özüm də
qonaqların yanında əyləşdim. Heç beş dəqiqə
keçmədi ki, qaynanam yenə üzünü mənə
çevirib, ay bala toouğu çıxartduun. Mən ayağa
durub təəccüblə onun üzünə baxdım. Sual dolu
baxışlarımı onun üzünə dikdim. Nə toyuq?
Səhərdən dilimizə bir tikə çörək dəyməyib.
Sənin fərsiz oğlunu gözləyirik. Ancaq qaynanam dil-boğaza qoymurdu.
– Get də, nə qoyun kimi durub üzümə baxırsan? Get toouğu bişir də. Mən naəlac durub
mətbəxə keçdim. O tərəf-bu tərəfə gəzdim. İndi
mən nə edim. Qaynanam isə:
172
– Görürsünüz də bunnan nə çəkirəm. Səhərdən deyirəm. Bir dənə toouğu da çıxardıb qurtara bilmir. Siz də deyirsiniz ki, Nərgiz gəlinlərin başıdı. Əlinnən də bir iş gəldiyi yoxdu ki,
bunun. Qanımı yenə qaraltdı bu fərsiz.
Kazım dayının yoldaşı Rəfiqə isə:
– Ay Xanım, o hələ uşaqdı, öyrənəcək. Əli
uşağlıdı da neynəsün?
Bu dəfə yenə qaynanamın səsi gəldi.
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– Ay qız, tooğu çıxartduun.
Sözü də elə vurğu ilə deyirdi ki, yəni ay qonaqlar, çıxın gedin. Mən:
– Hə, ay mə, çıxartdım, – dedim. Kazım dayının gəlini Ziba yanıma gəlib:
– Hə, nə olub, yenə bu arvadın səsi aləmi
götürüb. Kömək lazımdır?
Mən soyuducunun qapısını açıb Zibaya
göstərdim:
– Ziba, sən heç nə demə. Biz özümüz səhərdən acıq. Oğlu bir dənə çörəyi də alıb evə
gətirmir. Bu da səsini atıb başına. Mən hansı
toyuğu bişirim axı? Adımı da qoyub fərsiz,
işbilməz.
Birdən-birə Zibanın rəngi dəyişdi. Bu vaxt
qaynanam Zibanı çağırdı:
– Ziba gəl bura görüm sən necəsən. Məni
görməyə gəlmisən, yoxsa Nərgizi.
Ziba tez:
– Yox ay bibi səni, əlbəttə səni. Kömək eləmək istəyirdim.
Ziba Səlim dayının qızı idi. Uşaqlıqdan onu
Kazım dayının oğlu Ağahüseynə göbəkkəsdi
eləmişdilər. Zibanın ekiz tayı da vardı. Onun 173
adı Bilqeyis idi. Onları bir-birindən seçmək
olmurdu. İkisi də hündür, ətli-canlı qızlar idi.
İkisi də saclarını oğlansayağı vurdururdular.
Ziba düz on il idi ki, ailə qurmuşdu, ancaq
uşaqları olmurdu. Aparmadıqları həkim, ocaq,
pir qalmamışdı. İldə nəzir-niyaz verirdilər.
Ancaq uşaqları olmurdu ki, olmurdu. Ancaq
Bilqeyisin toy edib gərdəyə girdiyi gün, Ziba da
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hamilə qaldı. Hamı təəccüb içində qalmışdı. Bu
qədər həkim heç nə edə bilmədi. Həkimlər
Zibaya, matkan uşaq matkasıdı. Heç vaxt
uşağın olmayacaq demişdilər. Ancaq iki bacının
ikisinin də bir-birinin ardınca əvvəl oğlu, sonra
isə qızları oldu. Hə, Allahın belə möcüzələri də
olur. Nə isə Ziba çox ürəyiaçıq, mehriban,
xoşrəftar qadın idi. Onu çox istəyirdim. Ozümə
doğma, yaxın sayırdım. Hər dəfə də fürsət
düşən kimi ürəyimi açıb ona danışırdım. Ziba
bibisini də çox istəyərdi. Mənə qulaq assa da,
ancaq bir dənə də sözümü ona çatdırmazdı. Bu
dəfə də Ziba gülə-gülə qaynanama:
– Sənə qurrrrban olaram, ay bibi. Sən belə
hirslənmə. Uşaqları evdə tək qoymuşam. Tez
gedəcəyik. Qonaqlar da Zibanın sözünə bənd
imiş kimi tez-tələsik ayağa durdular.
– Hə, Xanım, bizi üzürlü hesab elə. Gələn
dəfə gəlib düşbərə-qutab yeyərik, – deyib çıxıb
getdilər. Qaynanamın bu dəfəki kiçik mini
tamaşası belə qurtardı.
İndi də ki, burdakı tamaşa. Oğlu döyüşə
gedib, bezizvestnüdü. Hardan ağlına gəldi bu
174 söz? Yerindəcə sözləri tapıb elə vurğu ilə
deyirdi ki, ətrafındakılar da, can-can-can,
Allahın özünün rəhmi gəlsin sənə, kəlməsi
qulaqlarımı deşirdi.
Gülnar bizi sexə apardı. İri maşınların səsindən qulaq tutulurdu. O içəri girən kimi də
qışqırmağa başladı.
– Seyid ay Seyid bir bura gəl. Bu vaxt bizə ağ
xalatlı bir kişi yaxınlaşdı.
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– Nədi Gülnar, xeyirdi?
– Hə, sənə təzə işçi gətirmişəm. Buna nə iş
verə bilərsən. Seyid mənə baxıb üzünü Gülnara
tutdu. Bu barbi kuklasına mən nə iş verim.
Yenə apar öz yanında kağaz-kuğaz işinə baxsın.
Bunun kimi xanım buralara heyifdi. Lap
körpədi bu qızcığaz. Onun bu sözlərinə qıpqırmızı qızardım. Ancaq etirazımı da bildirdim
– Mənim əlimdən hər iş gəlir.
Hə, bilirsən, xanım qız, burda iş iki smenlidi.
Gecələr işləyə bilərsən?
Mən bu dəfə qaynanamın üzünə baxdım.
Qaynanam:
– Yox olmaz, ancaq birinci smen işləyə bilər.
Uşaqları var axı. Uşaqlar anasız qala bilməzlər.
Gülnar söhbətə qarışmalı oldu.
– Yaxşı Seyid, mənə de görüm birinci smendə bu qıza nə iş vermək olar?
– Ancaq, süpürgəçi.
Mən qaynanama baxdım, qaynanam razılıq
verdi. Özü isə evə qayıtdı. Seyid mənə iş paltarı
da verdi. Mən geyinib sexə düşdüm. İstidən
nəfəsim kəsilirdi. Ancaq uşaqlarımı düşünüb,
işə başladım. Xəmir gəlmək üçün qoyulan ma- 175
şınlar çox hündür idilər. Karusel kimi dayanmadan fırlanırdılar. Bu dəmir qutunun içinə
hər otuz santimetrdən bir, bir metr yarım
uzunluğunda və əlli santimetr enində dəmir
listlər bərkidilmişdi. Orda işləyən qadınlar, səkkiz saat ərzində bir stəkan çay da içə bilmirdilər. Elə hey dayanmadan bir uçdan kündələri
çörək bişirən peçə vururdular, həm də yeni

Tahirə Ağasiyeva

kündələri özünə gəlmək üçün yumru dəmir
qablarda listlərə düzürdülər. Çörək bişirən
maşının uzunluğu da ki, yüz metr olardı. Vay o
gündən ki, kündələr küt gedəydi. Seyidin səsi
aləmi götürərdi.
– İt qızları, qovacam sizi iti qovan kimi.
Camaat yeməyə çörək tapmır, bunların işinə bir
bax. İşləyirsiniz işləyin, işləmirsiniz cəhənnəm
olun xarabanızda oturun. Mən işçi taparam.
Ancaq nədənsə təhqir olunan qızların heç
keyfi də pozulmurdu. Belə hallarda təəccübümü
gizlədə bilmirdim. Qızlarsa mənə:
– Hə nə baxırsan? Elə bilirsən ondan qorxan
var. O özünü sənə göstərir, təzə gəlmisən, indi
də gözü sənə düşüb. Kim burda işləmək
istəyirsə onun əlinin altından keçməlidi, bildin?
Sən hansı zamanda yaşayırsan? Nədi, elə
baxırsan ki,elə bil dünyadan xəbərin yoxdu.
Mən heç nə anlaya bilmirdim. Nəhayət qızlardan biri mənə yaxınlaşıb:
– Bax, bacı, cavan gəlinsən, hanı ərin?
– Davada, – dedim.
Qaynanam mənə bərk-bərk tapşırmışdı ki,
176 Pəhim burdadı desəm, məni işdən bayıra
atacaqlar. Ona görə də susmalısan ki, balaların
ac qalmasın demişdi. Ona görə də mən də yalan
danışmalı oldum.
– Temboli, bax burda da ərləri vuruşan qadınlar var da. Ancaq bax, uşaqlarının xətrinə
Seyidlə yaxınlıq edirlər, o da onlara altı çörək
əvəzinə on iki çörək verir. Hələ arada ciblərinə
pul da basır. Nə var əskiyin çıxacaq?
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– Bəs məhəbbət? Axı insanı sevmədən necə
onunla yaxınlıq etmək olar? Onu necə öpəcəksən?
– Nə məhəbbət, az. Məhəbbət qarın doyurmur. Gözlərini yum, vəssalam.
– Axı necə? Harda?
– Eee sən də lap qoyunsan, eee. Az dəyirmanda. Un əliyən yerdi. Seyid gedib orda işləyən fəhlələrə pul verir. Onlar da çıxıb gedirlər
abedə. Sən əvvəlcə gedirsən, on dəqiqədən
sonra da o gəlir, bütün işlərin də düzəlir.
Olursan onun dostu. Ehtiyaclarını da ödəyir.
Bu sözləri deyən Samirə adında arıq, sarıbəniz bir qız idi. Ərə getməmişdi. Ancaq Seyidin sağ əli idi. Mən onu heyrətlə dinləyirdim.
İnana bilmirdim. Ona görə də Samirəyə dedim.
– Bilirsən, mən bura işə girəndə bir dəst
sapfir qızıl kamplektimi Gülnara vermişəm.
Əgər Seyid mənə artıq söz desə gedib ona
deyəcəm. Məndə işi olmasın. Mən onun burda
necə pulları cibinə qoyduğunu da bilirəm. Mən
direktorun yanına getsəm, bu işlərin axırı pis
qurtaracaq, – deyib mühasibata Gülnarın yanına
getdim. Əhvalatı ona danışdım. Gülnar bərk 177
əsəbləşdi.
– Qələt eləyir, it oğlu. İndi gedib ona qulaqburması verərəm. Sonra gülümsəyərək dedi.
– Bilirsən, Nərgiz, “Elmlər Akademiyasında”
yaxşı bir tanışım var. Kurs açıb. Bilgisayar mütəxəssisi hazırlayır. Gəl səni tapşırım, get öyrən.
Nə vaxta qədər ayaq altı süpürəcəksən. Çox
gözəl qadınsan. Heç demək olmaz ki, sənin iki
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uşağın var. Hə, nə deyirsən? Ayı da səkkiz
şirvandı. Özü də alimdi ha. Xoşum gəlir səndən,
yaxşı qızsan. Kursu qurtar gəl, mən səni bir işə
düzəldərəm. İndi isə get işinlə məşğul ol.
Dayan, bu telefon nömrəsini də götür dediyim
adama zəng vur. Yadından çıxmasın. Seyidlə də
özüm danışaram. Görüm o qudurğanın ağzı
hardan cırılıb.
İşə başlayandan sonra, günlərim ildırım
sürətilə keçirdi. Səhər işləyirdim. İşdən sonra
çörəkləri satıb evə nə lazımdısa alıb aparırdım.
Sonra Habil müəllimin yanına bilgisayar
öyrənməyə gedirdim. Mən kursu qurtarana
yaxın bizim sexi bağladılar. Mənim və uşaqlarımın yenə də aclıq çəkmək təhlükəsi yaranmışdı. İş tapmaq məqsədilə səhərdən-axşamacan
ayaq döyürdüm. Nəhayət ki məktəblərin birində
işə düzəldim. İşim bilgisayarda yazmaq idi.
Beləliklə ac qalmaq təhlükəsi üstümüzdən götürüldü. Mən pul qazanıb gətirdiyim üçün
qaynanamın da səsi kəsilmişdi. Rəhim də avaraavara haralarda gəzirdi, heç xəbərim də yox idi.
Ancaq heç bir müddət keçmədi ki, Rəhim evə
178 zəng vurub dedi ki:
– Süfrə hazırlayın, qonağım var. İyirmi dəqiqə keçmədi ki, Rəhim qapının zəngini çaldı.
Qaynanam cəld qapını açdı. Qonaq qırx yaşında, sarışın saçlı qadın idi. Üz-gözündən
içgiyə meyilli olduğu aydın görünürdü. Gözlərinin altı şiş idi. Rəhim işgüzar bir tərzdə:
– Ay qız, tez elə çay gətir. Mama, gəl otur
bizim yanımızda. Az, Nərgiz, çay nə oldu, – de-
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yə Rəhim hündürdən danışmağa başladı. –
Yemək də hazırla. Qızı da çağır, gör hardadı,
gedib Arifin maqazinindən araq alsın.
Mən narazı halda:
– Heç qız uşağını da dükana arağ almağa
göndərərlər?
Qızımın araq almaqdan zəhləsi gedərdi. Həmişə də deyinərdi.
– Utanıram axı, hamı mənə elə baxır ki, elə
bil arağı mən içirəm. Satıcı da məni təhqir edib
yola salır. Deyir ki, atan o biri borclarını
verməmiş, ayağın bura dəyməsin.
– Hə, mızıldanma orda, anası sifət. Al get
pulnan al, ancaq başqa maqazinən.
Sonra anasına üzünü tutub:
– Mama, tanış ol, bu Larisadı. Araq düzəldib
satmaqda mənə kömək edəcək. Yaxşı buxaltırdı. Bu işləri də yaxşı bildiyi üçün bir yerdə
işləyəcəyik.
Arvad:
– Ay bala tutularsan axı?
– Qorxma, mən balalarımçün pul qazanmalıyam ya yox. Mən kişiyəm. Kişinin başı qalda
gərək. Arvad gedir işdiyir, mən də onun 179
çörəyini yeyirəm. Belə olmaz. Qız da böyüyür.
Gərək cehizlərini yavaş-yavaş alım, yığım. Bu
gün, sabah, bir də gördün qapımız döyülür, qızı
istiyillər. Üzüm qra olmasın.
Nə isə Rəhim həmin gün Larisanın yanında
arağın sayəsində, çox ailəcanlı ata kimi yaxşı
çıxışlar elədi. O doğrudan da pul qazanmağa
başladı. Ancaq balalarına yox, bu dəfə də
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Larısaya.
Mənim qızım artıq məktəbə gedirdi. Ayağında ayyaqqabısı cırılmışdı. Yağış yağanda
ayağı su içində evə gəlirdi. Soyuqdan göm-göy
göyərmiş ayaqlarını mənə göstərib ağlayaağlaya:
– Mama, belə ayyaqqabıyla məktəbə gedərlər, utanıram axı? O necə atadı. Onun bəs ürəyi
necə götrürür ki, qızı belə cırıq ayyaqqabı ilə
dərsə gedir. Yaxşı kişi tapıb ərə gedə bilmirdin.
Xalxın da ataları var. Bu nə kişidi e, sən də
deyirsən, ərim var. Azərbaycanda elə bil bundan başqa kişi yox idi. Bizi də bədbəxt elədin,
özünü də. Atam ola-ola yetiməm mən. Gəl
çıxaq gedək bu evdən nə olar?
Daha dözə bilmədim. Rəhim zirzəmidə yenə
də araq düzəldirdi. Mən zirzəmiyə düşüb qızın
ayyaqqablarını göstərib hirslə:
– Şirvan yarım ver, gedib uşağa ayyaqqabı
alım. Ayağı su içindədi. Maaş almağıma hələ
iki həftə var. O isə:
– Cəhənnəmə suyun içundədi, qara da gora,
pulum yoxdu.
180
Bircə onu bilirəm ki, bütün gücümlə onun
üstünə səsimi qaldırdım.
– Larisaya tapırsan, onun qızını ayraporta
aparıb paltar alırsan, doğma balana pul yoxdur.
Pul ver!
O saymazyana əlini cibinə salıb mənim qızımın gözü qabağında pulu özünün və Larisanın
başına dolandırıb ayaqlarımın altına atdı. O an
yer ayrılsaydı yerə girərdim. Pulu götürüb
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ağlaya-ağlaya yuxarı çıxdım.
Ancaq bir-neçə aydan sonra polislər Larisanı
bir-neçə kişi ilə birlikdə ictimai yerdə əxlaqsız
vəziyyətdə tutub Ramanaya, qadınlar türməsinə
saldılar. Bu dəfə Rəhim nə qazanmışdısa hamısını polislərə verib onu Ramanadan çıxartdı.
Bu hadisədən bir-neçə gün keçmişdi. Rəhim
Larisanı başqa kişi ilə bir yerdə yataqda görür.
Səhərisi gün içib Larisagilə gedir və çayniklə
onun başına vura-vura komaya salır. Larisanın
tərpənmədiyini görən Rəhim təcili yardım çağırır. Üç gündən sonra Larisa xəstəxanada ölür.
Larisanın Bakı şəhərində heç bir qohumu
olmadığından Rəhim, həkim və milislərə pul
verib işi bağlatdırır. Məhkəmə tibb ekspertizasının verdiyi aktda məhkəmə tibb ekspert
həkimi bu qənaətə gəlib ki, ölümün səbəbi içkili
vəziyyətdə yıxılaraq başdan aldığı xəsarət
nəticəsində beyinə qan sızma olmuş və ölümlə
nəticələnmişdir. Rəhimin bacısı Solmazın
baldızı Gülnazın əri milisdə işlədiyindən onu
başa salır ki, səndən soruşsalar deyərsən ki,
yıxılıb. Vurmağı, yıxılmağı məhkəmə ekspertizası düz təyin edə bilmir. Boynuna alma, 181
yiyəsi də yoxdu, mən danışaram üç-dörd minlə
işi düzəldərik. Beləliklə, Rəhimə heç bir cəza
verilmədi. Onun sonrakı həyatı avaraçılıqla
keçdi. Anasının qolundakı sünbül qolbağısına
kimi satıb Rasiyada yaşayan Ritanın yanına
getdi. Bir neçə vaxtdan sonra o təkrar Bakıya
döndü. Görünür Rəhimin cibinin gücü Ritanı
dolandırmağa çatmamışdı. Mən boşanmaq üçün
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məhkəməyə müraciət etdim. Qərarı isə iki ildən
sonra aldım və uşaqları götürüb evdən getdim.
Onun sonrakı həyatıyla isə heç vaxt maraqlanmadım.

SON

182
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Son söz

Nərgiz sonunda özünə xoşbəxt qadın deyə
bilər. Xoşbəxtliyin nə olduğunu bilməyə-bilməyə, onun dadını dadmasa belə. Xoşbəxt olduğunu ona görə deyirəm ki, artıq uşaqları
böyüyüb. Oğlu Universiteti uğurla bitirdi. Əsgər
getməyə hazırlaşır. Qızı isə yaxşı bir oğlanla
ailə qurub. Onun da iki uşağı var. Həyatda
qarşılarına çıxan bütün problemləri özləri həll
edirlər. Analarına heç bir əziyyət vermədən.
Uşaqları olandan sonra qızı deyir ki, ana
olandan sonra, anamı daha yaxşı başa düşürəm.
İndi duyğularım, istəklərim dəyişib.
Nərgiz uşaqlarının ikisi ilə də fəxr edir.
Əlbəttə öz məhəbbətini göstərmədən. O da belə
sevir. Onların hər bir hərəkətini çox böyük
heyranlıqla seyr edir. Hərdən fikirləşir ki,
görəsən bunlar həqiqətənmi onun uşaqlarıdır?
Onlar qayğı görmədən bu qədər qayğıkeş, ağıllı
oldular. Uşaqlıq sevincini yaşamayan, hər
günləri mənəvi əziyyətlə dolu olan, uşaq kimi
əzizlənməyən balacalar, belə gözəl intellektual
183
düşüncəyə necə malik oldular? Bu sualın
cavabını Nərgiz yəqin heç vaxt tapmayacaq.
Bəlkə də bu Nərgizə Allahın hədiyyəsidir.
Nərgizə, indi xoşbəxtsənmi sualını verəndə, o
sadəcə çiyinlərini çəkib nə bilim,- dedi. Sonra
isə əlavə etdi. Xoşbəxtlik nədir axı? Xoşbəxt
gün var, an var. Ancaq o vaxt əbədi xoşbəxt
olacam ki, bu dünyadan köçəndə, son mənzilə
balalarımın çiynində gedəcəm. Yalnız o zaman
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dünyanın ən xoşbəxt qadını sayılacam. Bir də
mənim üçün xoşbəxtlik odur ki, qocalıb əldən
düşən zaman uşaqlarım mənim qulluğumda
dursunlar, nazımı çəksinlər, əzizləsinlər. Məni
xanım kimi saxlasınlar. Əzizləsinlər ona görə
deyirəm ki, mənim həmişə nəvazişə böyük
ehtiyacım olub. Çünki mən böyüdüyümü hiss
etmirəm. Daxilimdə həmişə nəvazişə ehtiyacı
olan uşaq yaşayır. O böyümək istəmir. Ancaq
və ancaq əzizlənmək istəyir.
Nərgizin əri isə necə alçaq və vicdansız idisə,
yaşı əllini keçməsinə baxmayaraq yenə də
ağıllanmadı. İndi oğlu ilə görüşür. Hərdən ona
maddi cəhətdən kömək də edir. Qızına isə heç
yaxın getmir. Çünki onun oğluna olan köməyi
də təmmənnalıdır. O artıq başa düşür ki,
qocalır. Xəstələnəndə kimsə ona baxmalıdır axı.
Əvvəllər uşaqlarını tanımaq istəməyən, onlara
Allahın cəzası kimi baxan bu kişiyə görəsən
indi nə olub?
Xanım isə hələ də atasının yolunu gözləyir.
Onun yeganə arzusu atasının onunla qalmasıdır.
Ata məhəbbəti görməyən Xanımın hərdən öz
184 uşaqlarına paxıllığı tutur. İşdən yorğun gəlməsinə baxmayaraq ərinin uşaqlarla mehribanlıqla
oynadığını, onlara həmişə vaxt ayırdığını, məhəbbətlə uşaqları yedizdirməsinə həsədlə baxır.
Bəs onun atası niyə belə olmadı? Hərdənbir
Nərgizə də zarafatla: – Ərin oğlunla görüşür,
mənim zəngiməsə cavab vermir. Mən ona nə
etmişəm? – deyir
Əlbəttə Nərgiz yaxşı başa düşür ki, qaradan
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artıq rəng yoxdur. Onun ürəyinin ata nisgilini
heç nəylə ovuda bilməyəcək. Ata həsrətilə
yaşamaq onun da taleyinə yazıldı.
Nərgizə isə hələlik xoşbəxt demək olar.
Hələlik ona görə deyirəm ki, çünki taleyin nə
qədər amansız olduğunu bilirəm. Həyatda hər
bir işin yaxşı getdiyi bir vaxtda birdən fələyin
çərxi elə dönür ki, nə baş verdiyini anlaya
bilmirsən.
Görəsən, insan niyə bu qədər sonu görünməyən arzularla yaşayır? Cavanlığın nə olduğunu bilməyən Nərgiz hələ də kiminsə onu sevəcəyini gözləyir. Öz arzusuna gülə-gülə, inanmaya-inanmaya. Hələ də heç vaxt tapmayacağı
məhəbbətini gözləyir. Seviləcəyinə inanmaq
istəyir.
Assol şahzadəsinin onu qırmızı yelkənli gəmidə gəlib aparacağını gözləyən kimi, o da
sevgisini gözləyir. Hələ də ona elə gəlir ki,
hardasa onun kimi qadını gözləyən bir kişi var.
Sadəcə o hələ gəlib onu tapmayıb. Ya da ona nə
isə mane olur. Bəlkə də gözünün qabağında olaola ona yaxınlaşmağa cəsarət etmir. Ona ürəyini
açan kişilərin isə heç biri onu maraqlandırmır. 185
Yəqin ona görə ki, Nərgizin ürəyinin qapısını
necə döymək lazımdır onu bilmirlər.
Nərgizi həmin kişilərdə olan heyvani hissiyatları çaşdırır. Görəsən bu kişiləri dünyaya
hansı qadın gətirib və onlar hansı şəraitdə
tərbiyə alıblar? Öz vəhşi ehtirasına qapılan
kişilər bilmirlər ki, elə bu an da kimsə onların
analarına, bacılarına və yaxud qızlarına bu cür
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vəhşi ehtirasla baxır? Baxmaq nədi, hətta onları
artıq yoldan da çıxarıb.
Sizə bir sözüm var kişilər! Bir qadını xoşbəxt
edə bilməyəcəksinizsə, ona yaxınlaşmayın.
Qadınları özünüzün vəhşi ehtirasınıza qurban
verməyin! Çünki sizin də doğmalarınız kiminsə
vəhşi ehtirasının qurbanı ola bilər. Başınıza
bədbəxt hadisə gələn zaman düşünün. Görəsən
sizin üstünüzdə kimin ahı var.
Bəlkə Nərgiz də atasının törətdiyi günahın
cəzasını çəkir. Axı o qadın da yeganə oğlunu
tək böyütdü.
Özgə evini yıxan Məryəm isə xoşbəxtliyini
tapmadı. Ruhi xəstəliyə tutuldu. Axır günlərini
ikinci ərindən olan qızı Arzunun yanında keçirdi. Arzunun əri ondan ayrılıb başqa bir
qadınla ailə qurdu. Arzu Məryəmi ruhi
xəstəxanaya yerləşdirdi.
Ata, anasının günahlarını Nərgiz və Arzu
çəkdilər. Məryəmin oğlu Anar və Arzunun əkiz
bacısı Cəmilə çox erkən öldülər.
Bax belə. Bu da Zaman adlı hakimin
cəzalandırdığı daha bir insan taleyi.
186
İnsanlar yaşamaq güçünü sevgidən alırlar.
Sevmək və sevilmək çox gözəl bir duyğudur.
Ancaq uşaq dünyaya gətirməzdən qabaq
fikirləşin. Siz o uşaqları sevgi ilə böyütməyə
hazırsınızmı? Cavanlıq illəriniz ötüb keçəndən
sonra, qocalıq sizi qəfildən yaxalayanda, əlinizdən tutmayan uşaqlarınızı qınamaq lazım
deyil. Siz əgər dərindən düşünsəniz görərsiniz
ki, bu hamısı sizin onlara etdikləriniz əməllə-
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rinizdi. Körpə olan zaman onların ürəyinə
vurduğunuz yaralardı. Valideyinlər nahaq düşünürlər ki, övlad onlara borcludu. Sizin uşaqların mənəvi dünyasını zəhərləməyə haqqınız
yoxdur.
Ata-analar bir az düşünək. Həyata gətirdiyiniz övladlara Allahın cəzası kimi yox, Allahın
sizə göndərdiyi lütfü kimi baxın. Onlar sizin
gənclik illərinizin yolunda qanqal, alaq otu
deyillər. Əksinə sizin yoillarınızı bəzəyən ətirli
qızılgül çiçəkləridirlər. Hərdəndir tikanları
əllərinizi cızır. Ancaq siz əlinizin qanamasına
heç bir əhəmiyyət vermədən qızılgülün ətrini
ciyər dolusu qoxlaydığınız kimi, gözəlliyindən
zövq aldığınız kimi, uşaqların sizin gözünüzün
önündə necə böyüyüb pərvazlanmağından da
elə zövq alın.
Uşaqlarınıza inanın, onları sevin və qoruyun.
İstər qadınlar, istərsə də kişilər, ətrafınızda
yaxın bildiyiniz tanışlarınızın, dostlarınızın,
qohumlarınızın fitnə-fəsadına uymayın.
Deyirlər ki, məişət problemləri ən güclü
məhəbbəti belə darmadağın edir. Ona görə də
ailə qurmamışdan əvvəl hər bir xırda detalı 187
düşünün. Ancaq fikirləşməyin ki, varlı kişinin
qızını alıb gözəl gün görmək olar. Belə düşünən
insanlar çox səhv fikirdədilər ona görə ki,
insanda heç vaxt ona yazılmış bəxt dəyişə
bilməz, yalnız və yalnız kandar dəyişəcək. Əgər
həmin şəxslər öz ürəklərinin əksinə hərəkət
etsələr faciə ilə üzləşəcəklər. Varlı kişi birdənbirə iflasa uğrayacaq. Uğursuzluq qapısını
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döyəcək və müflis olub, son günləri ya dəlixanada, ya həbsxanada, ən yaxşı halda isə qocalar
evində keçəcək. Qaynatanın var dövlətinə
uymuş kürəkən isə sonunda içkiyə qurşanacaq,
arvadı isə bir özgənin qadını olacaq.
Qadınlar! Yadınızda saxlayın, nəfsinizlə
hərəkət etsəniz, ərə getdiyiniz varlı kişi bir
özgəsinə vurulacaq. Siz düzgün seçim etmədiyinizi başa düşəndə isə çox gec olacaq. Ən
gözəl illərinizi oğurlamış həyat yoldaşınız sizə
heç nə vermədən küçəyə atacaq. Cavanlıq
illərində bir anda qazandığınız var-dövləti, illər
keçəndən sonra bir göz qırpımında da
itirəcəksiniz. Bu da son.
İnsanlar! Bu gözəl dünyanı öz mundar
ehtirasınızla korlamayın. Gözəl düşünün ki,
bütün gözəlliklər də nəsibiniz olsun. Uşaqlarınıza tərbiyə verərkən seçim etmək hüququnu
onlarda saxlayın. Qoy onlar həyatin çətin
sınaqlarından, yalnız özləri özlərini dərk edərək
baş çıxartsınlar.
Çünki insan yaradılmışların ən ağıllısıdır. Siz
onların həyat yollarında səhv buraxmamaları
188 üşün ancaq yol göstərən məşəl olun. Yaxşı
düşünsəniz görərsiniz ki, Allah da seçim etmək
imkanını sizin öz öhdənizə buraxır. Hər hansı
bir işi görmək istəyərkən iki yol ayrıcında
qalırsınız.
Bilirsiniz, seçimi düz edənlər yüz ölçüb bir
biçirlər. Yalnız öz ağlının gücünə inanan
adamlar, bir addım atmamışdan əvvəl onun
hansı sonluqla qurtara biləcəyini düşünürlər.
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Hər bir işin pis, yaxşı tərəflərini, ona dəyəcək
ziyanı və xeyri götür-qoy edirlər. Səhvlərini
qabaqcadan gördükləri üçün, işləri uğurlu və
yaxud uğursuz alınmasından asılı olmayaraq hər
bir çətinliyin qarşısını ağılla düşünərək aradan
qaldırırlar.
Seçimi düz etməyənlər isə özünə inanmayan,
özünə şübhə ilə yanaşan, səhv etməkdən qorxan
insanlardı. Axmaq adamlar eyni səhvi təkrartəkrar dayanmadan edirlər. Yıxılırlar, həmin
çətinlikdən yaxa qurtarıb balaca dirçələn kimi
yenə də gözləri ayaqlarının altını görmür.
Ömürlərini isə tənhalıqla başa vururlar.
Özlərinə haqq qazandıra-qazandıra.
Qadınlar! Heç vaxt! Həyatınızı məhv etmiş
kişiləri bağışlamayın. Siz onları bağışlasanız
heç nə dəyişməyəcək. Sadəcə sizin ən gözəl
illərinizi məhv etmiş alçağa yeni həyat verəcəksiniz, qulluğunda durub onların layiq olmadığı
rahatlığını qoruyacaqsınız. Uşaqlarınıza dəyən
mənəvi ziyanı isə heç nəylə qaytara bilməyəcəksiniz. Gərginlik içində böyüyən oğul və
qızlarınız qorxaq, yaltaq, ikiüzlü olacaqlar.
Həyatda öz yerlərini tapa bilməyəcəklər. Əgər 189
siz vaxtında, qanınızı içən, “ata adlı vampirdən”
yaxa qurtarmasanız.
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Psixoloq rəyi

Əziz valideynlər! Gəlin ilk öncə uşaqlarımıza
aşıladığımız tərbiyə üsulunu nəzərimizdən
keçirək. Fikirləşək ki, biz uşaqlarımızı “böyüdürük”, yoxsa tərbiyə edirik? Cismimizin ehtiyacını ödəmək heç də tərbiyə etmək demək
deyil. Yəni, vaxtlı-vaxtında onun bütün maddi
istəklərini yerinə yetirməklə yanaşı, həm də ən
vacibi ona sevginizi, qayğınızı bildirməkdir.
Uşağınızın sizə daha çox ehtiyacı olan vaxtda
bütün günü işləyib, ona gələcəkdə gözəl həyat
vəd etməkdənsə, ona vaxtınızı ayırın, ona daim
yanında olduğunuzu və hər zaman dəstəklədiyinizi hiss etdirin (məsləhət, öyüd-nəsihət,
verməkdənsə bu daha yaxşıdır).
Bəzən biz elə düşünürük ki, uşağın nitqi
inkşaf etdikdən sonra hər şeyi anlayır. Bu əsla
belə deyil. Uşaq nəinki danışana qədər, hətta
doğulmazdan öncə sizin ona olan hiss və
duyğularınızı, mənfi və müsbət fikirlərinizi
bilir. Deməli, tərbiyə prosesi bətndaxilində başlayır. Uşaqlarınıza istənməyən, arzuolunmayan
190 və ya hər hansı səhvinizin nəticəsi, idarə edə
bilmədiyiniz ehtirasınızın, şəhvətinizin məhsulu
kimi yox, Allahın yer üzünə, sizə göndərdiyi
həm pay, hədiyyə, (halbuki, bu pay hamıya
verilmir və bu payı illərlə gözləyən ailələr,
analar var) həm də, sizə verilən əmanət kimi
baxın.
Uşağınızın bioloji anası olmaq, yəni, onları
dünyaya gətirmək analıq borcunuzu yerinə ye-
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tirmək demək deyil. Deməli, uşağınızın bioloji
anası olmaqla yanaşı, psixoloji və sosioloji
anası olmalısınız.
Söhbət tərbiyədən gedirsə, burda analarla bərabər atalar da böyük məsuliyyət daşıyır.
Əziz valideynlər! Unutmayaq ki, uşağa qarşı
edilən hər hansı bir münasibət (istər mənfi,
istərsə də müsbət) yetkinlik və ya gənclik
dövründə mütləq və mütləq özünü biruzə verir.
Onunla necə davranmısınızsa, qarşılığını mütləq
görəcəksiniz. Valideynlər əkin sahəsində
işləyən kəndliyə, uşaqlar isə əkin sahəsindən
götürülən məhsula bənzəyirlər. Kəndli gecəgündüz yağışda, qarda, qızmar istidə çalışır ki,
vaxtı çatanda xeyirli məhsul əldə etsin.
Sizsə, hörmətli valideynlər, əvvəldən,
uşağınıza körpəliyindən düzgün tərbiyə verin
ki, vaxtı gələndə bu uşaq həm sizə, həm də
cəmiyyətə xeyirli olsun!
Lalə Rauf qızı Allahverdiyeva
BDU-nun Sosial elmlər və Psixologiya
fakültəsinin tələbəsi
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