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Sən oğrusan! Sən köləsən! Sən ermənisən! 

 

Puşkin 
 

* * * 
 

... – Ay qız, Səidə, o uşaq niyə ağlayır? 
Yun şalını başına bağlayaraq otaqdan çıxan qadın yenə 

gəlinini səslədi: 
− Bu uşağa niyə baxmırsan, hə? Can, ağlama nənə qurban, 

nolub mənim balama? Səidə!... 
Gəlinin səsi mətbəxdən gəldi: 
− Hə, ana. Xəmirlidir əlim. Bilmirəm niyə ağlayır. Yeməyini 

indi vermişəm ki. 
Qadın iki yaş yarımlıq nəvəsini astaca havada oynadaraq 

oxşamağa başladı: 
 

Başına mən dolanım, 
Mən dönüm, mən dolanım. 
Səni Allah saxlasın, 
Sayəndə mən dolanım... 

 
Uşaq isə elə bil onu havada atıb-tutan, oynadan nənəsinin 

inadına gedir, daha da bərk ağlayırdı. 
Qolları yorulan cavan nənə uşağı yerə qoyub şirin bir mə-

zəmmətlə dedi: 
− Zalım balası, maşallah, qollarım yoruldu ki. Ay qız, xəmiri 

ver mənə gəl uşağı yatızdır. 
Saçlarını yığaraq ləçək vurmuş, ala gözlü gəlininə yaxın-

laşdı: 
− Ver mənə... 
− Ana, bu dəqiqə qurtarıram, sən əlini bulama. 
Balacanın beşiyi yavaş-yavaş yırğalanır, arzularını dünyalar-

ca sevdiyi körpəsinə bəxş etmiş, beşiyinin başında keşikçi əs-
gər kimi dayanmış gənc və gözəl ana nəvazişlə layla deyirdi: 
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Layla dedim yatasan, 
Qızılgülə batasan. 
Qızılgüllər içində, 
Şirin yuxu tapasan. 

 
Qəfil çöldən gələn anlaşılmaz səs onu dayandırdı.  
Gəlin, qayınana ikisi də pəncərəyə doğru qaçdılar. Haradansa, 

uzaqdan göy gurultusuna bənzər şaqqıltılar gəlirdi. Deyəsən ha-
radasa atırdılar. Son vaxtlar qonşu ermənilərlə münasibətlər so-
yuqlaşmışdı. Və hətta bəzi yerlərdə qarşıdurmalar da baş verirdi. 

Gəlin təşvişlə dilləndi: 
− Güllə səsinə oxşayır. Allah axırını xeyir eləsin... 
Ağlamağa ara verməyən və indi daha çox çığırmağa başla-

yan körpənin səsi gəlini otağa qayıtmağa məcbur etdi: 
− Ay Allah, bu niyə dayanmır? – beşiyi yırğalamağa başladı. 
Qadın isə hələ də çölə – batmağa hazırlaşan günəşə tərəf ba-

xırdı. Amma görünmürdü günəş. Hava boz və boğuq rəng al-
mışdı. Sanki insanların az sonra törədəcəyi fəlakətinə, vəhşili-
yinə qarşı göyün də üzü tutulmuşdu. Elə bil bir-birinə kiplən-
miş buludlar öz qızıl taxtına enməyə hazırlaşan həyat eşqli gü-
nəşin insanlığa sığmayan bu soyqırımı görməyinə mane olmaq 
üçün çalışırdılar. 

Qayınana üşüdüyünü hiss edib içəri keçdi. Otağın 
kandarında dayandı. Qəribə təşviş dolu bir baxışla gəlinini və 
hələ də sakitləşməyən istəkli nəvəsini süzdü. 

Səidənin gözləri qayınanasının gözləri ilə toqquşanda bütün 
bədəni titrədi, sanki paltarında buz vardı. Heç özü də anlamadı 
nədir bu gözlərdəki. Təşvişmi? Qorxumu? Nigarançılıqmı? 

Yox, bunlardan daha fərqli, daha qorxunc idi bu baxışlar... 
Səidə narahatlıqla beşiyi digər əlinə ötürərək yırğalamağa 

davam etdi. Yenə qapıya tərəf baxdıqda hələ də həmişə cəsur 
tanıdığı bu qadının daş heykəl kimi dayanıb bu dəfə hansısa 
məchul bir nöqtəyə baxdığını gördü. 

− Nolub, ay ana?! 
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Qadın bir neçə saniyə susub, geriyə döndü: 
− Uşaqlardan nigaranam... – və qapıdan çıxdı. 
Səidə fikrə getdi. O da ana idi. Ana ilə övladın ürəyi, hisləri, 

duyğuları isə həmişə ilahi tellərlə bir-birinə bağlı olur... 
Gəlin fikrini dağıtmağa çalışaraq, beşiyi yırğalaya-yırğalaya 

sevimlisinə, ürəkparasına layla deməyə başladı: 
 

Qızılı butam, laylay, 
Ətrinə batam, laylay. 
Balam ərsəyə çata, 
Toyunu tutam, laylay. 

 
On beş dəqiqə keçməmişdi ki, aşağıdan eşitdiyi nalə gəlinin 

ruhunu bədənindən oynatdı. Özünü eyvana necə atdığını heç 
bilmədi, pəncərədən aşağı baxanda elə bil ayağının altından yer 
qaçdı.  

Üç erməni dığası qayınanasını təpikləyirdilər. Yerdə qıvrı-
lan qadın ağrıdan huşunu itirmək dərəcəsinə çatır, nalə edirdi.  
Özünü müdafiə etmək üçün tərpənə belə bilmirdi. 

Ermənilərdən biri digər ikisini dayandırdı: 
− Bəsdir, bəsdir. Daha aparın, hələ qocalmayıb, lazım olacaq... 
Hava toranlaşmağa başlasa da, Səidə ata evində olarkən 

qonşuluqda yaşayan Hakopu yaxşı tanıdı. Alçaq erməni hələ 
əvvəl bir azərbaycanlını hansısa səbəbdən qətlə yetirib, 
Ermənistana qaçmışdı. Ondan sonra onu tapan olmamışdı.  

İndi onun eybəcər və bir tərəfi çapıq olan üzünü görəndə 
Səidə qeyri-ixtiyari qışqırdı. Bu an ermənilər pəncərədə dəhşət 
içində donub qalan Səidəni gördülər. 

Hakopun gözlərində murdar bir qığılcım parladı: 
− Ooo, kimi görürəm?! 
Səidə cəld geri çəkilib giriş qapısını bağladı. Körpəsinin yanına 

qaçdı. Amma heç bir çıxış yolu yox idi. Hakopu yaxşı tanıyırdı. 
Hələ qız vaxtı evlərində olarkən, Hakopun iyrənc baxışlarını 
üzərində hiss edirdi həmişə. Bunu xatırlayıb göz yaşı içində 
körpəsinin alnından öpdü. Kim bilir ananın bu lal baxışları 
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beşikdəki ağlamaqdan qəşəng gözləri qızarmış, yanaqları allanmış 
bu körpəyə nə deyirdi? Bir təkcə Allah bildi, bir də körpə... 
Beşiyində vurnuxan körpə anasının yanında olduğunu görüb 
azacıq kiriyən kimi oldu. Qoşa əllərini havada oynadıb, qucağına 
getmək  üçün  istəyini qığıltısıyla anlatmaq istədi. Amma anasının 
onu qucağına almaq, ovundurmaq fikri yox idi deyəsən bu dəfə. 
Körpə burnunu qırışdıraraq dodaqlarını büzdü... 

Ana göz yaşı içində balasını bir də öpdü. Ayrıla bilmirdi 
beşiyindən: 

− Səni Allaha tapşırıram!!! 
Qapını sındırmaq üçün vurulan zərbə ilə Səidənin mətbəxə 

atılması bir oldu. Mətbəx bıçağını əlinə alaraq, düz ürəyinin 
tuşunda hazır saxladı. O azərbaycanlı, azəri türkü idi. Onun 
damarından axan qan təmiz türk qanı idi. Heç bir qarışığı 
olmadan... Tarix boyu qeyrətinə, cəsarətinə bütün millətlərin 
həsəd apardığı türk qadını. O ölümə də hazır idi. Amma  
düşmənin, yad bir əlin ona toxunmasına dünyasında razı 
olmazdı.  

Hakop saxta yalvarışlarla ona yaxınlaşmağa çalışdı: 
− Yaxşı, zayka, axı biz qonşu olmuşuq. Sənin atanla dost ol-

muşam. Mən sənə heç nə eləmərəm. Uşağa da dəymərəm. 
Ağıllı qız ol, bıçağı qoy yerə... 

Səidə geri çəkildi: 
− Alçaqlar, murdarlar! Nə istəyirsiniz axı bizdən? Nə, nə? 

Bizimlə yaşayıb, süfrəmizdən yeyib, axırda arxadan 
vurursunuz. Yox, arxayın olun, heç vaxt çata bilməzsiniz o 
murdar arzunuza. Ruhumuza qəsd edə bilməzsiniz heç vaxt. 
Sizə elə ölü vücud qalar. Heç vaxt! 

Hakop irəli atılsa da, artıq gec idi... Hirslə mətbəxdən çıxar-
kən qan içində yerə sərilmiş Səidənin başına təpiklə vurdu, si-
fətini tapdalayıb körpə yatan otağa keçdi. 

Xəncər havada parladı... 
− Sizin hamınızın kökünü kəsəcəyik, türk balası, bax belə 

beşikdəcə. 
Lakin Hakopun əli havada qaldı bir anlıq. Bayaqdan ağlayan 
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körpənin gözündən zərrəcə yaş gəlmirdi. Sakit-sakit 
qarşısındakı “əcələ” baxırdı. Çox qəribə baxırdı... 

Dığalardan biri otağa girdi: 
− Gör sandıqdan nələr tapmışam. – acgözlüklə güldü. 
Hakop qeyri-iradi, keyləşmiş halda ayağa qalxdı: 
− Bu uşağı aparacam! 
Tapdıqlarını ciblərinə doluşduran erməni silahın qundağı ilə 

Hakopun qucağındakı körpənin sinəsindən vurdu: 
− Öldür, rədd olsun, türkdür, neyləyəcəksən? 
Hakop başını bulayıb güldü: 
− Bu gündən daha türk deyil. Baxaq görək o böyüyəndə mə-

nə deyəcəksən? Abovyan, türkü yalnız türk məhv edə bilər. 
Mən sənə borclu... 

* * * 
 

Aeroportdan çıxıb dərindən nəfəs aldı. Hər şey qaydasında 
idi. Pulu da Azərbaycan manatına dəyişmişdi. Yoxlanışda da 
heç bir narahatlıq olmamışdı. Sənədləri qaydasında olan bir rus 
vətəndaşı idi... Sergey İvanov. İşləri ilə əlaqədar müvəqqəti Ba-
kıya xalasıgilə gəlmişdi. Bir müddət sonra - iki aya 
qayıdacaqdı.  

Sergey İvanov taksilərdən birinə yaxınlaşıb maşının qapısını 
açdı. Rus ləhcəsi ilə Azərbaycanca soruşdu: 

− Şəhərə apararsan? 
Saçının qarşı tərəfi bir az keçəlləşmiş, arxa tərəfi isə çallaş-

mış, üzündə dərin qırışlar şırım atmış taksi sürücüsü gənc oğla-
nı süzdü: 

− Hansı ünvana? 
Sergey sol əlindəki çamadanını buraxıb, gödəkçəsinin yaxa-

sını açdı. İçəri cibdən səliqə ilə qatlanmış vərəqi çıxarıb açaraq 
sürücüyə uzatdı: 

− Bura. 
Sürücü başı ilə işarə edib soruşdu: 
− Yükün çoxdu, yoxsa elə bunlardır? 
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Sergey arxa qapını açdı: 
− Bunlardır. –  çamadanları elə arxaya - öz yanına qoyub qa-

pını bağladı. 
Yol uzunu maşının pəncərəsindən ətrafı seyr edirdi. Necə 

böyük, necə gözəl şəhər idi. Bakı... Deməli, Bakı bu imiş. Də-
yərmiş təriflərə. Sergey Ermənistanda olarkən ekranlarda, 
şəkillərdə görmüşdü Bakını. Rusiyaya gedəndə isə, orada bəzi 
əraziləri ilə xəritədə də, başqa üsullarla da qiyabi də olsa tanıt-
mışdılar bu şəhəri ona. 

Amma indi bu şəhərin özünə düşməsi onu bir az heyrətlən-
dirmişdi. Gör onun düşmənləri necə gözəllikdə yaşayır. O artıq 
düşmən torpağındadır. Amma Sergeyi təəccübləndirən tamam 
başqa bir şey idi. Axı niyə o düşmənlərinin məskunlaşdığı bu 
şəhərə nifrətlə baxa bilmir? Niyə qaynaşan bu insanlar onun 
qəzəbini aşıb-coşdurmur? O, İrəvanda – Yerevanda böyümüş-
dü. Amma çox qəribədir ki, Bakı nəyinki onda nifrət doğurmur, 
hətta az qala doğma gəlirdi... 

− Qardaşoğlu, deyəsən buralarda olan adam deyilsən ha, qə-
ribsən? – ön güzgüdə ona diqqətlə baxan sürücü soruşdu. 

Çölə baxmaqdan əl çəkib, başını arxaya söykədi:  
− Rusam, buralı deyiləm. 
Bu dəfə sürücü birbaşa arxaya çönüb, tez də çevrildi: 
− Doğrudan? Heç oxşatmadım rusa. Atan, ya anan buralıdır? 

Kimin var Azərbaycanda? 
Suallardan karıxmış Sergey başını yenidən pəncərəyə tərəf 

çevirdi: 
− Atam da, anam da rusdur! Bura xalamgilə gəlmişəm. 
Sürücü başını yellədi: 
− Elə bildim buralısan, bizlərə oxşadın. – gülümsündü - qaş 

qara, göz qara, bir az da qarabuğdayı. Amma ləhcəndən rus ol-
duğunu tutdum o dəqiqə. Bizim dili harda öyrənmisən? Pis bil-
mirsən ha amma. 

Sergey lap təngə gəldi: 
− Xalam öyrədib... – tez də söhbəti dəyişdi - hələ çatmırıq? 
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Sürücü əli ilə qarşı tərəfdə bir-birinə dirənmiş maşın selini 
göstərdi: 

− Tıxaclar qoysa çatarıq. Hələ indi yaxşıdır. Elə olur saatlarla 
tıxacda qalırıq. Neyləmək olar, qardaşoğlu, şəhər böyük, maşın 
da adamdan çox. Bir yanda körpü tikirlər, yolu genişləndirirlər, 
işıqfor qoyurlar, heç bir xeyri yoxdu.  – yenə güzgüdə arxaya 
ötəri nəzər saldı. – Sən de görüm şəhərimiz necədir, xoşuna gəl-
di? 

Sergey çölə baxa-baxa bir az dayandı, sonra fikirli halda 
yenə başını arxaya söykəyib, gözlərini yumdu: 

− Gözəldir!... 
Sergeyin 22 yaşı keçməsinə baxmayaraq, yaşından böyük 

görünürdü. Ona baxan əminliklə 25-26 yaş verərdi. Hündür 
boylu, cüssəli idi. Yoğun boynu vardı. Sifəti tunc rənginə ça-
lırdı. Qara, qurd baxışlı gözləri isə mənalı və diqqətli baxırdı. 
Cod və azacıq qıvrımtəhər saçlarını sol tərəfdən yana ayırmış-
dı. Əynindəki qara dəri gödəkçənin yaxasını maşına əyləşəndə 
açmışdı.Geyindiyi bədəninə yaxşı oturuşmuş tünd göy 
vodalaskası sinəsinin əzələlərini qabarıq bildirirdi. Qara cins 
şalvar geyinmişdi.  

Ayağını bir-birinin üzərinə aşırıb, gözlərini açdı. Getdikcə 
başının ağramağa başladığını hiss etdi. Əlini cibindən çıxarıb 
boynunu bərk-bərk bir neçə dəfə sıxıb buraxdı, gicgahlarını ov-
uşdurdu. Heç keçənə oxşamır deyəsən, gərək dərman alım. – 
deyə düşündü. 

Bayaqdan susduğu üçün səsi özünə birtəhər gəldi: 
− Buralarda yaxında aptek var? 
Sürücü söhbətə bəhanə tapıbmış kimi dirçəldi: 
− Hə, bir az qabaqda işıqforun yanından dönsək var. Nolub, 

qardaşoğlu? 
Dilxor halda saatına baxdı, ağzıdolusu nəfəs alıb, ordlarını 

şişirtdi və astaca nəfəsini verdi: 
− Başım ağradı. 
Sürücü razılıqla başını buladı: 
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− Bilirdim ki, halında fərq olacaq. Adam heç vaxt olmadığı 
yerə düşəndə, havasını dəyişəndə həmişə əvvəl nəsə narahatlıq 
olur. Dedin heç vaxt olmamısan da burda?! 

Sergey barmaqlarını çırtlatdı: 
− Aptekdə saxla! 
Yox, ağrı keçmək bilmirdi. Elə maşındaca həblərdən ikisini 

quru-quru uddu. Yenə pəncərədən gözünü çəkə bilmədiyi gözəl 
şəhərə baxdı. Amma xəyalında uşaqlığını keçirdiyi Yerevana 
qayıtdı...  

O Yerevanı sevirdi. Hələ uşaq ikən atası Hakop Xocalını, 
Şuşanı, Zəngilanı, Ağdamı alarkən etdikləri qəhrəmanlıqdan, itir-
dikləri əsgərlərdən danışanda həmişə fəxr edirdi. Yadındadı, bir 
dəfə Hakop zirzəmilərində siçan yuvası tapmışdı. Hər iki oğlunu 
yanına çağırıb əllərinə biz vermişdi ki, qutuya saldığım siçan ba-
laları Azəridir, türkdür. Qanımıza susamış düşməndir. Onları han-
sınız daha ağıllı, daha dəhşətli əzabla öldürsəniz o əsl erməni ba-
lasıdır. Alın görək xalqımızın qisasını... 

Qardaşı Akop siçan balasının dərisini diri-diri soyub öldür-
dü, başqasının qolunu-qıçını dartıb qopardı... Onda hələ 
Sergeyin 8 yaşı vardı, Akopun isə 14 yaşı. Sergeyin əsl adı 
Teryan idi. Bu adı atası vermişdi ona. Hansısa həlak olmuş 
əsgər dostunun şərəfinə. 

 Onda atası Hakop Sergeyə acıqlanmışdı: 
− Bax, Teryan, Akop türklərə neyləyir, nə durub baxırsan? 
O hələ uşaq ağlı ilə başa düşürdü ki, bunlar sadəcə aciz 

siçan balalarıdır. Onlara əzab verib öldürmək düzgün sayılmaz. 
Onsuz da bununla türklərə heç nə olası deyil. Nədənsə heç cür 
qıymamışdı siçan balalarını qəddarlıqla öldürməyə. Balaca 
Sergey siçanların başından bir dəfə vurmaqla öldürmüşdü 
onları. Hakop isə yaman hirslənmişdi, ona sillə vurmuşdu: 

− Qorxaq! Siçandan qorxursan? Qorxdun dişləyər səni? 
Sergey ağlayıb atasının qıçını qucaqlamışdı: 
− Ata, axı o türk deyil, siçandır. 

    Hakop onu itələyib, tüpürmüşdü: 
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− Tfu, sən erməni deyilsən! Erməninin düşmənə yazığı gəl-
məz, heç kimə yazığı gəlməz! 

8 yaşlı Sergey yenə atasını qucaqlayıb, ağlayıb and içmişdi: 
− Ata, mən daha Akop kimi olacam, əsl erməni olacam. Mən 

düşmənləri də, siçanları da, hamısını əzabla öldürəcəm. Mənə 
hirslənmə! 

Atası Hakop ürəkdən gülərək onun saçlarını qarışdırmışdı: 
− Yaxşı, sən əsl erməni olacaqsan, əsl erməni!... 
Bunları xatırladıqca üzündə təbəssüm yarandı. İndi sözsüz 

atası da artıq müəyyən olunmuş ünvana yollanıb. Çünki, bir 
neçə erməni - hamısı rus soyadı ilə eyni təyyarədə gəlmişdilər. 
Amma bir-biriləri ilə nə təyyarədə, nə də aeroportda qətiyyən 
əlaqə saxlamamışdılar. 

Sürücü əyləci basdı: 
− Bu da sənin ünvanın. Çatdıq.  
Maşından düşərək çamadanları da düşürtdü. Arxa qapını 

bağlayıb sürücünün alıcı gözlərinə baxdı: 
− Nə verəcəm? 
Sürücü bir gözünü azacıq qıyıb, o biri qaşını da aşağı saldı: 
− Cəmi səkkizcə manat. 
Bunu öz ənənələrinə uyğun olaraq, elə tərzdə deyirdi ki, 

sanki yol pulunun yarısından vaz keçib. “Taksi qanunları”-dan 
xəbəri olmasa da, Sergey bunu duydu və pulu verərkən yalnız 
kinayəli təbəssümlə qarşılıq bildirdi. 

Səki ilə bir neçə addım gedib, axtardığı zoğalı boyalı 
darvazanın qarşısında dayandı. Qapının zəngini iki qısa və bir 
uzun zəng olmaqla üç dəfə çaldı. Bu onların işarəsi idi. Az 
sonra darvazanın gözlüyündən kiminsə baxdığını duyub özünü 
düzəltdi və boğazını arıtladı. 

Qapını gödək boylu, dolu bədənli və əsasən nəzərəçarpan 
dərəcədə iri burnu olan bir qadın açdı. Qapını açan kimi də 
Sergeyin gözlərinə baxaraq cəld təmiz erməni ləhcəsi ilə ermənicə 
soruşdu: 

− Bulud gəldi? 
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Sergey özünü itirmədən eyni tonda ermənicə cavab verdi: 
− 26-sı yağacaq... 
Bu parol haqqında artıq Rusiyada məlumatlandırılmışdı. 

Ardınca qadın qollarını açaraq öz tər qoxulu bədənini Sergeyin 
üstünə yıxdı və rusca bərkdən: 

− Ahh, oğlum, salamat gəlib çıxdın. – deyib, onun boynuna 
sarıldı. Bu da əslində içəridəkilərə hər şeyin qaydasında olması 
haqqında xəbərdarlıq idi. Həm də hər ehtimala qarşı qonşular 
üçün eşitdirilmiş ifadə... Qadın Sergeyin qolundan tutub içəri 
çəkərək, qapını içəridən möhkəm bağladı. Sergey qadını 
süzərək ermənicə soruşdu: 

− Deməli, rus xalam sizsiniz? 
Qadın işvəkarlıqla dodaqlarını büzüb, onun qolundan bir az 

da bərk sıxdı və bərkdən güldü: 
− Nə xala?... Xanım!... 
Sergey qeyri-iradi birdən-birə bu qadından elə iyrəndi ki... 
İçəri girəndə Hakop güldü: 
− Afərin, gəldin çıxdın. 
Sergey otağa göz gəzdirdi. Çöldən gəldiyi üçün gözləri ota-

ğın yarıqaranlığına tam alışmamışdı. Getdikcə ətraf aydınlaşdı. 
Yol yoldaşları hamısı burada idilər.  

“Xalası” olan Zoya adlı ev sahibəsi əvvəldən Bakıda 
məskunlaşmış ermənilərdən idi. Qarışıqlıq olan dövrdə 
yığdıqlarını qoyub gedə bilməmişdi. Həm də Ermənistandan 
gələn əmrə görə soyadını dəyişib qalmalı idi. Gələcək planlar 
üçün... İki qızı və azərbaycanlı əri ilə qalmışdı Azərbaycanda. 
Amma Ermənistanla əlaqəsi hələ lap əvvəldən var idi. 

Zoyanın böyük qızı Nataşa anasına və kiçik bacısına 
nisbətən fərqlənirdi. Azərbaycanlı atasına bənzəyirdi bir az. 
Amma kiçik qız eyniylə anasının cavanlığı idi. 

Nataşa təəccüblə Hakopa tərəf  döndü: 
− Hakop, əcəb yaraşıqlı oğlun var, heç sənə oxşamır. 
Hakop mənalı tərzdə bığlarının altından qımışdı: 
− Xoşuna gəlir? Götür özünə. 



Firuzə  Çiçək 

14 

Hamı gülüşdü. Hakop stuldan qalxdı: 
− Zoyacan, hələ çox gözləyəcəyik? Gedək anbara. 
Zoya deyəsən təəccübləndi. Qabarıq gözləri qəribə tərzdə 

oynatdı: 
− Bəs Akop gəlməyəcək? 
Sergey atasının qəzəbli baxışını görüb Zoyanı qarşıya 

ötürdü və fikirli halda onların ardınca getdi... 
 

* * * 
 

Akop Hakopun doğma oğlu idi. Arvadının bundan başqa 
övladı olmurdu. Akop 6 yaşa keçəndə, ermənilər Xocalını işğal 
etdilər. Xocalıdan əsirlərlə qayıdan Hakop Sergeyi də özü ilə 
gətirmiş və hər kəsə tapşırmışdı ki, Sergey bunu heç vaxt 
bilməsin. Ümumiyyətlə, Sergeyin doğma oğul olmadığını cəmi 
dörd-beş nəfər ən yaxın adamları bilirdi. Hətta Akop da onu 
doğma qardaşı bilirdi əvvəllər. Hakop həmişə uşaqları arasında 
ayrıseçkilik salsa da, Sergey atasını çox istəyirdi. Yadına gəlir 
ki, bir dəfə özündən beş-altı yaş böyük olan qardaşı Akopla nə 
üstündəsə didişmişdi. Hirslənib Akopu bərk əzişdirmişdi. Atası 
xəbər tutanda onu aşağı – həyətə endirib, çılpaq bədəninə 
qayışla qırmızı zolaqlar çəkmişdi: “Mən evimdə düşmən 
saxlayıram, düşmən!” Sergey bu sözdən yanıb-yaxılsa da, hətta 
onda belə atasının üzünə qayıtmamışdı. Amma bir il əvvəl Ha-
kopun və anasının ərköyün böyütdükləri, “əsl kişi” adlandırdıq-
ları doğma oğul Akop bir rus qızına qoşulub, atasının 
yalvarışına baxmadan Rusiyanın Yaroslavl şəhərinə çıxıb 
getmişdi. Onda Hakopun dediyi sözləri hələ də unuda bilmirdi 
Sergey. Gözləri ağlamaqdan qızarıb, şişmiş Hakop aciz görkəm 
alaraq yalvarırdı: 

− Akop, Akop, məni düşmən ümidinə qoyub gedirsən? Akop... 
Qüruruna toxunmuşdu, amma susmuşdu. Qardaşı ailəni atıb 
gedəndən sonra Sergey ata-anasına daha da yaxşı qulluq edir, 
sözlərindən çıxmırdı. Hərdən həyətə düşüb odun yaranda, baş-
qa işlər edəndə, xüsusən də Hakopu əlini ağdan-qaraya vur-
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mağa qoymayanda atasının kənardan xeyli müddət ona baxaraq 
fikrə getdiyini dəfələrlə görmüşdü. Amma bunu qardaşının 
gedişi ilə əlaqələndirib, atasının halına çox acımışdı. Bu 
baxışlarda kinqarışıq təəssüf, qəzəb, çətin yol ayrıcı var idi 
sanki... 
 

* * * 
      

 Sergey anbarın qapısını yaxşıca bağlayıb, onların ardınca 
öz yerini aldı. Hakop üzünü oturanlara tutdu: 

− Hərə öz tapşırığını bilir. – o təmiz ermənicə danışırdı. – 
Fevralın 26-sı Xocalı faciəsinə ucaltdıqları abidənin qarşısında 
anım mərasimi keçiriləcək. Gələnlər həmişəki kimi çox olacaq. 
Belə qarışıqlıqdan istifadə etmək daha təhlükəsizdir. Movses, 
Zoya, sizə abidəyə gedən metro qatarları tapşırılıb. Bir daha 
diqqətli olun, onlar qazdan ayıqdırlar, - kinli baxışlarını 
əyləşənlərin üzərində gəzdirdi - çox ayıqdırlar! İran vəziyyəti 
öyrənməyə çox kömək edib bizə. Bu farslarda elə din pərdəsi 
var ki, təxribata da, kəşfiyyata da din adı altında gedirlər. – ra-
zılıqla güldü – Qoy müsəlmanlar qırsınlar biri-birilərini. Yerdə 
qalanlar da bizim payımız... 

Siqaret alışdırıb qalın dodaqlarına yaxınlaşdırdı. Dodaqları 
arasından görünən saralmış və seyrək dişləri, qalın bığlarından 
sarmaşıb çıxan bulanıq tüstü ona iyrənc görünüş verirdi. 

Siqareti sümürüb, külünü dırnağı ilə çırtmaladı: 
− İran kəşfiyyatının məlumata görə, Azərbaycanın MTN-ni çox 

güclü işləyir. Bütün orqanlarda təcrübəli, ayıq-sayıq adamlar 
xidmət edirlər. Bu planı bir ildir hazırlamışıq. Adamların hazır-
laşdırılması, sənədləşdirmə, hamısı 5 ilə yaxındır. Geriyə boş qa-
yıtmaq yoxdur! Sərkisyan bizi heç vaxt bağışlamaz. Bunu dəqiq 
bilirəm. Odur ki, hərə öz işinə başı ilə cavabdehdir. 

Zoya yerində qurcuxdu: 
− Hər şey əla olacaq, bilirəm. Onsuz da kütlənin içində axta-

rış aparmaq olmur. Bu yara heç sağalmayacaq. Eybi yox, buna 
da bir abidə tikərlər... - istehzayla güldü. 

Zoyanın böyük qızı Nataşa Akopla yaşıd idi. 26 yaşı vardı. 
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Özü də rayondan gələn evli bir oğlanı “qırasına” keçirmişdi. 
Hələ bu azmış kimi, 3 il yanında saxlayıb malını, pulunu göyə 
sovurmuşdu. Hətta şəhərdəki evini də satdırıb, özünü də quru-
boş göndərmişdi rayona. Üç il bir kişini öz qadınından, körpə-
sindən məhrum edib, bir ailəni bədbəxt etmişdi. 

Heç indi də dinc dayanmırdı. Yaraşığından istifadə edib, xü-
susən də bölgələrdən gələnlərə “hücuma” keçirdi. Ağıllılara 
bata bilməsə də, sadəlövhləri tez yoldan çıxarırdı. 

Amma Sergey bu evə gəldiyi andan gözlərini ondan çəkmir, 
başına fır-fır fırlanırdı. Elə indi də stulunu çəkib düz yanında 
əyləşdi. Özündən hündür olan oğlanın üzünə baxıb qaşlarını 
oynatdı. Sağ qolunu guya zarafatyana onun boynuna keçirdi: 

− Yaman yaraşıqlısan ha... Olar səni ayın 26-sına kimi 
oğurlayım? – bərkdən güldü. Güldükcə uzun ağ dişlərinin lap 
dibi göründü. 

Sergeyin qadınların ona girişməsindən əsla xoşu gəlmirdi. 
Heç bilmirdi niyə. Axı Ermənistanda olarkən, hətta anasının 
yanında belə atası Hakop qadınlarla açıq-saçıq davranırdı. Elə-
cə də qardaşı Akop. Bir dəfə əmisi qızı ilə evdən axşam çıxıb, 
səhər qayıtmışdılar... Bu onun vətənində normal bir şey idi. 
Atası Hakop da vaxtilə anasıyla belə evlənmişdi - üç il birlikdə 
yaşadıqdan sonra. Amma, Sergey eşitmişdi ki, müsəlmanlarda, 
türklərdə bakirlik, bakirəlik böyük məna daşıyır. Doğrusu, 
hərdən bu ona maraqlı gəlirdi. Onlarda görəsən niyə belədir? 
Amma bir onu bilirdi ki, bu onun xalqının ənənələrindən qat-
qat yaxşıdır. Belə fikirlərdən sonra isə özünü günahkar kimi 
hiss edirdi. Sanki, bu fikirləri ilə vətəninə xəyanət etmişdi... 

Elə indi də Nataşanın özünü ona “yapışdırması” onda ikrah 
hissi yaradırdı. 

Hakop Nataşaya irişdi: 
− Nataşıçka, Sergeylə sən ora sevgili cütlük kimi 

gedəcəksiniz. Belə olsa diqqət çəkməyəcəksiniz. - üzünü 
yanında əyləşmiş, saçları tamam tökülmüş erməniyə tutdu -  
Movses, metro əməliyyatına görə sən cavabdehsən. Abovyanla 
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Yeramyan biri-birilə dalaşıb səs-küy, qarışıqlıq salacaqlar. 
Mütləq girişdəki bütün polislərin diqqətini cəlb etməlisiniz. Bu 
vaxt Zoya axsayaraq qoca qadın qiyafəsində çantasındakı 
partlayıcını keçirməlidir. Zoya, çalış ən çox sıxlıq olan vaqona 
daxil ol... Movses, çıxışda Zoyanı görən kimi bultun düyməsini 
işə sal. Eyni vaxtda Nataşa da sıxlıqda bir bəhanə ilə partlayıcı 
bərkidilmiş qalın kürkünü hansısa bir oğlandan saxlamağı 
xahiş edəcək. Sergey də Nataşanın uzaqlaşmağına şərait 
yaratmaq üçün həmin oğlanla problem yaradacaq və tez də 
oradan uzaqlaşacaq. Nataşa Sergeyi görən kimi partlayıcını işə 
salacaq... 

Yadınızda saxlayın, yalnız cəld və diqqət çəkmədən hərəkət! 
Səhv edən özü öləcək, geriyə şansımız yoxdur! 

Movses başı ilə Hakopun sözlərini təsdiqlədi. Nataşa da gü-
lümsəyib Sergeyə göz vurdu. Zoya isə yenidən coşdu: 

− Yox, hələ Zoyanı yaxşı tanımırsınız, mən öz işimi təmiz 
görəcəm. Hamı bu “qoca qarının” şücaətinə mat qalacaq!  

Hakop əlini onun kürəyinə vurdu: 
− Heç qocaya oxşamadın... – bərkdən güldü. 

 
* * * 

 

Ermənilərin Azərbaycanda törətdikləri - təkcə türklərə qarşı 
deyil, bütün insanlığa qarşı olan bu dəhşətin 19-cu ildönümünə 
cəmi 2 gün qalmışdı... 

Siyasi mübarizələrdə Ermənistan Azərbaycanı üstələyə 
bilmirdi. Heç bir sahədə! Azərbaycanlılar hətta şahmatda ermə-
niləri mat edir, futbolda məğlub edir, güləşdə həmişəki kimi 
kürəklərini yerə vururdular. Əlbəttə, məlum məsələ idi. 
Ermənilər yalnız silah gücü ilə, siyasi və hərbi dayaq almaqla 
dinc əhalini qırmağı bacarırdılar. Təkbətək döyüşdə isə həmişə 
rəzilcəsinə məğlub olurdular. Buna görə də həmişə arxadan 
zərbə vurmağa çalışırdılar. Azərbaycanda və ümumən türk 
dünyasında “erməni” sözü “oğru” sözünün əsl sinoniminə 
çevrilmişdi. Doğrudan da gülünc oğrular idi...  
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Azərbaycana bata bilmədiklərini görüb musiqisini, adlarını, 
hətta yazıçılarını belə öz adlarına yazmaqla guya qisas 
alırdılar... Lakin indi vaxtilə törətdiklərindən hətta 19 il keçsə  
belə rəzilliklərinə yenə davam edirdilər. 

Həmişə Sergeyin atası Hakop fəxrlə Xocalı faciəsinin əsas 
təşkilatçılarından olan Serj Sərkisyandan, Robert Köçəryandan, 
Zolıy Balayandan, Seyran Ohanyandan, onların əməliyyatların-
dan danışırdı. İndi də düz 19 il sonra qan içməyi qarşısına 
məqsəd qoyan Serj Sərkisyan yeni əməliyyat planı qurmuşdu. 
Düz beş il idi ki, bu plana ciddi hazırlıq gedirdi. Rus 
vətəndaşlığına keçmiş ermənilərin sənədləşdirmə işlərini tam 
qüsursuz hazırlamışdılar. Artıq Xocalı faciəsində, işğallarda 
böyük rol oynayan ermənilər – Hakop, Movses, Yeramyan, 
Abovyan və Hakopun erməniləşdirdiyi Sergey çətin təlim-
lərdən sonra qırğın - terror üçün Bakıya göndərilmişdi. Ermə-
nistan mərkəzi vaxtilə adlarını dəyişib Azərbaycanda qalan 
bəzi ermənilərlə hələ də əlaqə saxlayırdı. Bu dəfə Zoya adlı 
erməni qadın bu əməliyyatın Azərbaycandakı iştirakçısı idi. 
Əməliyyatda iştirakı şəxsən özü istəmişdi. 

Hakop Zoyanın evində təlimatları versə də, özünün, Yeram-
yan, Abovyan və Zoyanın kiçik qızının iştirak edəcəyi ikinci 
əməliyyatın planını açıqlamadı. Hamının bildiyi yalnız o idi ki, 
bu Novruz bayramında olmalıdır. 

Sergey və Movses çıxıb əməliyyat aparacaqları ərazini 
şübhə yaratmadan tamamilə nəzərdən keçirməli idilər. 

Sergey yerindən qalxdı: 
− Daha sözün yoxdursa mən gedim. 
Hakop hökmlü səslə əmr etdi: 
− Problem yaratmadan! 

    Sergey razılıqla başını tərpədib, qapıdan çıxdı. 
Hakop Sergeyin arxasınca sivişib çölə çıxmaq istəyən 

Nataşanı səslədi: 
− Sən getmə hələ, sözüm var. 
Əlindəki siqareti yerə atıb tapdaladı, otaqdakıları ötəri 

süzdü: 
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− Movseslə Abovyan bilir, qalanınız da bilin! Sergey mənim 
oğlum yox, Azəri türküdür, türk balasıdır... 

Zoya heyrətdən qabarıq gözlərini bir az da qabartdı: 
− Nəəəə? 
Hamısı çox heyrətlənmişdilər. Nataşa lap çaşıb qaldı: 
− Hakop, nə danışırsan? Bu necə olur? 
Hakopun gözləri bir vaxt Xocalıda olarkən parladığı kimi 

parladı: 
− O vaxt Xocalıda öldürdü anası özünü. Çox gözəl qadın idi. 

Onu saxlayacaqdım. Əzab verə-verə, zülm verə-verə. Gözəlli-
yindən həzz alacaqdım. Amma süründürəcəkdim. Çünki, çox 
gözəl idi. Onun günahı o idi ki, erməni olaraq doğulmamışdı. 
Düşmənimə vurulmuşdum. Ancaq öldürdü özünü. Mən də gö-
zəl sifətini tapdaladım, dağıtdım, təpiklədim. Sergeyin nənəsini 
də əsir götürdük. Cavan idi, canısulu idi... Amma hələ də məni 
görəndə “İsmayılımı sən öldürdün!” deyib, qarğış edir. Baxıb 
gülürük. Xəbəri də yoxdu ki, həmişə yanımda gördüyü oğlan 
elə öz nəvəsidir. – qəhqəhə çəkdi – Hə, Xocalını alanda  
Sergeyi beşikdə tapmışdım. Ağlayırdı. Amma öldürmək üçün 
xəncəri çəkəndə ağlamadı. Əsəbdən dəli olurdum. İstəyirdim 
ağlada-ağlada öldürüm, ağlasınlar, yalvarsınlar, bu mənə həzz 
verirdi. Amma ağlamadı. Gözlərinə baxdım, heç nədən narahat 
olmadan, ağlayıb anasını çağırmadan düz gözlərimə baxırdı. – 
hirslə yumruğunu stola çırpdı – lənətə gəlsin bütün türkləri. 
Hamısı qırılmalıdır! Hələ də onu görəndə elə bil içimi kəsib-
doğrayırlar. Mən onda qorxdum o uşaqdan, hə, görüm lənətə 
gəlsin! Qorxdum! Elə bildim xəncər mənim yox, onun 
əlindədir, ona görə belə gözünü qırpmadan baxır. Onda bir şeyi 
başa düşdüm. Türkün sonuna türk çıxa bilər, yalnız türk! 

Yenə bir siqaret yandırdı. Sükuta dalıb ona baxan həmyerli-
lərinə ötəri nəzər saldı: 

– İsraillilər çox hiyləgərdilər. Bilirsiniz niyə istədiklərinə tez 
çatırlar? Türkü türkə, müsəlmanı müsəlmana qırdırırlar çünki. 
Axırda da yolları təmiz olur. Keçən toplantıda bunu Serj Sər-
kisyan yaxşı anlatdı bizə. Dedi ki, əgər Türkiyə-Azərbaycan 
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qarşıdurması yarada bilsək, araya düşmənçilik sala bilsək, heç 
bizə ehtiyac qalmayacaq... Bunun doğruluğunu hələ o körpənin 
gözünə baxanda başa düşmüşdüm. Onu götürəndə Abovyan 
dedi ki, öldürüm, razı olmadım amma. Bax bu gün üçün. 
Abovyan, ayın 26-sı sənə borcumu qaytarıram. 

Zoya boynunu qaşıdı: 
− Bəs sonra neyləyəcəksən? 
Hakop qalın dodaqlarını yaladı: 
− Hm, Nataşanı ona görə saxladım, sizin əməliyyatın sonu 

bayaq dediyim kimi olmayacaq. Sergey oğlanın başını qarışdı-
rarkən, sən uzaqlaşan kimi Sergeyi gözləmədən bombanı işə 
salacaqsan... 

Movses etiraz etdi: 
− Hakop, dəli olmusan? Bu əməliyyat nədir ki? O ən çətinin 

də öhdəsindən gələr. İndiyə kimi çox yaxşı təlimatlandırılıb, 
əvəzedilməz kəşfiyyatçıdır. 

Zoya təsdiqlədi: 
− Movses düz deyir. 
Bayaqdan susub dayanan Abovyan Hakopa baxdı: 
− Bəs Sərkisyan nə deyəcək? 
Hakop əsəbləşdi: 
− Sərkisyana xəbər verəcəm ki, Sergey oradan uzaqlaşa bilmə-

diyi üçün həlak olub. Elə bilirsiniz mənim ürəyimcədir, hə? Onun 
qüvvəsinə mən bələdəm. O çox şeyə qadirdir. Aslan kimi 
döyüşür, çox ağıllıdır, iti fikirləşir. Anında qərar verə bilir. Amma 
onu bu gün məhv etməsəm, sabah mütləq itirəcəm. Buna əminəm. 
Heç bilirsiniz o mənə hörmət etdikdə, sözümdən çıxmayanda, 
hələ məni ata çağıranda elə bilirəm söyür məni. Düşmənimə 
evimdə çörək verirəm, su verirəm, yataq verirəm. Düşmənim 
mənə ata deyir. Alçaq türklər! Hamısına, nifrət edirəm, hamısına! 
     Ayağa qalxıb gəzişməyə başladı: 

− Əvvəl elə bilirdim tamamilə erməni kimi böyüyəcək əclaf! 
Amma xeyri yoxdur, qanı türk qanı, südü türk südü, laylası türk 
laylası olub! Bu Azəri türklərində layla böyük əhəmiyyət  daşıyır. 
Bunu həmişə mənasız sayırdım. Amma bir dəfə əsrlər saxlanan 
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tövlənin qapısındakı dəlikdən içəri necə baxdığını gördüm 
Sergeyin. 15 yaşı olardı onda. Xəlvət yaxınlaşdım. Gördüm ki, 
içəridə bir əsir qadın bayatı deyirdi. Sergey elə heyranlıqla, elə 
həssaslıqla qulaq asırdı ki, hələ onun çağırmağımdan da xəbəri 
olmadı. Sonra, - azacıq fasilə verdi -  qadının dilini kəsib Sergeyin 
əli ilə qadının özünə yedirtdim. Sergey özünü o yerə qoymasa da, 
gördüm narazı qalıb. Onda başa düşdüm ki, erməni kimi yaşaya 
bilər, amma erməni heç vaxt olmaz! 

Nataşa bayaqdan dinməz dayanmışdı. Onun hələ ilk görüş-
dən Sergeydən çox xoşu gəlmişdi. Başqalarına qarşı olduğu ki-
mi yox, sözün əsl mənasında xoşlamışdı bu mərd baxışlı oğla-
nı. Onunla ciddi münasibət qurub uzaqlara getməyi planlaş-
dırmışdı artıq xəyalında. Amma... Amma Hakop onun bütün 
xəyallarını alt-üst etdi. Bu necə ola bilərdi axı? Hakopu xeyli 
vaxt vardı tanıyırdı. O, buradakı vəziyyəti öyrənmək üçün rus 
pasportu ilə dəfələrlə gəlmişdi. Hələ Akopu da gətirmişdi bir 
dəfə. Amma onun başqa oğlunun olduğundan da xəbərdar idi 
Nataşa. Hakopun Zoya ilə xüsusi münasibətinin olmasına 
baxmayaraq, hətta onun özündən 30-35 yaş kiçik qızlarını da 
əldən vermək istəmirdi... Sözün düzü ürəyində bu adamdan 
qəti xoşu gəlmirdi. İndi də olanları eşidib tamam məyus 
olmuşdu. Kefsiz halda etiraz etdi: 

− Amma bir az da istifadə etmək olar axı. Hələ onun... 
Hakop qışqırdı: 
− Kəs səsini! Mənə ağıl öyrətmə! Görmürəm guya, o gələn-

dən əriyib muma dönmüsən. Məqsədimiz də çıxıb yadından. 
Zoya tez aranı sakitləşdirməyə çalışdı: 
− Hakop, əzizim, elə o da bizim işimiz üçün deyirdi. Amma 

sən necə deyirsən elə də olsun. – yaltaqlıqla güldü. 
Hakop qaş-qabaqla Zoyanı süzüb, qıza yaxınlaşdı. Onun 

zərif çənəsini kobud ovcuna alıb yuxarı dartdı: 
− Gözəlim mənim, indiyə kimi az türk oğlu görməmisən ki... 

Bu da iki gün ixtiyarındadır, sonrası mənlikdir! - əlindəki 
siqaret kötüyünü yerə tullayıb anbardan çıxdı. 

Nataşa onun ardınca nifrətlə qapıya tərəf baxırdı... 
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* * * 
    

Sergey darvazadan çıxıb bir neçə dəqiqə dayandı. Hava so-
yuq olsa da əsən külək ona xoş gəldi. Burnunda hələ də bayaq-
dan oturduğu anbarın rütubətli və kif qoxan havası qalmışdı. 
İndi isə külək əsdikcə dərindən bir neçə dəfə nəfəs aldı. Gödək-
çəsinin boynunu qaldırıb boğazını bükmələdi. Kobudlaşmış əl-
lərini cibinə salıb tələsmədən səki ilə addımlamağa başladı. 
Yenə sərt baxışları ilə bu gözəl, yaraşıqlı, qaynar, maraqlı və 
eyni zamanda düşmən olan şəhərə baxırdı... 

Hakop həmişə ona və qardaşına ermənilərin keçmişindən 
danışırdı. Deyirdi ki, onların “böyük Ermənistan” yaratmaq 
istəyini həmişə türklər boğublar. Ruslar, farslar onlara qahmar 
çıxsa da, yenə türklər birləşiblər, torpaqları üçün qan davasına 
çıxıblar.  Hakop bir də 1918-ci ildə ermənilərin bütün Azər-
baycanda törətdiklərindən danışırdı. Bu söhbətlərdə Sergeyi 
həmişə təəccübləndirən və etiraf etmək istəməsə belə maraq-
landıran Azərbaycan qadınlarının əllərinə silah alıb, igidlərlə 
birgə döyüşməsi idi. Hələ tarix müəllimi Nerses də bir dəfə 
danışmışdı ki, keçmişdə türk qadınları müharibələrdə başlarına 
dəbilqə taxar, hörüklərini kəsib kəndir toxuyar, qorxmadan 
vuruşardılar. Aslanın erkəyi, dişisi olmaz deyimi də məhz 
türklərdə yaranmış, qadınları haqqında deyilmişdir, deyirdi... 

Öz-özünə qaşları çatıldı, sən bir bu türklərdə cəsarətə bax. 
Gör ha! Bir anlığa həmin qadınları öz erməni qadınları ilə 
müqayisə etməyə çalışdı. Yox, yenə öz qadınlarını döyüşən 
vəziyyətdə təsəvvürünə gətirə bilmədi. Deyirlər Azəri, türk 
qadınları iradəli olurlar. Buna artıq özü də inanmışdı.  

Yenə uşaqlıq illərində ilişib qalmış xatirələr yadına düşdü... 
Hakop Xocalı əsirlərinin içərisində bir qız tapmışdı. Çox gözəl 
qız idi. İri, qəşəng gözləri, dalğalı saçları vardı. Hakopun onda 
yaman xoşuna gəlmişdi bu qız. Evinə gətirsə də istəyinə nail 
ola bilməmişdi. O istəyirdi ki, əsirləri ona özləri tabe olsun. 
Həmişə kimisə incidib, alçaltmaqdan zövq almışdı Hakop. 
Onsuz da onun əsiri idi. Qoy əzab çəksin, yalvarsın, ruhən 
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məğlub olsun. Bundan böyük həzz alırdı.  
Qızın əsir düşdüyündən 8 il keçmişdi. Olmazın əzablara 

məruz qalıb, əldən-ələ keçib, rənginin solmasına baxmayaraq, 
yenə də çox gözəl idi. Elə Hakopun da murdar nəfsini özünə bu 
çəkmişdi. Onda Sergeyin 10, Akopun isə 16 yaşı vardı. Akop 
da əzazillikdə atasına oxşamışdı. Həmişə mərdimazar işlər edir, 
hələ bununla fəxr də edirdi. Sergey isə istəsə də onun kimi ola 
bilmirdi. Başa düşürdü ki, atasının Akopu daha üstün tutma-
sının səbəbi yalnız budur... 

Akopun qızı necə döydüyü indi də yadındadır. Anası 
Hakopdan qorxduğu üçün qıza uşaqların vasitəsilə zərər 
vermək istəyirdi. Akop çərçivə taxtası ilə onun qolunu, qıçını, 
bədənini gömgöy etmişdi. Hakop evə gələndə isə arvadının bu 
işdə əli olduğunu bilsə də, boynuna qoya bilməmişdi. Sonra, 
qəribədir ki, həqiqəti məhz Sergeydən  öyrənmək istəmişdi. 
Amma Sergey atasına xoş gəlmək naminə nə Akopu, nə də 
anasını satmamışdı. Ağzının qanını silib, “anamın xəbəri 
yoxdur”,  demişdi. Hakopun bir silləsindən qorxan Akop isə 
açıb hər şeyi danışmışdı. Yadındadır ki, bunu biləndə Hakop 
ona yaxınlaşıb yaxasından tutaraq yenə həmişəki nifrət, kin, 
təəssüf, peşmanlıq qarışıq baxışıyla baxmışdı ona. Amma 
Sergey də həmişəki kimi gözlərini qaçırmamışdı. 

Yenə o qız gəldi gözünün önünə. Adı Nigar idi, Sergeyin 
gözəl yaddaşı vardı. Hətta Hakop qızı 2 gün ac-susuz saxlamış-
dı ki, özü təslim olsun. Amma bu qız. Elə bil daşdan idi. Nigar 
yalnız hərdən qurumuş dodaqlarını dili ilə isladırdı, vəssalam. 
Sergey onu yoxlamaq üçün zirzəminin qapısından baxanda bir 
mənzərə ona çox təsir etmişdi. Qız oturmağa belə taqəti qal-
madığı halda, Allaha səcdə edir və Onunla danışırdı. O vaxtlar 
Sergeyə təzə öyrədirdilər Azərbaycan dilini, səbəbini sonralar 
bildi... Hə, onda o qız Allahla danışırdı. Hətta Sergey qapını 
açıb içəri girəndə belə gözlərini zirzəminin çox kiçik pəncərə-
sinə dikib, dodaqları altda nəsə pıçıldayırdı. Sergey nə qədər 
diqqət kəsilsə də başa düşmürdü onun sözlərini. Qızın zərif və 
rəngi qaçsa da gözəl dodaqlarında incə bir təbəssüm vardı... 
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Sonra Akop bir stəkan su gətirib qızın yanına qoymuşdu: 
− Al zəhərlən! Axşam atam özü gəlib danışacaq səninlə... 
Qız qəfildən onlara tərəf dönüb ucadan qəhqəhə çəkmişdi. 

Akopun 16 yaşı olsa da, qorxub Sergeyə tərəf çəkilmişdi. “De-
yəsən dəli olub” deyib, qaçıb çıxmışdı zirzəmidən. Qız isə yenə 
gülürdü. Bu gülüş Sergeyi cəsarətsizləşdirmiş, süstləşdirmişdi. 
Elə bil qız indi böyüyüb dağ boyda olmuş və bu gülüşlə onları 
əzməyə başlayırdı. Onlar isə qızın qarşısında kiçilib qarışqaya 
dönmüşdü. Çox sarsılmışdı Sergey, hətta yarıqaranlıq bu zirzə-
mi də ona vahiməli gəlmişdi. Tez də çölə çıxıb qapını 
bağlamışdı.  

Axşam isə atası Hakop bu cəsur Azəri qızının ölüsünü 
tapmışdı. Stəkanın şüşəsilə damarını kəsmiş, özünə qəsd 
etmişdi. Sergey istəməsə belə ona ürəkdən acımışdı. Həm də 
heyran olmuşdu bu cəsarətə... 

Bu gün isə küçə ilə irəlilədikcə qaynaşan insan selinə baxır, 
hirsindən dodağını gəmirirdi. Çünki, Akop kimi, atası kimi, 
Abovyan, Yeramyan, Zoya, Movses kimi nifrət elə bilmirdi 
bunlara. Heç özü də anlamırdı ki, nəyə görə bu xalqın içində 
özünü bu qədər sərbəst hiss edir. 

Bir az da gedib, qarşıdakı üç kişiyə yaxınlaşdı: 
− Salam. 
− Əleykum salam. – onu maraqla süzən kişilər salamını 

aldılar. 
− Bəlkə bilərsiniz, Xocalı abidəsinin yanına hansı avtobusla 

gedə bilərəm? 
Başlarını buladılar. Dolu bir kişi günahkarcasına çiynini 

çəkdi: 
− Vallah dəqiq bilmirəm, amma məncə 30 nömrə o tərəflərə 

getməlidir. 
İçərilərində o birilərinə nisbətən cavan olan çatmaqaş kişi 

dayanacağı göstərdi: 
− Qardaş, sürücülərdən soruş, yenə onlar bilməmiş olmazlar. 
Başı ilə sağollaşıb dayanacağa tərəf addımladı. Bayaqkı zəif 

külək indi bir az sərtləşmişdi. Birdən-birə ani üşütmə keçdi 
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bədənindən. 
Nəhayət ki, avtobusa qalxdı. Əyləşməyə yer tapmayıb ayaq 

üstdə dayandı. Nədənsə özünü birtəhər hiss etdi. Avtobusun 
arxa tərəfində oğlanlı-qızlı bir neçə gənc yırğalana-yırğalana 
gedən avtobusa əhəmiyyət vermədən, sərbəst dayanıb hansısa 
mövzunu müzakirə edirdilər. Şən halda bir-birinə suallar 
yağdırır, dolaşdırır və şirin-şirin gülürdülər. “Deyəsən tələbə-
lərdir”, düşündü.  Yenə sıxıldı. Axı niyə bu düşmənlərin sima-
ları, ləhcələri ona belə yaxın kimi görünür? Elə gözəl danışır-
lar. O da, bir çox ermənilər də Azərbaycan dilini bilirdi. Amma 
yaxşı bildiyi, sərbəst istifadə etdiyi bu dili heç kəsdən belə 
şirinliklə eşitməmişdi. Bu ləhcədə elə yalnız özləri danışa 
bilərlər. Hər şey, hər səs tanış idi elə bil. Bəlkə hərdən 
əsirlərdən eşitdiyi üçün?! Yox, yenə beynində hər şey qarışdı. 
Haradansa lap, lap dərindən səslər gəldi qulağına, qəfil də 
dayandı... 

 
Saçın ucun hörməzlər, 
Neynim aman, aman sarı gəlin. 

 
Sürücüyə tərəf  baxdı. Sürücü maqnitofonun səsini qaldırmışdı: 
 

Gülü qönçə dərməzlər, 
Neynim aman, aman sarı gəlin... 

 
Ermənistanı xatırladı yenə... Atası Hakop onu da, qardaşını da 

əsir düşərgəsinə aparardı tez-tez. Atası düşərgədə ağır işdə işləyib, 
ayağını güclə çəkən əsir qadınları bu mahnını oynamağa məcbur 
edirdi. Oynamayanları isə hamının qarşısında soyundurub döyə-
döyə, paltarsız oynamağa məcbur edirdi. Bir dəfə taxta sexində 
işləyən bir gəlin bunu oynamaq istəməyib, Hakopun üzünə 
tüpürmüşdü. Bərk qəzəblənən Hakop onu soyundurub əlinə keçən 
taxta parçasıyla o ki var döymüşdü. Amma yenə də bu qadınların 
dözümü Sergeyi çox heyrətləndirmişdi, yəni bu qadın heç ağrı du-
yurmu?  
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Gözlərini qan örtmüş Hakop isə mənəviyyata sığmayan 
hərəkətə qol atmışdı. Qadının başını o qədər təpikləmişdi ki, 
beyni yerə dağılmışdı. Bu səhnəni xatırlayanda o zaman 
keçirdiyi dəhşətli təəssüratı yenə keçirdi və qaş-qabağını tökdü. 

O bir dəfə atasına demişdi ki, düşmənlərimizi niyə belə 
əzabla öldürməliyik?! Olmazmı hamısının alnına bir güllə 
çaxaq, vəssalam? 

Hakop isə yenə coşmuşdu: 
− Qorxaqsan, qorxaq! Erməni belə söz deməz! 
Sergey hər dəfə dəyişməyə çalışırdı, amma xarakteri kökün-

dən dəyişmək çox çətin idi, çox... 
 

Bu sevda nə sevdadır, 
Səni mənə verməzlər, sarı gəlin... 

 
Yanında dayandığı oturacaqda əyləşmiş qadın əlini yellədi: 
− Gül kimi mahnımızı da oğurlayıb bu kafir ermənilər! Qar-

daşımın oğlu Amerikada oxuyur. Deyir, orada bizim mahnıları 
erməni xalq mahnısı adıyla verirlər. Hətta müasir 
mahnılarımızın da adını dəyişib oğurlayırlar. 

Yanındakı qadın kinayə ilə: 
− Başqa nə gözləyirdiniz? Onların özlərinə məxsus nələri var 

ki? Adları oğurluq, mətbəxləri oğurluq, mədəniyyətləri 
oğurluq, torpaqları oğurluq... Hansı birini sayım?! Allah lənət 
etsin görüm onlara!!! 

Sergey arxadakı yerlərdən birinin boşaldığını görüb əyləşdi. 
Başının ağrısı yenə bir az çoxalmağa başlamışdı. Alnını ovuş-

durdu. 
Mənzil başına çatmağa az qalmış, içəri yaşlı bir qadın girdi. 

Özünü idarə edə bilməyəcək qədər taqətsiz olmasa da, hər 
halda hərəkət edən avtobusda ayaq üstə dayanmaq digərlərinə 
nisbətən ona çətin idi. 

Sergeylə bir cərgədə sol tərəfdə əyləşən gənc oğlan cəld 
ayağa qalxıb, yerini yaşlı qadına verdi və əyləşməsinə kömək 
etdi. Yaşlı qadın gəncin qolunu yüngülcə sıxdı: 
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− Çox sağ ol, oğlum. 
− Buyurun. – oğlan səmimiyyətlə gülümsündü. 
Sergey özündən asılı olmadan bu eynəkli, arıq oğlana rəğbətlə 

baxdı. Gördüyü səhnə nə isə ürəyinin dərinliyidə xoş bir şey, xoş 
nə isə yaratmışdı. Çünki, belə səhnələrlə nadir hallarda 
rastlaşmışdı. Nə Ermənistanda, nə də Rusiyada olarkən belə 
şeylər görmürdü. Hörmət! Qadına hörmət! Bəli, hörmət idi bu. 
Gör tanımadığı qadına necə qayğı ilə yanaşdı həmin oğlan. Qadın 
da necə mehriban idi. Necə xoş, nurlu idi siması.  
    Sergey anasına həmişə hörmət etmişdi, edirdi də. Amma anası 
nədənsə soyuq qadın idi. Özü də Sergeyi təəccübləndirən o idi ki, 
anası sözünə baxmayan, özbaşına Akopu daha çox sevirdi. 
Doğrusu, bu Sergeyi qısqandırırdı çox vaxt. Paxıllıq deyildi bu. 
Bir övladın ədalətli “sevgi bölgüsü” istəyi idi...  
Atası ilə anası mübahisə edəndə də, Akop sözə baxmayanda da 
Sergey anasını həmişə müdafiə edirdi. Anasının rəğbətinə səbəb 
olmasa da... 
 

* * * 
 

Avtobusdan enib əllərini ciblərinə saldı. Yavaş-yavaş irəlilə-
məyə başladı. Abidənin ətrafında çox da diqqət çəkməməli idi. 
Hakop qəti xəbərdarlıq etmişdi ki, buradakılar çox ayıqdırlar. 
Odur ki, ötəri, amma çox diqqətlə ətrafı süzüb, ötüb keçməli 
oldu. Qayıdacağı ünvan bəlli idi artıq. Ona görə də məqsədsiz 
olaraq şəhəri gəzməyə başladı.  

Qış ayları, üstəlik havanın sərt olmasına baxmayaraq bu 
gözəl şəhərdə həyat yenə qaynayırdı. Metronun girişinə çatıb 
içəri daxil oldu. Kart almaq üçün kassaya yaxınlaşanda arxadan 
iki polisin ona tərəf gəldiyini gördü. Bunlar girişdəki 
nəzarətçilər idi...  

Görünür qeyri-bələd, hər şeylə maraqlanan baxışları ilə diq-
qət çəkmişdi. Buna görə ürəyində özünü danlayıb, daxilindəki 
həyəcanı boğaraq geri döndü. 

− Sənədlərinizi göstərin! – sərt üzlü polis əməkdaşı dilləndi. 
Sergey tələsmədən sağ cibindən sənədləri çıxardı. Buna bax-
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mayaraq, yenə həyəcanlı idi. Birdən nəyisə səhv etsə, nəyisə kor-
lasa... Atası onu bağışlamaz, ümidləri boşa çıxar. Həm də düş-
mənlərinə zərbə vurmamış ifşa olunar. Bundan pisini təsəvvür 
eləmirdi. Yox, özünü toplamalıdır. 

Mümkün qədər özünü sərbəst tutaraq, arxayın baxışlarla po-
lislərin sənəd yoxlanışına diqqət yetirməyə başladı. 

− Hm, deməli Rusiya vətəndaşısan? 
Sergey başını tərpətdi: 
− Bəli! 
− Bura gəlməkdə məqsədin? 
Sergey özünü ələ almışdı artıq: 
− Xalamın yanına gəlmişəm. İşlə bağlı. 
“Buranın polislərinin ayıqlığına, diqqətcilliyinə, inadına bir 

bax”, düşündü. 
− Xalan harada yaşayır? Hansı işlə məşğul olursan? Burda 

neçənci dəfədir olursan? – onun üzünə sınayıcı nəzərlərlə 
baxan polis sualları cəld və çaşdırmaq üçün ard - arda verdi. 

Sergey təmkinlə sualları cavablandırdı. Onu bir daha 
diqqətli baxışlarla nəzərdən keçirib sənədlərini qaytardılar: 

− Uğurlar! 
− Təşəkkür... 
Sergey vaqona daxil olub, ilk gördüyü boş yerdə əyləşdi. 

Bayaqkı narahatlıq ötüb-keçmişdi. Qatarın kobud "musiqisini" 
dinləyərək, ətrafına nəzər salmağa başladı. Düz yanında alçaq-
boy, təxminən 15-16 yaşlarında bir qız əyləşmişdi. Ətrafdakı-
lara heç fikir belə vermədən nəzərlərini yalnız diqqətlə 
oxuduğu kitaba dikmişdi. Oxuduqlarını hətta astadan dodaqaltı 
pıçıldayırdı da. Sergey kitaba baxdı. “Çox güman ki, ali 
məktəbə hazırlaşır”, düşündü. Qızın əlindəki tarix kitabı idi. 

Növbəti dayanacaqda vaqona yenə sərnişinlər doluşdu. Yer-
lər hamısı dolmuşdu. Onunla üzbəüz bir gənc qız ayaq üstə 
dayandı. Əlindəki bükməli kardon kağızı düzəltməyə çalışdığı 
üçün tutacaqdan tutmamışdı. Qatar tərpənəndə az qaldı ki, 
yıxılsın. 
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Cəld hərəkətə vərdiş etmiş Sergey anındaca qızın qolundan 
möhkəm yapışıb, onu yıxılmağa qoymadı və qeyri-iradi qalxıb 
öz yerini qıza verdi. Hərəkətindən xoşluq duysa da, sanki atası 
görə bilərmiş kimi tez də ətrafa boylandı. Qəribə oldu lap... 
 

* * * 
 

Evə qayıdanda yaman dalğın idi. Hakop gözə dəymirdi, 
harasa getmişdi görünür. Qalanları da süfrə başına toplaşıb 
donuz konservası yeyirdilər... 

Sergeyin çox güclü hissiyatı vardı. Bayaq içəri girdiyi andan 
üzərində nəsə fərqli nəzərlər hiss edirdi. Əvvəldən hər dəqiqə 
öz tər qoxan bədəni ilə Sergeyi qucaqlayan Zoya da, onun 
eyniylə özünə bənzəyən kiçik qızı da, qalan digərləri də 
nədənsə Sergeyə qəribə baxırdılar, nəsə gizləyirmiş kimi. Ən 
qəribəsi də bu idi ki, özləri istəmədən belə bunu nəzərə 
çarpdırırdılar. Xüsusən Zoyanın gözlərindəki qəddar, kəsici bir 
parıltı... 

Çox yorulmuşdu. İştahası da yox idi. Salam verib, yarıqa-
ranlıq otağın künc tərəfindəki boş kresloya əyləşdi. Bir anlıq 
gözlərini yumub, başını geriyə söykədi. Gözlərini bu yarıqa-
ranlıq və boğucu otağa alışdırmaq üçün bir neçə saniyə qa-
payıb, açdı. Otaqda xoşagəlməz sükut vardı. Bu xoşagəlməzliyi 
duyub, hamını diqqətlə süzməyə başladı. Bununla nə baş 
verdiyini bilək istəyirdi. Bayaqkı münasibət tamamilə ərimişdi 
deyəsən. Hissiyyatına güvənirdi. İndi qarşısında oturan 
insanların üzlərinə baxanda ona elə gəldi ki, aralarında 1000 
illik uçurum var, sanki başqa zamandan gəlib buraya... 

Heç kəsin dinmədiyini görüb özü dilləndi: 
− Atam hanı? 
Qısa sükutdan sonra siqaret tüstülədən Abovyan kinayəqarı-

şıq istehzayla dedi: 
− Sən ki bilməlisən. Atan hesabat verməyi xoşlamır. 
Bilmədi Sergeyə elə gəldi, ya doğrudan belə oldu... Amma 

Abovyan cavabı xüsusi vurğu ilə dedi. Sergeyin qaşları dü-
yünləndi. Ürəyinə şübhələr dolmağa başladı. Yox, deyəsən bu 



Firuzə  Çiçək 

30 

gün polislərlə olan əhvalatdan xəbərdardılar. Ona görə belə 
davranırlar. Yoxsa ki? Yox, başqa nə ola bilər axı? 

Abovyan Hakopun ən çox etibar etdiyi yeganə adam idi. 
Qəddar, zalım, gözü doymayan və olduqca şəxsiyyətsiz biri idi. 
Atasının “sağ əli” olmasına baxmayaraq, Sergey həmişə ona 
nifrət edirdi. Olduqca acıdil biri olan Abovyan uşaqlıqdan 
Sergeylə soyuq, kobud davranırdı. 

Zoya mətbəxə keçdi və işarə ilə qızlarını arxasınca çağırdı. 
Sergeylə Nataşanın baxışları hələ indi toqquşdu. Nədənsə qız 
məyus görünürdü elə bil. Ya bəlkə ona belə gəldi... 

Daha heç nə demədi. Uzanıb, dincəlmək istədi. Otağa 
keçmək üçün ayağa qalxdı. Lakin Abovyanın kinayəli səsi onu 
dayanmağa məcbur etdi: 

− Gəzintin necə keçdi, hm? 
Sergey geri dönmədən qapıya sarı addımladı: 
− Hesabat verməyi xoşlamıram!... 
Abovyan dişini qıcadı: 
− Hakopa da? 
Əli qapının dəstəyində, dönüb sərt baxdı: 
− O atamdır! 
Abovyan istehza ilə güldü: 
− Həə, deyirəm də... Atasıdır... 
Sergey bu dəfə hirsini cilovlaya bilmədi. Sürətlə qayıdıb 

Abovyanın yaxasından tutması ilə ayağa qaldırması bir anda oldu: 
− Nə demək istəyirsən? Yaman söz atırsan sən. De, kişi kimi 

de nə istədiyini? 
Abovyan onu qamarlayan güclü əllərdən canını çətinliklə qur-

tardı. O da döyüşçü olmuşdu. Ermənistanda xüsusi təyinatlı 
dəstədə xidmət etmişdi. İndi də bir kəşfiyyatçı kimi fiziki 
cəhətdən də hər şeyə tamamilə hazırlıqlı idi. 

Özünə güvənərək, bütün acığını çıxmağa fürsət tapdığı üçün 
sevindi. Sergeyi kənara itələyib, üstünə hücum çəkdi. Hətta on-
ları ayırmaq istəyən digər üç erməni, Zoya, qızları da Abov-
yanın qəzəbdən göyərmiş sifətini görüb bir anlıq dayandılar. 
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Abovyan otağın mərkəzindəki stolu kənara aşırdı, stulları da 
təpiklə itələyib özünə meydan yaratdı. Onun kin dolu gözlərinə 
baxanda Sergey bircə onu anladı ki, Abovyan bu qarşılaşmanı 
çoxdan gözləyirmiş. 

Sergey özünü ələ almağa çalışaraq barmağını yellədi: 
− Atamı məyus eləmək istəmirəm. Biz tapşırıq dalınca gəl-

mişik. Yox, əgər dava istəyirsənsə qayıdanda istəsən səninlə 
duelə də çıxaram. Ağıllı ol! 

Əgər bu sözü dedisə, demək son xəbərdarlıqdır. Sergey bu 
sözdən sonrakı səhvlərə əsla güzəştə getmirdi. Elə indi də ona 
yumruq atan Abovyanın zərbəsindən yayınaraq sakit, amma 
çox zəhmli dedi: 

− Abovyan, ağıllı ol! 
Amma sözünü bitirməmiş, növbəti yumruq ağzının üstünə 

endirildi. 
Zoya narahatlıqla yalvarmağa başladı: 
− Abovyan, canım mənim, sakit ol, Hakop gəlib həll edər. 
− Cəhənnəm ol, ...! 
Sergey onun əl çəkmək istəmədiyini görüb, döyüş vəziy-

yətinə keçdi. Abovyan ona təkrar hücum çəkdi. Əlbəyaxa ol-
dular. Abovyanın çoxillik təcrübəsinə, ona dayaq olan rus 
peşəkarlarının vaxtilə onu lazımınca hazırlamasına baxmaya-
raq, yenə bu türk oğluyla bacarmayacağını hiss edirdi. Gəncin 
zərbələri çox qüvvətli idi. 

Sergey cəld hərəkətlə ona yumruq atan Abovyanın sağ 
əlindən tutub, dirsəyi ilə sinəsindən möhkəm vurdu. Zərbəyə 
dözməyən Abovyan xırıldayıb gerilədi və divara dəydi. 

Bu dəfə Zoya hiddətlə Sergeyin üstünə atılıb ona sillə vura-
raq söyməyə başladı. Amma Abovyanın gözləri daha da qız-
mışdı. Artıq həyata keçirməli olduqları əməliyyatın sonunu 
belə düşünmədən, həmişə üstündə gəzdirdiyi bıçağı açdı. 

Bayaqdan bəri gərginlikdən nə edəcəyini bilməyən Nataşa 
bu dəfə özünü araya atdı: 

− Abovyan, bəsdir! Dəli olmusan? 
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Abovyan hiddətlə çığırdı: 
− Sən rədd ol kənara! 
Nataşa inadla onu qarşısını kəsdi: 
− Bəsdirin! Özünə gəl Abovyan! 
Bərk hirslənmiş Sergey kəskin səslə əmr etdi: 
− Nataşa, qarışma! 
Abovyan inadla qarşısını kəsən Nataşanın qolundan tutub 

kənara itələdi. 
Sergey onu saxlamaq üçün atılsa da gec oldu, Nataşa yerə  

aşmış masaya dəydi. Sergeyin yayınmağından istifadə edən 
Abovyan bıçaqla onun üstünə atıldı. Sergey zərbədən qaçıb, 
cəld hərəkətlə Abovyanın bıçaq olan əlindən tutdu, dirsəyini 
onun qoluna keçirib, elə fəndlə burdu ki, ağrıdan bağıran 
Abovyanın fəryadına qulaq asıb buraxmasaydı, biləyini 
sındıracaqdı. Yerə düşən bıçağa doğru əyilən Abovyanın 
yaxasından tutaraq, üzünə kəllə ilə möhkəm zərbə vurdu. Elə 
bu vaxt Hakop özünü içəri atdı. Ermənicə çox pis söyüş 
söyərək, Sergeyə bütün gücü ilə sillə vurdu. Sonra zərbədən 
burnundan qan açılan Abovyanın üstünə bağırdı: 

− Nə fikirləşirsən, hə? Bilmirsən ki, bu əməliyyata görə Sər-
kisyana başımızla cavabdehik? Bilmirsən ki, səhv olsa külü-
müzü göyə sovurarlar? Axmağın biri! Gizli müşavirətdə son 
sözünü şəxsən özümüzə demişdi. Siz də burada səs-küy salıb, 
qonşuların diqqətini çəkirsiniz. Görüm sizi ...! 

Zoya isə dil-boğaza qoymadan elə hey bütün günahın Sergey-
də olduğunu deyirdi. Hakop yumruğunu düyünləyib Sergeyə tərəf 
gəldi. Amma sakitliklə gözlərinə baxan Sergeyə çatanda fikrə 
getdi... Əlbəttə, Hakop ən vacib məqamda, terrora lap az qalmış 
ən kiçik ehtiyatsızlıqdan belə çəkinirdi. Son məqamda Sergeyi 
şübhələndirmək, qəzəbləndirmək istəmirdi. Baxışları Sergeyin 
mənalı baxışları ilə toqquşanda özünü itirən kimi oldu: 

− Rədd ol gözümün qabağından! 
Hakop arxaya dönəndə Nataşanın alnındakı sıyrığı görüb, 

yumruğunu qapıya vurdu: 
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− Nolub burda, hə? Canınızdan bezmisiniz, nədir? Yoxsa ki, 
Sərkisyanı tanımırsınız? Bilmirsiniz ki, hamımızın taleyi bu 
əməliyyatdan asılıdır? Kiçik bir səhv olsa, bu işin üstü açılsa, 
sifarişçinin kimlər olduğu bilinsə heç birimiz salamat 
qayıtmayacağıq! - boğazı qıcıqlandığı üçün xırıltılı öskürdü. -  
Baxın, axırıncı dəfə deyirəm, bu bizim yeganə şansımızdır. İki 
yol  var: ya dinc olub, əməliyyatı qüsursuz qurtarıb sağ 
qayıtmaq... ya da qayıtmamaq! Özünüz seçin... 
Qarşısındakı Movsesi yolundan itələyib, mətbəxə keçdi: 

− Zoya! Mən acam...  
* * * 

 

Yorulmuşdu. Yenə iki gün davamlı olaraq çıxıb şəhəri 
gəzmişdi. 

Bu şəhərə, bu insanlara, bu dilə, bu ləhcəyə gizlincə 
pərəstişi yaranmışdı artıq, bunu hiss edirdi. Şəhərə ilk gəldiyi 
gündən nifrəti ərimişdi elə bil. Buradakı insanların kübarlığı, 
bir-birilərinə məhəbbəti, mərhəməti, birliyi... Onu doğrudan da 
valeh etmişdi.  
    Vətəni Ermənistanda münasibət, ünsiyyət belə deyildi. Hamı 
öz hayındadır orada. Bura isə tam fərqli. Və dərk edirdi ki, 
burada çox şey – sayılmayacaq qədər çox şey indiyədək 
gördüklərindən qat-qat yaxşıdır. Eləcə də insanları. Hakopun 
təsvir etdiyi vəhşilikləri edəcək kimi yırtıcı deyillər... 
    Sergeyin hələ 16-17 yaşı olanda, əsirlikdən qayıtmış bir 
ermənini çox sorğu-suala tutmuşdu. Sərhəddə dəyişdirilib 
vətəninə qayıdan erməni əsir isə danışmışdı ki, orada onu 
incitməyiblər. Amma televiziya kanallarına, qəzetlərə verdiyi 
məlumatlarda azərbaycanlıların adından olmazın əzablar qu-
raşdırmışdı.  Özünkülərə danışdıqlarından tam fərqli olaraq...  

O, Sergeyə danışmışdı ki, “orada əsirlərə nə işgəncə verir, 
nə də ac, susuz saxlayırdılar”. 

Həmin erməni vaxtilə Xocalıda yaşamış, amma sonradan 
başqa ermənilərlə birlikdə rus ordusuna qoşularaq, qonşuluqda 
yaşadığı insanları qırmağa qol atanlardan idi. Danışırdı ki, 
“Məni ayrı kamerada saxlayırdılar. İndiyədək heç bir işgəncə ilə 
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rastlaşmamışam. Amma bir dəfə yeni gələn gənc zabit Xocalı 
qırğınında iştirak etdiyimi biləndə, silahını yerə atdı, məni 
təkbətək döyüşə çağırdı. Elə hirslənmişdi ki, qanuna qarşı 
çıxmışdı. Dedi ki, “Kim qalib gəlsə qeyri-şərtsiz o birinin başını 
kəsəcək. Görək üz-üzə, kişi kimi döyüşdə hünəriniz nədir?” 

Onun gözlərinə baxanda qorxdum. Halsızlığımı bəhanə gəti-
rib yayındım. Kinli-kinli gülüb üzümə tüpürdü.  “Sizin kimi 
qorxaq, arxadan vuran olsaydıq, əsirliyindən istifadə edərdik. 
Amma biz erməni deyilik!...” deyib getdi. Onda and içdim ki, 
əsirlikdən qayıdan kimi o sözlərin əvəzini çıxacam, bütün 
heyifimi çıxacam sizin əsirlərdən!... 

Bu söhbəti eşidəndə Sergeyin 16-17 yaşı olsa da, heyran 
qalmışdı heç vaxt görmədiyi, tanımadığı o gənc zabitə. 
Ürəyinin gizlin bir guşəsində hörməti yaranmışdı. O vaxtdan 
həmişə bütün Azəri, türk oğullarını heç vaxt görmədiyi həmin 
gənc zabitə bənzədirdi... 

* * * 
      

Bu gün Bakıda qaldığı, gəldiyi günlə birlikdə üç gün 
olacaqdı. Üç günə tanıdığı bu şəhər ona çox şey anlatmışdı. 
Yox, bu tamam başqa bir sehir idi. O lap uşaqlıqdan elə bil bu 
şirin ləhcənin, musiqili dilin, mehriban insanların içində olmuş-
du. Hər dəfə bu səsləri eşidəndə elə bil beyni qarışırdı, dərin-
dən, lap dərindən hansısa xatirələr canlanmaq istəyirdi, amma 
canlana bilmirdi. Çox dərində idi, çox... 

Axı azərbaycanlı əsirlər Ermənistanda var idi, onların da da-
nışığını eşitmişdi. Amma şirin, şən deyildi. Həsrətli, qüssəli, sı-
xıcı idi bu səslər. Gözlərinə isə heç baxmaq istəmirdi onların... 

Dünən parkda kimisə gözləyən gənc qadın. Skamyada 
əyləşib yola ötəri baxaraq, körpəsinə layla deyən ana! Sergey 
hələ də anlaya bilmirdi ki, niyə o laylanı eşidəndə donub qaldı, 
içində nəsə qırıldı elə bil... Qeyri-ixtiyari gözləri doldu. Nə idi 
bu? Bəlkə bu qadın ovsunçu idi, Sergeyi ovsunlamaq üçün bu 
sirli nəğməni oxuyurdu. Gözlərinin dolduğunu hiss edib, özünü 
itirdi. Bəlkə heç düşmən ölkəsi deyil, hansısa bir xəyallar, 
möcüzələr ölkəsinə, sehirli diyara düşmüşdü? Axı burada hər 
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şey, az qala hər şey onu sehirləyir, öz təsirinə salırdı. Elə bu 
layla kimi... Bəs bu hisslər nə idi? İllərdir içində donub qalmış 
nə isə əriyirdi həmin anda... 

Heykəl kimi dayanıb gənc qadına və onun qucağında sakitcə 
mürgüləyən məsum körpəyə baxırdı, amma fikri yenə qarışmış-
dı. Yenə o dərindəki xatirələr, səslər canlanmaq istəyirdi. Am-
ma sahildəki ləpələr kimi, geriyə - öz dərinliyinə çəkilirdi... 

Kiminsə diqqətlə ona baxdığını hiss edən qadın təəcccüblü 
baxan qəşəng gözlərini Sergeyə dikəndə, o da üzünü döndərib 
sakitcə getməyə başlamışdı. Amma o sehirli musiqidən - 
layladan heç uzaqlaşmaq istəməmişdi. Hətta körpəyə həsəd 
aparmışdı da. 

 Sabahkı gün isə... Bu gözəl şəhərin sakinlərinə iki ən 
qaynar yerdə dəhşətli bir terror planı hazırlanmışdı. Bu birbaşa 
Ermənistandakı hakim dairələrin və prezidentin rəhbərliyi 
altında olan əməliyyat idi. Deməli, sabah utanacaq bu yaraşıqlı 
şəhərdən. Onun gözəlliyinə vurulub, gəzib, dincəlib, sonra da 
xəyanət edəcəkdi... 

Xəyanət edəcəkdi... Axı bu tanış kəlmədir. Əlbəttə tanışdır. 
Bura gələn gündən telekanallarda, radiolarda, müxtəlif yerlərdə 
ermənilər haqqında  deyilirdi bu söz. Hələ axşam Xocalıdan 
qaçqın düşən bir qadının danışdıqları qanını qaraltmışdı. Necə 
də ağrıyla, nifrətlə danışırdı: “Erməni qonşularımızla mehriban, 
gəliş-gedişli idik. Süfrəmizdə çörək kəsib, qapımızda yallanır-
dılar. Xeyir-şərimizdə bir-birimizə əl tuturduq. Amma bu ka-
firlər, Allahın lənətinə gəlmişlər üzünə güldüyü, qardaş dedik-
lərinin qanını töküb, namusuna toxundular. Heç vaxt, heç vaxt 
bağışlamayacağıq onları. Unutqanlığımız başımıza bəla açdı. 
Ermənilər tarix boyu qorxaq olub, xain olub, oğru olub. Verdik 
ehtiyyatımızı əldən. Amma qalmayacaq bu qan yerdə, Vallah 
qalmayacaq!” 

Sergey çox şeyi dərk edirdi. Ən əsası isə, bu qırğının, 
düşmənçiliyin səbəbkarı ermənilərin olduğunu. Bütün bu 
ittihamlardan utanıb, danmaq istəsə də, ardıcıl görüntülənən 
faktlar qarşısında söz tapmırdı... 
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Qapının döyülməsi onu fikirdən ayırdı. Başının altındakı 
balıncı əli ilə qaydaya saldı: 

− Gəl! 
Nataşa ehmalca qapını açıb içəri keçdi, ardınca örtüb 

içəridən cəftəni bağladı. 
Sergey sakitliklə onun hərəkətlərini izləyirdi. Hiss edirdi ki, 

Nataşa elə-belə gəlməyib. Sözlü adama oxşayırdı. Elə ona görə 
ləng hərəkətlə çarpayının yanındakı stulda əyləşdi: 

− Necəsən? 
Sergey başını tərpədib, mızıldandı: 
− Yaxşı... 
Nataşa yerində qurcuxdu. Sergeyin onun alnının sarıqlı yeri-

nə baxdığını görəndə, qeyri-iradi əlini saçına aparıb, saçını 
alnına yaymağa çalışdı. Bu jestin Sergeyin nəzərindən qaçma-
dığını görüb xəfifcə gülümsündü və özünü itirən kimi oldu. Bu 
hərəkət nəsə onu fərqli göstərdi. Sergey bu yaşadək əhatəsində 
olduğu erməni, rus qızlarından Nataşanı məhz bununla fərqlən-
dirirdi. Sergey buna bənzəyən hərəkətlə hələ şəhərə gəldiyi ilk 
gündə, avtobusda əyləşən qəşəng qıza diqqətlə baxarkən rast-
laşmışdı. Həmin qız da üzərindəki yad nəzərləri hiss edərək 
xəfifcə qızarıb, özünü itirmişdi. 

Əslində Nataşanın başqa erməni qızlarından fərqləndiyini 
çoxdan duymuşdu. Düzdür, davranışında, danışığında, açıq-
saçıq hərəkətlərində onlar kimi idi. Amma xarici görünüşdə və 
bəzi azacıq sezilən xarakterlərdə azərbaycanlı olan atasına 
çəkmişdi.  

Həm də hərdən bəzi kiçik, amma fərqli jestləri olurdu ki, 
Sergeyin xoşuna gəlirdi. Erməni qızı olsa da, atası azər-
baycanlı, türk olmuşdu. Hər nə də olsa, qanında türk qanının 
qarışığı var idi. Və bəzi hallarda özünü göstərirdi... 
 

* * * 
 

Sakitcə dayanıb Sergeyə baxırdı. Sonra ehtiyatlanırmış kimi 
qapıya tərəf qulaq verdi, qalxıb Sergeyin çarpayısına yaxın-
laşdı. Çarpayının ayaq tərəfində əyləşib, barmaqlarını oynatdı: 
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− Sergey, səninlə olduqca vacib söhbətim var. Çox vacibdir. 
Sergey onun üzündəki ifadənin ciddiliyini sezdi. Qalxıb 

yerinin içində oturdu, təmkinlə qızın təlaşlı gözlərinə baxdı: 
− Nə söhbət? 
Nataşa yalvarışqarışıq xahişlə dilləndi: 
− Yox, burada yox. Burada danışa bilmərik. Mən sənə çox 

şey danışmalıyam. Amma burada yox. 
Sergey mühüm nəyinsə baş verdiyini hiss edirdi. Artıq özü 

də narahat olmağa başlamışdı: 
− Bəs harda? 
Nataşa ayağa qalxıb, əllərini yellədi: 
− Mən bilmirəm. Parkda, kafedə, hər harda. Bircə bunu 

kimsə bilməməlidir. Heç kim! Başa düşürsən? 
Sergey ayağa qalxıb stulun başına keçirdiyi gödəkçəsini 

geyindi: 
− Onda elə bu dəqiqə gedək. 
Nataşa onun qolundan tutub özünə tərəf döndərdi: 
− Qulaq as, mən hər şeyi yoluna qoyub gəlincə sən sənədləri 

də götür hazır ol! 
− Nə sənədlər?  – təəccüblə qaşlarını çatdı. 
− Dediklərimi elə, hər şey hazır olsun. Bütün sənədlərini, 

pulunu götür. İnan, peşman olmayacaqsan. Gecikmək olmaz! 
Sergey çətinə düşmüşdü. Bu nə demək idi? Abovyanın tələ-

si, yoxsa Hakopun sınağı? Hər nə, mütləq yoxlamalıyam. 
Nataşanı yola saldı: 
− Yaxşı get, mən hazır gözləyəcəm. 
Nataşa özünü ələ alıb, tələsik otaqdan çıxdı. 
Ermənilər yenə müzakirə üçün anbara doluşmuşdular. 

Nataşa qapını açıb rütubət qoxusu verən anbara keçdi. Keçib 
düz Hakopun yanında əyləşdi. Hakop əlini qızın kürəyində 
gəzdirdi: 

− Hə, Nataşıçka, sabahkı şənliyə hazırsan? 
Nataşa gülərək göz vurdu: 
− Bəs necə?! Sabah yenə yüzlərlə türk qırılacaq. Sergeyin 

“ölüm düyməsini” elə ləzzətlə sıxacam ki... Qoy bu partlayış  
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şənlik fişəngimizi əvəz eləsin. 
Abovyan qızı süzüb mənalı tərzdə qımışdı: 
− Zoya, əcəb qızın var amma. Türk qanına susamış gözəl... 
Hakop əlindəki alışqanı şaqqıldadaraq qıza baxdı: 
− Onunla işlər qaydasındadır? 
Nataşa güldü: 
− Hər şey əladır! Onu inandırmışam. Lazım olandan da artıq. 
Hakop onu sıxdı: 
− Afərin! Gedəndə səni də aparacam Ermənistana. Sərkisyan 

səni mükafatsız qoymaz. 
Zoya nazlanmaq istədisə də, olduqca yöndəmsiz göründü: 
− Bəs mən, əzizim? 
− Narahat olma Zoyacan, yaddan çıxmarsan! 
Nataşa yerindən qalxdı: 
− Hə, vaxtıdır. İndi yəqin Sergey məni gözləyir. Onu tamam-

ilə inandırmalıyıq özümüzə. 
Hakop ciddiləşdi: 
− Nataşa, şübhə yaradacaq heç nəyə yol verməyin! 
− Arxayın ol! – qapını bərk örtüb evə sarı qaçdı.  

Sergey hazır idi: 
− Gedək?! 
Nataşa onun qoluna girdi: 
− Gedək! 
− Atama dedin? 
Nataşa bir an duruxdu: 
− Dedim... 
Sergey şübhəli nəzərlə onu süzdü: 
− Nə olub? Daha çıxmışıq qapıdan. 
Nataşa geriyə boylanıb, yenidən döndü: 
− Qoy bir az da gedək. Amma söz ver, məni axıra kimi din-

ləyəcəksən! 
Sergey ona diqqətlə baxıb: 
− Söz verirəm! – dedi. 
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* * * 
 

Onlar Azərbaycanca danışırdılar. Havanın soyuq olmasına 
baxmayaraq, nə qar, nə də yağış vardı. Ətraf quru idi. Yalnız 
soyuq külək onların çılpaq üzlərini və əllərini qarsıdırdı. 

Sergeylə Nataşa heç nəyə əhəmiyyət vermədən oturacaqda 
əyləşdilər. Ətrafda adam yox idi. Sergey səbirsizliklə üzünü 
turşutdu: 

− Hə Nataşa, qurtar görək. Nə olub? 
Nataşa çox həyəcanlı idi. Yanında əyləşən çox sevdiyi, 

əslində isə düşməni olan bu adamın onun danışacaqlarını necə 
qarşılayacağını bilmirdi. Amma başqa variant yox idi. O, bu 
qərarı verincə gözünə yuxu getməmişdi. Hər şeyi qoymuşdu 
gözünün önünə. Hər şeyi. Reallıq bu idi ki, Sergey illərlə 
xəyalında canlandırdığı idealı idi. O, bu idealı həmişə 
gözləmişdi. İnanırdı ki, arzularındakı xəyali sevgilisi bir gün 
mütləq qarşısına çıxacaq. Onu bezdiyi bu həyatdan qurtaracaq. 
Çıxdı da qarşısına... Amma elə həmin gün də bildi ki, bu idealı, 
ömür boyu gözlədiyi “ağ atlı şahzadəsi” – düşmənidir... 

 Nataşa  əsl sevgini çox gözləmişdi. Milliyyətindən asılı 
olmayaraq dünyada bütün qızların gözlədiyi kimi... 26 yaşı 
tamam olmuşdu bu il. O da ailə qurmaq, sevib-sevilmək, övlad 
sahibi olmaq istəyirdi. Amma özü istəmədən bu gizli 
mübarizəyə qoşulmalı olmuşdu. Heç vaxt da istəməyəcəkdi. 

Doğulandan Azərbaycanda, Bakıda yaşamışdı. Buranın mü-
hitinə, həyatına, insanlarına alışmışdı. Azərbaycanlılardan heç 
bir pislik görməmişdi, əksinə vaxtilə kimlərəsə özü pislik 
etmişdi...  

Atası azərbaycanlı idi. Atasını olduqca çox istəyirdi, atası da 
onu. Həmişə maraqlı oyuncaqlar, gəlinciklər alırdı istəkli 
Nataşasına. O işdən qayıdan kimi balaca qızcığaz qaçıb 
dizlərinin üstünə çıxır, “şeytanlıq” edir, özünü istədirdi. Adını 
da Lalə qoyubmuş. Atası öləndən sonra isə, Zoya adlarını rus 
adına dəyişmiş, Lalənin də adını Nataşa qoymuşdu.  

Əvvəllər hər şey başqa cür idi. Atası onu bağrına basıb, 
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nazını çəkirdi. Anasının qohumu adıyla peyda olan Abov-
yandan sonra isə ailə xoşbəxtlikləri kölgələnməyə başladı. 
Nataşanın beş yaşı olanda, Bakıya köçmüş Abovyan tez-tez 
evlərinin sevimli qonağına çevrildi. Nataşa atasının bu qonaqdan 
qətiyyən xoşlanmadığını da bilirdi. Həmişə onu görəndə qanı 
qaralır, qaş-qabağını tökürdü. Getdikcə evlərində tez-tez dava, 
söz-söhbət yaranmağa başladı. Ardınca da atası içkiyə qurşandı. 
Həyatları daha dözülməz olmuşdu. Bir dəfə isə atası evə sərxoş 
halda gələndə Zoya ilə Abovyanın açıq-saçıq davranışlarını görüb 
əməlli dalaşmışdı. Onda Zoya Nataşanı otağa salıb, qapını vur-
muşdu. Amma Abovyanla atasının dalaşdığı, zərbə səsləri, boğuq 
qışqırtılar onun yaddaşından hələ də silinməmişdi. Bu hadisədən 
sonra  atası bir həftə xəstə yatdı. Tez-tez qusurdu... O, beləcə vəfat 
etdi. Ardınca da məlum oldu ki, Zoya hamilə imiş. Lakin Nataşa 
Abovyan tərəfindən bacısına qarşı olan xüsusi diqqətin səbəbini 
çox illər sonra anladı... 

Lakin illər keçsə də, Nataşa ürəyinin dərinliyində atasının 
ölümünü nə Abovyana, nə də anasına bağışlamışdı. Abovyana 
isə Hakopa bəslədiyindən daha artıq nifrət edirdi. Hətta 
dəfələrlə anasından onlarla əlaqəsini kəsməsini istəmişdi. Zoya 
isə qəti etiraz etmişdi. 

Nataşa iki qonşu millət arasındakı bu düşmənçiliyin əsla 
tərəfdarı deyildi. Bu hadisələrin içində olduğundan, çox yaxşı 
bilirdi ki, yerində dinc durmayan ermənilərdir. Ona görə sona-
dək burada qalmaq istəyirdi. Ya da getməli olsa yalnız Rusiya-
ya. Başqa heç hara, xüsusilə də Ermənistana əsla getmək 
istəmirdi.  

Sergeyin Hakopun oğlu deyil, türk olması, üstəlik sevdiyi bu 
oğlanın ölümünün planlaşdırılması onu çıxılmaz vəziyyətə sal-
mışdı. Hər nə olsa da, anası erməni idi və erməni olsa belə 
onun anası idi. Bunu dəyişmək mümkün deyildi. Nataşa onun 
qızı idi, təbii ki, o da qızını çox istəyirdi. Bir balaca fərqlə, 
kiçik qızını daha çox... Amma Nataşa birdəfəlik uzaqlaşmaq is-
təyirdi bu işlərdən. Xoşbəxt deyildi. Xoşbəxt olmaq istəyirdi 
amma. Bir də ki, xəyalındakı şəxslə də qarşılaşmışdı artıq. 
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Lakin onun öldürüləcəyini eşidəndə çox sarsılmışdı. Xeyli 
düşünmüşdü bu iki-üç gün ərzində və qərarını vermişdi... 

Özünkülərə yalan satmışdı, aldatmışdı. Demişdi ki, Sergeyin 
güvənini artırmaq üçün, sakitləşdirmək üçün bu gün onunla 
vaxt keçirmək istəyir. Erməni artistliyi ilə aldatmışdı. İndi bircə 
iş qalmışdı, hər şeyi Sergeyə danışmaq, onu birlikdə qaçıb 
getməyə inandırmaq. Bir müddət haradasa daldalanarlar, sonra 
da çıxıb birlikdə xaricə gedərlər. Qalan şeylər isə onu maraq-
landırmır. Qoy buradakılar necə istəyirlər, elə də hərəkət etsin-
lər.  Yetər ki, Sergeylə uzaqlarda xoşbəxt ailə həyatı qursun... 
 

* * * 
 

    Üzünə dikilmiş sual dolu baxışlara cavab olaraq, Sergeyin 
buz kimi soyuq və codlaşmış kobud əllərindən tutdu: 

− Sergey, qulaq as, sənə deyəcəklərimdən heyrətlənsən də 
mənə axıra kimi qulaq as. Nə istəsən deyərsən, amma axırda, 
əvvəl mən danışacam! 

Sergey tamam karıxdı: 
− Yaxşı, başla! 
Nataşa yerində ona tərəf bir az da yaxınlaşdı, Sergeyin əlini 

sıxıb, qaşlarını çatdı: 
− Biz burdan qaçmalıyıq, mümkün qədər tez! Onlar səni öl-

dürməyi planlaşdırıblar. Sabah sən ölməlisən Sergey, qaçaq 
burdan! 

Sergey doğrudan da çox heyrətləndi, cəld ayağa qalxıb 
heyrətlə gözləri yaşarmış qızı süzdü: 

− Nə danışdığını bilirsən? Məni niyə öldürsünlər ki? 
Nataşa təşvişlə ətrafa baxıb, onu əyləşdirmək üçün gödəkçə-

sinin ətəyindən dartdı: 
− Qışqırma! Otur, otur Sergey. Söz vermişdin. Otur, bizi iz-

ləyə bilərlər. 
Nataşanın vəziyyətidən hər şeyin ciddi olduğunu anlasa da, 

yenə eşitdiklərinə inanmaq istəmirdi. Hələ də bunun sınaq ol-
duğunu düşünürdü. Bununla belə qızın yanında əyləşdi. 
Qarşısındakı qızı sınayırmış kimi – hər şeyi doğru danış! – 
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deyib, dodaqlarını kipləşdirdi. 
Nataşa soyuqdan göyərmiş və qabıqlanmış boyasız dodaqla-

rını isladıb, udqundu: 
− Eşidəcəklərinə hazır ol! And olsun ki, hər şeyi doğru 

deyəcəm! Mənə inanmağın üçün nə edim axı? Təkcə onu deyə 
bilərəm ki, əgər Hakop bunları danışdığımı bilsə, məni əsla sağ 
buraxmaz. Ən dəhşətli əzabla öldürər. Başqa necə inandırım 
axı? Yenə inanmırsan? - yalvarış dolu baxışlarını onun üzünə 
dikdi. 

Sergey sakit tonda əmr etdi: 
− Danış hər şeyi! 
− Sən türksən, Sergey, azərbaycanlısan! Özün də Sergey 

yox, İsmayılsan! 
Yox, nə qədər təmkinli olsa da, bu Sergeyi doğrudan lərzəyə 

gətirdi. İnansa da, inanmasa da, artıq ona elə bir sirr açılmışdı 
ki, düzgün eşitmədiyini zənn etdi. Qulaqlarına inanmadığı üçün 
təkrar soruşdu: 

− Nə dedin? 
Nataşa qətiyyətlə onun düz gözlərinin içinə baxdı: 
− Azərbaycanlısan! İnan mənə. Bunu Abovyan, Movses, bir 

də Hakopdan başqa heç birimiz bilmirdik. Amma gəldiyiniz 
gün sən anbardan çıxandan sonra, Hakop məni saxladı. Biz də 
həqiqəti eşidəndə çox təəccübləndik. – udqunub yenə dodağını 
islatdı – Səni Xocalıda əsir götürüblərmiş. Ailənin üzvlərindən 
səndən başqa bir də nənən sağdır. Hakop dedi ki, əsirlikdə hər 
dəfə məni görəndə “nəvəmi sən öldürdün” deyib, çığırır, qarğış 
edir. 

Sergey udqundu, özünü tamam itirdi. Danışa bilmədi, əlilə 
Nataşaya susmağı əmr etdi. Dəhşət onu bürümüşdü.  

Hə, özüdür ki var, çox gözəl xatırlayır o qadını. Neçə dəfə 
Hakop onu döyməyi əmr etmişdi Sergeyə. Özü də baxıb, 
ürəkdən gülürdü. Birdən-birə özünə yazığı gəldi. Bədəni 
süstləşdi. Nənəsi, yazıq nənəsi. Heç ağlına da gəlməyib ki, 
yasını saxladığı nəvəsi ona əl qaldırır. Taleyin qəribə oyununa 
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bir bax. Yox, bunda yalnız şeytan əli ola bilərdi. Hakop lap 
iblisin özü imiş!... 

Nataşa ağladı: 
− Sergey, inan mənə, hamısını... 
− Danış! – bu dəfə gözündən qığılcım yağırdı.  

    Nataşanın dili topuq vurdu: 
− Hə, həə... Nənəni elə... Bildin da, əsirlikdədir. Qalanları 

barədə heç nə bilmirəm. Hə, birdə anan... – bir az susdu. 
Sergey cəld döndü: 
− Danış hər şeyi!!! 
− Deyir, çox gözəl qadın olub. Lap çox... Hakop onu ələ 

keçirmək istəyib, amma anan ələ keçməmək üçün bıçağı ürəyinə 
sancıb. Hakop səni də öldürmək istəyib. Əvvəl ağlamısan, amma 
Hakopu görəndə sakit olub düz gözlərinə baxmısan. Amma nəsə 
qəribə baxmısan. Bilmirəm o alçaq onda nə düşünüb, amma bu 
gün üçün səni aparıb erməni kimi böyüdüb. Hətta Abovyanla 
mərc gəliblərmiş. Yəni... 

Sergeyin dəhşət, dözülməz nifrət, qəzəb, əzab dolu gözlərini 
görüb bir anlıq susdu və sözünü bitirdi: 

− Yəni Hakop atan yox, ailənin qatilidir! Səndən istifadə 
edib öldürmək istəyir. Mənə əmr verilib ki, sabah bombanı səni 
gözləmədən işə salım... İnan mənə Sergey, qaçaq. Qaçaq 
burdan! Bezmişəm, iyrənirəm bunlardan. Mənim də atam 
azərbaycanlı olub. Çox yaxşı insan idi. Məni lap çox istəyirdi. 
Sizə nifrət etmirəm, heç vaxt da eləməmişəm. Mənim də atamı 
Abovyan öldürüb, qatillər içində qalmışam. Həmişəlik gedək 
burdan, yalvarıram sənə. Axı niyə susursan? 

Bayaqdan qanla dolmuş gözlərini bir nöqtədən çəkməyən, 
yumruqlarını bərk-bərk düyünləmiş Sergey kiplənmiş dodaqla-
rını quru-quru tərpətdi: 

− Saat neçədir? 
Nataşa təəccüblə saata baxdı: 
− 3-ün yarısı. 
Sergey yumruğunu zərblə oturacağa çırpıb, ayağa qalxdı. 
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Hər şey, bütün səhnələr gözləri önündə bir-birlərini əvəz etmə-
yə başlamışdı. 

Hər dəfə atasının hirslənən kimi ona “düşmən” deməsi, Ab-
ovyanın atmacaları, Zoyagilin sonradan gözlənilməz dəyişik-
liyi, onun Rusiyadakı xüsusi hazırlıqları, mənalı baxışmalar, 
Hakopun qəribə nəzərləri – hamısı, hamısı indi aydınlaşmağa 
başlayırdı... 

Hirslə geriyə baxmadan addımladı: 
− Evə gedirik. 
Nataşa dəhşətlə dilləndi: 
− Nə? Heç vaxt! Mən ora qayıtmayacağam. 
Sergeyin qaşları səyridi. Hiss olunurdu ki, özünü ələ almaq-

da çətinlik çəkir: 
− Gedək evə, sənə heç nə olmayacaq! 
Nataşa ağlamağa başladı. Çox qorxurdu. Sergeyin qolundan 

bərk-bərk tutub yalvarmağa başladı: 
− Sergey, yalvarıram, ölümü gözə alıb qayıdardım. Amma 

özündən xəbərin yoxdur. Sən heç cür dayana bilməyəcəksən. 
İkimizi də öldürəcəklər. 

− Yox, Nataşa, yox! Öldürməmiş ölməyəcəm! 
− Sergey, məni öldürəcəklər. Buna əmin ol, mütləq öldürə-

cəklər. Sevgimin əvəzini verirsən? 
Sergey qolunu onun əlindən çıxarıb bir az getdi. Nataşa qor-

xudan yerə çökmüşdü. Tir-tir əsirdi, rəngi ağarmışdı. Sergeyin 
birdən-birə qıza elə yazığı gəldi ki. Əslində anası erməni olsa 
da, damarlarından türk qanı da axırdı. Bəlkə də elə bu idi Ser-
geyi xilas edən... 

Qayıdıb Nataşanı qaldırdı. Onun üzünü əlləri arasına aldı: 
− Nataşa, dediklərin doğrudursa, sən məni xilas etmisən. 

Məni vicdan əzabından qurtarmısan. O dünyada çəkməli olsay-
dım belə. Niyə bunu elədin?  

Nataşa qəflətən hönkürüb Sergeyi qucaqladı: 
− Sergey, sən bilmirsən! Heç nə bilmirsən! Mənim səndən 

elə-belə xoşum gəlmir. Səni ən birinci görəndən anladım ki, sə-
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ninlə tamam başqa cürdür. Səni sevirəm, çox sevirəm! Tam səmi-
mi, təmənnasız sevirəm. Sənə nəsə etsələr mən ölərəm. - Nataşa 
içini çəkdi. - Sergey, mən pis adam deyiləm, pis deyiləm. Məni 
belə böyüdüblər, belə öyrədiblər. Mən istəmirəm kimlərisə 
öldürsünlər. Siz azərbaycanlılar pis adam deyilsiz, bunu bilirəm. 

− Sakit ol, ağlama! – Sergey onu qucaqladı. 
Nataşa daha da kövrəldi. Üzünü Sergeyin sinəsində gizləyib 

hıçqırdı: 
− Mən pis olmaq istəmirəm! İnan, anamın erməni olduğun-

dan xəcalət çəkirəm. Kaş atam sağ olaydı. 
Sergey dişlərini sıxıb ona sığınmış, damarında türk qanının qa-

rışığı olan bu qıza sakitliklə baxırdı. Onun ürəyi çox yumşaq idi...  
Nataşanın türk qanı erməni qanını üstələmişdi sanki, öz xü-

susiyyətini qabartmışdı elə bil... 
− Nataşa, sakitləş! – Sergey onun çiynindən tutdu – sən get 

evə, de ki Sergey bəzi şeyləri nəzərdən keçirib qayıdır. Sabahkı 
əməliyyata mükəmməl hazırlıq üçün, hər şeyi son dəfə nəzər-
dən keçirib qayıdacağımı de. Onları inandır. 

− Birdən şübhələnsələr? 
− Narahat olma, dediyim kimi elə. Mənə güvən, sən onları 

inandırmağı bacararsan. Amma ehtiyatlı, diqqətli ol. Elə 
təsəvvür elə ki, heç bu söhbət olmayıb. 

− Bəs sən hara gedirsən? 
Sergey ətrafa baxdı: 
− Məndən narahat olma! Nataşa, heç nədən qorxma. Sənə 

heç bir zərər dəyməyəcək. Sən xilas olacaqsan. Heç nədən 
qorxma. Mənə söz verirsən? 

Nataşa burnunu çəkə-çəkə, başını tərpətdi. Bir az gedib, 
döndü. Sergey hələ də həminki yerdə dayanıb, onun arxasınca 
baxırdı. Nataşa onu başdan-ayağa süzdü: 

− Sergey, məni heç vaxt tək qoyma! Səni gözləyəcəm. 
Arxamca qayıt. 

Sergey qaşlarını düyünləyib ötkəm səslə: 
− Mütləq qayıdacam! Sən get! – deyib geri döndü. 
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* * * 
      

Soraqlaşıb birtəhər tapdı. Qarşısında dayandığı binanı ətraflı 
süzüb, dərindən nəfəs aldı. Böyük hərflərlə yazılmış adını 
dodaqaltı oxudu: 

− Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi... 
Xeyli sorğu-sualdan, yoxlanışdan sonra, nəhayət ki, onu 

bayaqdan tələb etdiyi rəhbərin yanına apardılar.  
Geniş masa arxasında əyləşmiş kostyumlu şəxs eynəyinin 

üstündən qarşısındakı hündürboylu, yaraşıqlı, möhkəm əzələli, 
iti və qurd baxışlı oğlanı süzüb soyuq və sərt dilləndi: 

− Nə hay-küy salmısan? 
Tanımadıqları ona “sən”lə müraciət edəndə heç xoşlanmırdı. 

Özü də bu tərzdə. Sergey kobud cavab verdi: 
− Əvvəla “sən” yox, “siz”! İkincisi, mən də bunu izah 

etməyə gəlmişəm. 
Eynəkli adam eyni tonda, lakin bir qədər təmkinlə dedi: 
− Oğlan, bura hoqqabazlıq yeri deyil. Mənimlə görüşməyə 

böyük səbəb gətirmisiniz. Obrazsız və konkret danışın! 
Sergey sakit səslə dilləndi: 
− Yoldaşlarımla mən Ermənistandan göndərilmiş xüsusi tə-

lim keçmiş terrorçularıq. Sabah kütlə arasında iki böyük terror 
əməliyyatı keçirəcəyik. Əlbəttə, qarşısını almasanız... - son 
cümləni elə təmkinlə dedi ki, sanki başqası haqqında danışırdı. 

Sergeyi içəri gətirən əməkdaşla stol arxasındakı kişi təəccüblə 
baxışdılar. Eynəkli kişi tez də baxışını çəkib Sergeyi süzdü. 

İşlədiyi müddət az deyildi və bu müddət ərzində kifayət qə-
dər qəribəliklərlə və gözlənilməzliklərlə qarşılaşmışdı. Ona 
görə təmkinini pozmadan əmr verdi: 

− Ətraflı və dəqiq, dəlillərlə məlumat ver! 
Sergey dönüb arxasında dayanan əməkdaşa ötəri baxıb, 

kişiyə tərəf çevrildi: 
− Təklikdə danışmaq istəyirəm. Heç kəsə etibar etmirəm 

indi.  
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Eynəkli adam yenə sərtləşdi: 
− Oğlan, bura küçə deyil! 
Sergey dediyini özü anlasa da, pərtliyini üzə vurmadı. Əv-

vəlcə Nataşanın ona danışdıqlarını, sonra isə Hakopu atası kimi 
tanıdığı illəri, sənədləşdirmə hazırlıqlarını, buradakı əlaqələr, 
terrorun planlarını, növbəti əməliyyatın təxmini vaxtını – hamı-
sını danışdı. Onu diqqətlə süzən eynəkli kişinin arabir verdiyi 
suallarını da cavablandırırdı. 

Amma eynəkli kişi qarşısındakı bu gəncin danışdıqlarına hə-
lə də şübhə ilə yanaşırdı. Lakin gecikmək olmazdı. Təcili ha-
zırlıq görülməli idi. Onu maraqlandıran əsas məsələ, ermənilə-
rin burada kimlərlə əlaqəsinin olması idi. Çünki, eyni şey tək-
rarlana bilərdi. 

Sergey birdən dilləndi: 
− İmkan yaratmamalıyıq ki, onlar sabaha çıxsınlar. Əgər iş 

başında yaxalamaq istəyirsinizsə, əsla alınmaz. Yaxşı tanıyıram 
onları. 

Eynəkli kişi bu dəfə əsəbiləşdi. Onsuzda eşitdikləri əhvalını 
qarışdırmışdı. Axı necə olub ki, Azərbaycana belə rahatlıqla 
keçiblər? Bu tülkülər şübhə yaratmamaq üçün hər vasitədən 
istifadə ediblər. 

Sergey ayağa qalxdı: 
− Mən qayıtmalıyam, yoxsa şübhələnəcəklər. 
Kişi qaş-qabağını tökdü: 
− Çox özbaşınasan... 
Sergey eyni sərtliklə: 
− “Sən” yox, “siz”! 
Eynəkli kişi qarşısındakı mərd baxışlı oğlanı süzüb, bir qə-

dər yumşaqlıqla: 
− Sizi də özümüzlə aparacağıq. Bu günün işini sabaha qoymaz-

lar! Nə qədər ki, xəbər tutub aradan çıxmayıblar, hamısını ələ 
keçirməliyik. Siz qızla əlaqə saxlayın, biz sahəni mühasirəyə 
alacağıq. Qıza tapşırın, hamı bir nəfər kimi orada olanda xəbər 
eləsin. 
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Sonra üzünü Sergeyi gətirən əməkdaşa tutdu: 
− Cəfərov, təcili dəstəni əməliyyata hazır et! Hamını da 

xəbərdar elə ki, tülkü ovuna çıxırıq, ilan ovununa çıxırıq. Qoy 
hazırlıqlı olsunlar!... 

Sergeyin telefonunun zəngi Komandirin sözünü kəsdi. 
Sergey ekrana baxıb zəngi qəbul etdi.  

Zəng edən Nataşa idi. Görünür ehtiyatlandığı üçün astadan 
danışırdı: 

− Sergey, hardasan bilmirəm, amma xahiş edirəm, tez gəl! 
Səni nədənsə yaman çox soruşurlar. Əsas da Abovyan. Hər 
dəqiqə atmaca atır. 

Sergey karıxdı: 
− Narahat olma, sən çalış ki, yoluna qoyasan. Nataşa, sənə 

tapşırığım olacaq. Mənə kömək eləməlisən. - Sergey ötəri 
komandirə nəzər saldı. - Hamı bir yerə yığışan kimi mənə təcili 
xəbər elə. Ehtiyatlı ol amma. 

Nataşa susdu. 
− Nataşa! Ordasan? Alo... 

    Nataşa pıçıldasa da, təşvişli idi: 
− Səs gəldi, ona görə susdum. Hə, eşitdim, mənə etibar eləyə 

bilərsən. Hə, bir də... - ani susdu - Sergey, səndən söhbət salıb 
nənən haqqında bir-iki şey öyrənmişəm. 

Sergey tutuldu: 
− Nəyi? 
− Adı Gülsümdür.  Kafanda xalça sexində işləyir indi. 

Sergey nə deyəcəyini bilmədi. Bircə kəlmə deyə bildi: 
− Sənə borcluyam, Nataşa! Dediyimi də unutma, hamı top-

laşan kimi xəbər elə mütləq. 
Nataşa pıçıldadı: 
− Yaxşı, Sergey, məni apar  amma... 
− Aparacam, qorxma! Ehtiyatlı ol! 
− Yaxşı, sən də. 
Sergey telefonu bağladı: 
− Xəbər edəcək! 
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* * * 
  

Zoya Azərbaycana çoxdan köçmüşdü. Bir müddət atasının iş 
yerində sədrin katibəsi vəzifəsinə işə düzəlir. Bir neçə aydan 
sonra isə sədr ona evlənmək təklif edir... Hələ bundan əvvəl 
Zoya Ermənistanda iki dəfə ərdə olmuşdu. Birinci əri ilə yola 
getməyib tez ayrılmışdılar. Ayrılandan bir həftə sonra başqasına 
qoşulub getmişdi. Özündən 10-15 yaş kiçik olan bu adamla 2 il 
yaşamışdı. Dünyaya gətirdiyi oğlunu da ərinin üstünə atıb 
qayıtmışdı. 

Bakıya gələndən sonra isə, yenə özündən 5-6 yaş kiçik olan 
sədrini yoldan çıxarmışdı... Onunla evləndikdən bir il sonra 
Nataşa dünyaya gəlmişdi. Əri qızını həddindən artıq çox 
istəyirdi. Əvvəllər yaxşı yaşayırdılar. Amma bir neçə il ərzində 
Zoya ərinin işlərini elə qatdı ki, əyər-əskiklik yarandı, 
vəzifəsindən sui-istifadədə ittihamlandırıldı. Bəxti gətirmişdi ki, 
onu yalnız cərimələyib işdən çıxarmaqla rahat buraxmışdılar. 
Sonra birtəhər başqa yüngül işə düzəlsə də, getdikcə həyatı daha 
da ağırlaşdı. Çünki, bu vaxtlar Zoyanın hələ Ermənistanda 
olarkən tanıdığı Abovyan Azərbaycana gəlir. Zoyanın qohumu 
adı ilə. İlk vaxtlar əri onun gəlişini normal qəbul edirdisə də, az 
sonra bu aramsız gəlişlər onda xoşluq yaratmadı. Şübhələr, 
davalar... Zoya isə bu müddət ərzində Ermənistanla əlaqə 
qurmuşdu. Elə Abovyanla da... 

Nəhayət, Abovyan Zoyanın ərini onun həyatından birdəfəlik 
sildi.  

Zoya ermənilərin bir çoxunun köçüb getdiyi vaxtda belə 
çıxıb getməmişdi. Çünki, onun gələcək planlar üçün burada 
qalması əmr idi... Rus soyadına keçdikdən sonra Gənclikdəki 
ünvanını dəyişərək Əhmədlidə həyət evinə köçmüşdü. Və elə 
bu günədək orada yaşayırdı.  

Amma xəbərləri belə yox idi ki, indi onun yaşadığı 
məhəllədə MTN əməkdaşları artıq hər küncdə, hər bucaqda 
pusqu qurmuşdular.   

Əməliyyatın rəhbəri adamlarına güvənsə də, yenə əsəbindən 
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özünə gələ bilmir, heç bir uğursuzluqla qarşılaşmamaq üçün 
tez-tez bütün postlarla əlaqə saxlayır, ard-arda xəbərdarlıq 
edirdi. Bu onun fəaliyyəti dövründə ən uğurlu işlərindən biri 
olacaqdı. İşlədiyi müddət ərzində yalnız vətəninə xidmət haq-
qında düşünsə də, indi bununla yanaşı qazanacağı uğura görə 
onu nələr gözlədiyini düşünəndə sevincqarışıq həyəcan keçi-
rirdi. Bu həyəcan tam fərqli bir həyəcan idi. Qalibiyyət, qisas, 
baş ucalığı, xilaskarlıq, işinə diqqətlə yanaşmaq, məsuliyyətinə 
görə təltif olunmaq, qarışıq idi, çox qarışıq. Və ən əsası, bu 
yola qədəm qoyarkən içdiyi and. Vətəninə görə lazım gələrsə 
hər şeydən vaz keçmək...  

Gah oturub qızın onlara xəbər verməsini gözləyir, gah da 
yerləşdikləri evdə var-gəl edərək, siqareti siqaretə calayır, 
səbrli olmağa çalışırdı. 

Yox, ermənilər ağ etmişdilər daha.  Axı necə olmuşdu ki, bu 
ilanlar sürünüb keçə bilmişdilər buraya? Hələ də qəbul etmək 
istəmirdi bunu. Onlar nə qədər tələ qursalar da, lap yüz il 
hazırlaşsalar da, yenə bununla özlərinə haqq qazandırmırdı. 
Həmişə onların belə iyrənc cəhdlərinin üstünü açmışdılar. Bəs 
indi necə diqqətsizlik ediblər axı?! Oğlan necə dedi? Hə, dedi 
ki, bu əməliyyatın rəhbəri birbaşa prezidentdir – Serj Sərkis-
yan! Başqa cür ola da bilməzdi. Bu qorxaq həmişə arxadan 
zərbə vurur. Çaqqal kimi yaralı şirə xəlvət yaxınlaşmaq onların 
qanındadır. Heç nə bildirməsə də, oğlana ürəyi acımışdı. Düz-
dür, hələ dəqiq araşdıracaq həqiqəti. Amma onun özü haqqında 
danışdıqları düzdürsə, yəni doğruya daha çox bənzəyir, o 
zaman sözsüz ki, təsvirolunmaz əzab çəkir o da. Ailəsini qıran, 
yurdunu viran qoyan, nəslini kəsən adamları illərcə ailə kimi 
sevmək, onlar üçün oyuncağa çevrilmək... Fikirləşmək belə 
dözülməzdir. 

Həyəcandan və qəzəbdən üzü bulud kimi tutulmuş Sergeyə 
tərəf baxdı. Oğlanı yenə nəzərində qiymətləndirdi. Çox möh-
kəm, qüvvətli görünüşü var. Qayış kimi elastikdir bədəni,  
hərəkətləri. Baxışları qurd baxışına oxşayır. Özü də qəfəsə 
salınmış yaralı aslana. Amma onun yarası daha dərin, daha 
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sağalmazdı. Çünki, bu yara ürəyindədir. Bütün ömrü boyu izi 
qalacaq yara... Hər kəsə, hər şeyə necə qızğın olduğu 
baxışlarından sezilirdi. 

Komandir əsəbi addımlarla stola yaxınlaşıb sönmək üzrə 
olan siqaretini külqabına basdı. Oğlana yenə ötəri nəzər salıb 
təəssüflə başını buladı, fikrə getdi. 

Bu rəzil ermənilər oğrudur ki, oğru! Hər şeyi oğurladılar, 
doymadılar, torpağı oğurladılar, yenə doymadılar. Mənfurluğun 
son həddinə çatdılar artıq. Uşağı oğurlayıb, erməni kimi böyü-
düb, öz millətinə, xalqına qarşı qətliama göndərmək?! İnsan 
qanı yox imiş bunlarda. Bunu elə yalnız erməni edə bilərdi. Hə, 
əlbəttə, axı çaqqal heç vaxt aslanla təkbətək döyüşə çıxa bilmir.  

Ona görə aslan üstünə aslan göndərməyi planlaşdırıblar 
bunlar. Amma çox yanılıblar. Torpaq çəkdi qoynuna öz 
oğlunu. 

Sergeyin telefonu yenidən səsləndi. Hamı susdu. O, ətrafa 
nəzər salmadan telefonu açdı: 

− Hə, Nataşa. 
− Burdadılar, Sergey, hamı burdadır. 
Sergey başı ilə otaqdakılara işarə verdi. 
− Oldu Nataşa, diqqətli ol! 
Nataşa kövrəldi: 
− Sergey, anamgilə heç nə olmayacaq, düzdü? 
Sergey susdu və tutqun halda dedi: 
− Hər şey qanunla olacaq... 
Bu an xəttin o başında xışıltı eşidildi və kimsə bərkdən içini 

çəkdi. Telefonu qapadılar. Sergey həyəcanla: 
− Nataşa! Nataşa!!! 
Ardınca qışqırdı: 
− Tez olun, xəbər tutublar. 
Komandir çölə atıldı: 
− Lənət şeytana! 
Radsiya ilə bütün pusqulara xəbər verildi. İndi ev tamamilə 

mühasirədə idi. Bir-birinə hücum işarəsi verib, içəri atıldılar.  
Sergeyə silah verilməmişdi, amma buna məhəl qoymayıb, 
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komandirin əmrinə qulaq asmadan evə sarı qaçdı.  
Erməni terrorçularında silah var idisə də, görünür qəfil 

hücuma hazır deyildilər. Çünki, atışma çox qısa çəkdi. 
Sergey Nataşanın otağına tərəf qaçdı. Orada heç kəs yox idi. 
− Nataşa! Hardasan? – qışqırıb dəli kimi otaqlara hücum 

çəkməyə başladı. Mətbəxə keçəndə birdən əti ürpəndi. Onu 
üşütmə tutdu. Döşəmə büsbütün qan içində idi. Gördüyü 
mənzərə möhkəm olmasına baxmayaraq, onu çox sarsıtdı. 
İndiyə kimi çox vəhşilik görmüşdü Ermənistanda olarkən. 
Amma belə sarsılmamışdı.  

Nataşanın başı bədənindən tamamilə üzdürülüb küncə atıl-
mışdı. İri mətbəx bıçağı isə düz ürəyinə saplanmışdı.  

İçəri girən MTN əməkdaşlarından biri gördüyündən ani 
şaşırdı. Sergeyin gözlərinə baxdısa da, gözünü tez çəkdi. 
Sergey sərxoş kimi onu itələyib həyətə qaçdı.  

Əməliyyatçılar Zoyanı, kiçik qızını, digər iki kişini, 
Yeremyan və Movsesi də ələ keçirmişdilər. 

Komandir əsəbi halda vurnuxan Sergeyi saxladı: 
− İki nəfər çatışmır. 
Sergey başını buladı: 
− Biri ölüb... 
− Yox, qızı saymıram. Hakop bunlardan hansıdır? 
Sergey sıraya baxdı. Dodağını gəmirdi: 
− Lənətə gəlsin, Abovyan da yoxdur. – deyib anbara tərəf qaçdı. 
Komandir qışqırdı: 
− Oranı yoxlamışıq. 
Zoya isə dil-boğaza qoymadan çığır-bağır salmışdı: 
− Səni görüm lənətə gələsən, türk balası. Ürəyimə dammışdı 

elə. Sən ki azərbaycanlısan, bizdən olmayacaqdın heç vaxt! Qı-
zımı sən öldürdün, qan qusasan! Qırılasınız hamınızı. Necə ki 
qırırıq... 

Komandir tamam hövsələdən çıxdı: 
− Onu burdan rədd eləyin. Ətrafı, çölü, qonşuları diqqətlə 

axtarın! Bunları da gətirin maşına, özüm dindirəcəm. 
Sergey anbarın qapısını araladı. Bu dəfə həmişəki rütubətli 
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qoxu fərqli hiss - elə kədərli abu-hava yaratdı ki, ürəyi sıxıldı, 
boğazı göynədi. Əmin idi ki, burdadılar. Bura həyətdən başqa 
haradansa gizli qapı olduğunu eşitmişdi Nataşadan... Amma 
dərinə getməmişdi. Əlini aşağı uzadıb işığı yandırmaq istədi. 
İşıq yanmadı. Axşam düşdüyü üçün hava alatoranlıq idi, amma 
buna baxmayaraq qapını açıq qoydu ki, içəri az da olsa işıq-
lansın. Anbara daxil oldu: 

− Hakop! Abovyan! Bilirəm, burdasınız, çıxın üzə! 
Səsinin kobud tonundan sonra içəridə sükut yarandı. Sergey 

bir az da irəlilədi. Zəif bir hənirti duydu, amma nə qədər diqqət 
kəsilsə də yenə sükutdan başqa heç nə eşitmədi. Artıq əmin idi 
ki, burada kimsə var. Özü də az həyəcan keçirmirdi. İyirmi il 
atası bildiyi adamla bu gün düşmən kimi qarşılaşmalı idi və iki-
sindən biri bir daha qarşılaşmamaq üçün öləcəkdi.... 

O, anbarın baş tərəfinə getdikcə, ətraf daha da qaranlıq-
laşırdı. Anbarın bir tərəfində çoxlu yeşiklər yığılmışdı. Bir 
köhnə soyuducu, televizor vardı. Sol tərəfdə isə uzun taxtalar 
qalaqlanmışdı. Qoxusundan şam ağacı olduğu bilinirdi. 

Sergey dayandı: 
− Bilirəm, burdasınız. Hakop, çölə çıx, “əziz atam”! Bütün 

bu illərin cavabını verəcəksən! Başqa yolun yoxdur.  Silah-
sızam. Onsuz da hamını bura töksəm bir anda çıxmalı 
olacaqsan. Amma öz xoşunla çıx! Abovyan, sən də burdasan. 

Yenə sükut yarandı. Sergey bir az da qabağa getdi: 
− Hakop, geri qaytarılan erməni əsir yadındadır? Azərbay-

canlı zabitin təkbətək döyüşə çağırdığı əsir. Onda o qorxmuşdu 
zabitdən. Amma mən ikinizi çağırıram, Hakop, özüm də 
silahsızam. Bacarsanız öldürün. Axırıncı dəfə... 

Bu an arxa tərəfdən xışıltı eşidib dönəndə, çiyninə ağır zərbə 
endi.  Bıçaq sol çiyninə batmışdı... Amma özünü itirmədi. Ən 
təsirli fəndindən istifadə edib, qəfil onun qolunu burdu. Bıçağı 
əlindən salan Hakop kürəyini Sergeyə çevirib, gözlənilməz 
zərbə ilə onun mədəsindən vurdu. Sergey zərbədən yığılsa da, 
Hakopun bıçağı götürmək üçün uzanan əlini tapdalamağa fürsət 
tapdı. Barmaqlarının xırçıltısı ilə bərabər başını qaldıran kimi, 
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Sergey dirsək fəndi ilə onun peysərinə vurdu. Artıq bu zərbə 
Hakopu gicəlləndirdi. Gözləri qaraldı. 

Sergey sol çiynindəki yaranı unudaraq, Hakopa özünə 
gəlməyə imkan vermədi, boğazından yapışıb qaldırdı: 

−  Sən əzab verməkdən həzz alırdın. Qan tökməkdən doymur-
dun, erməni! Bu illərdə ata deyib, oyuncağına çevrildim. Ləzzətlə 
güldün mənə, döydün, təhqir etdin, istifadə etdin. Xalqımın 
qadınına, kişisinə, uşağına gözümün qabağında vəhşilik, təcavüz 
etdin. Anamı sən öldürdün, alçaq? Atamı sən öldürdün? Cavab 
ver, murdar! 

Hakop nəfəsi təngiyərək zarıdı: 
− Teryan, mən sənə atalıq eləmişəm, sən mənim öz 

oğlumsan. 
Sergey bu sözləri eşidəndə barmaqlarını daha da bərk sıxdı: 
− Teryan, yox! Sergey yox, Hakop! İsmayıl, türk, Azəri! 

Daha tülkülük nömrələrin burda keçməz, Hakop! Onsuzda ölə-
cəksən! Sənin mənə qoyduğun kimi mən də sənə iki yol qoyu-
ram: ya rahat ölüm, ya da bütün öz təxəyyülünün məhsulu olan 
əzablarla ölməyin... Ölümünü özün seç! 

Hakop boğazını onun əlindən qurtarmağa çalışdı: 
− Teryan, bəsdir! Onlar səni də öldürmək istəyirdilər. Yazı-

ğım gəldi, götürdüm səni, böyütdüm. – Sergeyin dinmədiyini 
görüb ağlamsındı. – Teryan, məni sən öldür. Qoy atanın 
qanınsa batsın əlin, amma onlara vermə. 

Bir az susub, gözlərini ona diqqətlə baxan Sergeyin üzünə 
dikdi. Yenə ağlamsındı: 

− Kaş ki, səni bura gətirməzdim, ata ilə oğulun arasına girdilər. 
MTN-nin əməkdaşlarından biri içəri girdi: 
− Tuta bildin onu?! Bəs o biri hanı? 
Sergey Hakopun gözlərindən gözlərini çəkmədən: 
− Abovyan aradan çıxıb, komandirə xəbər verin, hələ çox 

uzaqlaşa bilməz! – sərt dilləndi. 
Hakop başını buladı: 
− Hamısı o alçaq Abovyanın işidir. Sənin ailəni də o 

öldürüb, səni də əlindən mən aldım, inan mənə, oğlum. 
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Sergey qaşlarını düyünlədi: 
− Neylək, Hakop, sən 2-ci ölümü seçdin. – deyib onu sürü-

yərək çölə aparmaq istədi. 
Hakop Sergeyi belə görməmişdi heç vaxt. Atıq başa düşürdü 

ki, çıxış yolu yoxdur. Onun inadcıllığına bələd idi. Dedisə, 
dediyini mütləq edəcək. 

− Teryan, dayan, hamısını danışaram, dayan. 
Sergey onu divara sıxdı: 
− Hakop, anbarda danışdıqlarının hamısını Nataşadan eşit-

mişəm. Amma öz dilindən eşitmək istəyirəm. Danış hər şeyi! – 
qışqırdı. 

Hakop yalvarmağa başladı: 
− Teryan, bağışla məni. Hə, atanı Abovyan öldürüb, mən 

yox. Amma anan özü öldürdü özünü. 
    Sergey dişlərini qıcayıb susurdu. 
Hakop zarımağa başladı:  
    – Oğlum, burax məni gedim. Heç adımı da eşitməyəcəksən. 
Burax məni, axı atalıq eləmişəm sənə. 

Sergey kinayəli gülümsədi: 
− Tülkü, indi də üçüncü varianta əl atırsan? Hakop, iki 

sualıma cavab ver! Nataşanı kim öldürüb və Abovyan hara 
qaçıb? Üçədək sayıram. Bir... iki.... 

Hakop kəkələdi: 
− Abovyan! O öldürüb. Danışanda eşidib. İzləyirdi onu... 

Əvvəldən şübhələnmişdi.  
Hirsindən gözləri qan çanağına dönmüş Sergey qəfil onu qa-

bağa çəkib, yenə kəllə ilə möhkəm vurdu. Hakopun bağırtısı 
anbarda əks-səda verdi. Burnundan axan qan sifətinə, ağzına 
yayılıb, Sergeyin də əlini buladı. 

Sergey üzünü turşutdu: 
− Tfu... Hanı Abovyan? 
Hakop bu dəfə ağladı: 
− Teryan, bilmirəm, bilmirəm! 
Sergey onun boğazını daha bərk sıxıb qışqırdı: 
− Mən Teryan deyiləm! Bu sənin uydurduğun addır. Mən 
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türkəm! Mən azərbaycanlıyam! Adım da İsmayıl... Xatırladın? 
Düşdü yadına? 

Boğulmaq üzrə olan Hakop onun barmaqları arasından 
canını qurtarmaq üçün çarpışaraq, xırıldadı: 

− Hə, İsmayıl, boğuluram. Burax! 
− Xatırladın???? 
− Xatırladım, yadımdadı. 
Sergey onu buraxmayıb, bərəlmiş gözlərinə nifrətlə baxdı: 
− Mən türkəm, Hakop, türk! Mənə türk de! Türk de! - ağır 

yumruğunu qana boyamış sifətinə ard-arda endirdi. 
MTN əməkdaşları içəri doluşdular. 
Komandir onsuzda gərgin idi, Sergeyi görüb: 
− Oğlan, neynirsən? Aparın onları! – deyə qışqırdı. 
Sergey Hakopu divardan ayıraraq, gözlənilmədən cəld hə-

rəkətlə onun boynunu burdu. Bunu elə çevikliklə etdi ki, 
Hakopu onun əlindən almaq istəyən əməkdaşlar da çaşıb 
qaldılar. Kəskin xırçıltının ardınca Hakopun cansız bədəni 
döşəməyə sərildi. Sergey yerə tüpürdü: 

− Sevin ki, belə asan öldün. 
Onun üstünə atılsalar da gec idi. Komandir qolları qandalla-

nan Sergeyə bağırırdı: 
− Qəhrəmanlığını başqa vaxt göstərərdin də. Sən əsas şahidi, 

əsas sübutu məhv elədin. Hər şeyi danışdıracaqdım ona. Buna 
görə verməli olduğun cavab böyükdür. - üzünü adamlarına 
tutdu. - Aparın! 

Sergey onu aparmalarını gözləməyib, özü qarşıya keçərək 
irəlilədi. Qapıya çatıb dayandı. Geriyə boylanıb Hakopun yerə 
sərilmiş cəsədinə baxdı və hirsli-hirsli ətrafı nəzərdən keçirən 
komandirə tərəf döndü. Təmkinli və ciddi səslə dilləndi: 

− Nə cəza çəkəcəyimin fərqi yoxdu. Qisasımın əsasını aldım. 
Bir xahişim var. Daha düzü, tələbim. Azadlığa çıxanda məni ön 
cəbhəyə göndərin... – dönüb sakitcə çıxdı. 

Komandir qəzəbli olsa da, rəğbətlə bu qəribə gəncin çıxdığı 
qapıya tərəf baxdı: 

− İNŞALLAH!!! 
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   İblis nədir? Cümlə xəyanətlərə bais, 

Ya hər kəsə xain olan insan nədir? – İblis! 
 

Hüseyn Cavid 
 

Buradan getdiyi cəmi bir il idi. Amma nə böyük dəyişiklik 
yaranmışdı. Gözəl qoyub getdiyi şəhər bir az da gözəlləşmişdi. 
Cəmi bir ilin içərisində onlarla bina, obyektlər artmışdı. Hələ 
təzə park, yaşıllıqlar... 

Bu dəyişiklikləri hiss etsə də, fikri dağınıq idi. Görəsən 
Aytac haqqında deyilənlər doğrudur? Görəsən?... 

Yox! Heç cür inanmaq istəmirdi. Aytac heç vaxt belə hərəkət 
edə bilməz. Axı onlar bir-birini sevirlər, işləri qaydaya salandan 
sonra nişanlanacaqlar. Sonra da toy edəcəklər. Anasının arzu-
ladığı kimi - evə duvaqlı gəlin gətirəcək Aytacı. Hələ fikirləşir 
ki, toydan sonra imkan tapıb istirahət də götürər. Aytaca arzu-
sunda olduğu İstanbul şəhərini gəzdirmək, oraları göstərmək 
üçün.  

İlk dəfə universitetin qarşısından keçəndə görmüşdü onu. 
Dərsdən çıxan qız arxasınca gələn avaralardan narahat olub tə-
ləsik yolu keçəndə, az qalmışdı maşınla vursun onu. Onda 
Aytacın təşvişlə baxan qəşəng, mavi gözlərini görəndə çaşıb 
qalmışdı. Sonra da qızın sadəliklə üzr istəməsi onu valeh 
etmişdi. Hərdən elə olur ki, tanımadığımız, heç vaxt görmədi-
yimiz bir insana sadəcə bir kəlmədən belə vurula, heyran ola 
bilirik. Çox qəribədir bu həyat... O zaman Aytacın bir kəl-
məsinə, bir sözünə vurulmuşdu. Və bu heyranlığı tamamlayan 
gözəlliyinə... 

Sonralar özü də bilmədən dəfələrlə yolunu buradan salmışdı. 
Bax beləcə başlanmışdı hər şey... 

Aytacı dünyalarca sevirdi. Valideynlərini elçiliyə göndərib 
razılıq da almışdı. Nişan olmamışdısa da, razılıq əlaməti olaraq 
bir üzük taxmışdılar. 
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Bircə gün səsini eşitməyəndə ürəyi rahatlıq tapmırdı. Boş 
vaxt tapanda isə günlərini sevimli Xəzərin qumlu sahillərində 
keçirirdilər daha çox. Hərdən dəqiqələrlə dayanıb mavi səma-
ya, mavi dənizə və Aytacın dəniz kimi, səma kimi mavi 
gözlərinə baxırdı. O isə sadə bir şıltaqlıqla gülüb baxışını 
yayındırırdı. Kiminsə ona diqqətlə baxmasından sıxılırdı. 

O səmimi, sadə, gözəl, mehriban baxışları unutmaq müm-
kün deyil. Bunları düşündükcə Aytac haqqında deyilənlərə 
inanmırdı. Ya da sadəcə inanmaq istəmirdi... 

Çünki, getməmişdən danışıb razılığa gəlmişdilər. Onu 
təkmilləşdirmə kursu üçün bir illik xaricə göndərmişdilər. 
Aytac da gözləyəcəyini demişdi... 

 
* * * 

 

Qara rəngli “Mersedes” markalı avtomobil qocaman bir 
ağacın yanında dayandı. Həmişəki görüş yeri. Amma hələ o 
gəlməmişdi... 

Ətrafı nəzərdən keçirib avtomobildən endi. Bura doğrudan 
da çox gözəl yer idi. Vaxtilə buranı görüş üçün özü bəyənib-
seçmişdi. Yaz vaxtı buradakı yaşıllıq, tək ağacın yaşıllıqla 
vəhdəti nadir rəsm əsərlərinə olduqca bənzəyirdi. Bura gələndə 
həmişə nə isə daxili rahatlıq, azadlıq tapırdı elə bil. Sanki bu 
dünyada onlardan başqa bir kimsə yox imiş... Dəfələrlə tək də 
gəlmişdi bura. Yorulanda, sıxılanda, darıxanda, fərq etməz, hər 
halında burada dinclik tapırdı. Amma indi nədənsə bu gözəlliyə 
fikirli-fikirli nəzər salıb, geri qayıtdı. Hər fəsildə bir görünüş 
alan bu yer, fevralın sonları olmasına baxmayaraq, füsünkar-
lığını itirməsə də, onun könlünü açmırdı. Avtomobildə əyləşib 
radionu qoşdu. Türk ifaçıları Kübariyyə və Tarkanın ifasında 
həzin bir mahnı səslənirdi. Onların səslərini bəyənsə də, mahnı 
ürəyini daha da sıxdı. Radionu söndürüb, oturacağa söykəndi. 
Gözlərini avtomobilin tavanına dikdi. Nə düşündüsə əl tele-
fonunu götürüb Aytacın nömrəsini yığdı. Uzun-uzadı çağırışa 
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cavab gəlmədi. Təkrar yığdı. Beşinci çağırışdan sonra səbri 
tükənib, zəngi ləğv etdi. Yenidən başını arxaya söykədi... 

Azacıq mürgüləsə də, pəncərənin yüngülcə döyülməsi onu 
diksindirdi. Aytac... Onu görən kimi bir anlıq hər şeyib unutdu.  
Tamamilə hər şeyi! Necə də gözəl idi onun Aytacı. Onun 
Aytacı?... 

Duruxdu. Maşından düşdü. Ölkəyə qayıdandan bəri evə get-
mədiyindən əynində qırışmış pencəyini çıxarıb avtomobilin 
salonuna atdı. Qollarını geniş açıb, Aytacı bağrına basdı. 
Həmişəki kimi gözəl ətir gəlirdi saçlarından. Amma hər şey 
həmişəki kimi olmadı... Elə bil daş heykəli qucaqlamışdı. 
Birdən-birə elə soyuq göründü ki, bu qız. Qollarını sallayıb düz 
dayanmışdı. Onu özündən aralayıb, gözlərinin içinə baxdı. Əv-
vəlki qığılcım, əvvəlki parlaqlıq yox idi bu gözlərdə. Gözləri 
bulanıqlaşmışdı. Sakitcə baxırdı. Onun davranışından xəyanət  
qoxusu gəlirdi... 

Xəyanətin də qoxusu olarmış sən demə. Təsviredilməz, hər 
kəsin duya bilməyəcəyi bir qoxu... Yalnız yaşayanların duy- 
duğu, lakin kimsəyə qoxlada bilmədiyi qoxu. Özü də nəfəslə 
deyil, birbaşa ürəkdə duyularmış xəyanətin qoxusu...  

Qızın qəşəng üzünü ovcuna aldı: 
− Nə olub? 
Aytac başını geriyə çəkdi: 
− Danışmalıyıq, Rauf... 
Nəsə uyğun gəlmirdi və bu onu daha artıq narahat etməyə 

başlamışdı. Dodaqlarını sıxdı: 
− Hmmmm... 
Əslində o, Aytacın bu sözü deyəcəyini gözləmirdi, hətta 

belə rahatlıqla deyəcəyini: 
− Bizimki alınmır, başa düşürsən, nə qədər ki gec deyil, 

səninki səndə, mənimki məndə. 
Rauf  yuxudaymış kimi, bir addım gerilədi: 
− Dəli olmusan? 
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− Dəli olmamışam. Görürəm ki, bizdə alınmır. Belə xoşbəxt 
ola bilmərik. 

Rauf hələ də heyrət içində donub qalmışdı: 
− Qızdırmalı adamlar kimi danışma! Nə danışdığını bilmir-

sən heç. Nə alınmır, nə? Mane olan nədir? De, bilim da! 
Aytac hirslə əlini yellədi: 
− Sevgi! Mane olan da, qane etməyən də sevgidir. 
Rauf təəccüblə onu süzdü, yaxınlaşıb onun çiyinlərindən 

tutdu: 
− Məgər mən səni sevmirəm? Sevməsəydim belə arxanca 

sürünməzdim. Bir aya nişanlanacağıq. Tez bir vaxtda evlənəcə-
yik. Bundan böyük sübut? 

Aytac onun əllərini kənara çəkdi: 
− Yox, sənin sevginə şübhəm yoxdur. Bağışla məni, mən 

sevmirəm. Sevə bilmirəm. İstəyərsən bütün ömrünü səni 
sevməyən biri ilə başa vurasan? Axı necə? Gec-tez bezəcəksən. 

Rauf olduqca sakit tonda soruşdu: 
− Deməli, məni sevmədiyini indi başa düşmüsən? 
Aytac onun sakitliyindən qorxdu. Çoxlarının "tufanqabağı 

sükut" adlandırdığı bir susmaq idi bu. Üzünü yana çevirdi, 
amma Raufun səsini qaldırması onu diksindirdi: 

− Cavab ver! 
Aytac onun gözlərinə baxıb sərt səslə dedi: 
− Üstümə qışqırma! Yox, indi başa düşməmişəm! Əsl sevgi-

yə rast gələndə... 
Raufun qəzəbdən gicgahları guppuldayırdı. O hələ Aytacı 

bu tərzdə, gözünü qırpmadan belə sözlər deyən görməmişdi. 
Ola bilməzdi. Yox, bu başqasıdır. Onun məsum baxışlı sev-
gilisi deyil. Belə amansızcasına onun hislərini tapdalayan, sev-
gisini təhqir edən, iki il onu şirin dillə oyuncağa çevirən o mə-
ləksima deyildi bu qız.  

Birdən-birə onu ikrah bürüdü: 
− Sən nişanlı sayılırdın, barmağında mənim nişanımı 
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daşıyırdın, Aytac! Sən necə qızsan axı? Hanı mənliyin sənin? 
Hanı sənin qürurun? Hanı məsumluğun? Yox, sən Aytac 
deyilsən. O bu sözləri deyə bilməzdi. O deməzdi! 

Aytac bayaqkı rəftarından utandımı, ya özünü elə göstər-
məyə çalışdı: 

− Bağışla, belə olmasını mən də istəməzdim. Belə alındı. - 
susub çantasından üzüyü götürdü. - Bir də ki, üzüyü çoxdan 
çıxarmışam barmağımdan... 

Rauf nifrətlə sevgilisini süzdü. Aytac baxışını qaçırdı: 
− Məni də başa düş. Mən də xoşbəxt olmaq istəyirəm. – 

üzüyü Raufa uzatdı. 
Aytacın ona uzatdığı üzüyü əsəbi hərəkətlə havaya tolazladı: 
− Nəyimə lazımdır? Bəlkə elə bilirsən ürəyimin başından 

asacam? 
− Bəsdir Rauf, kobud olma! Sevən adam sevdiyinin xoşbəxt-

liyini istəyər. 
− Hansı xoşbəxtlik? Mənim bədbəxtliyim üstündə qurulan? 

Sən ona xoşbəxtlik deyirsən? Niyə iki il uşaq kimi oynatdın 
məni? Barmağına dolayıb gülürdün, hə? Məsxərəyə qoyurdun? 
Hə, Aytac? – Rauf özünə nəzarəti itirmişdi. Qızın qollarından 
tutub bərk-bərk silkələyirdi. – De, nəyi artıqdır onun məndən? 
Hə, pulu var, varı-dövləti, villası... Axmaq! Sən bunları 
sevirsən! Səni sərvətdir xoşbəxt eləyən, gözünü tutan! Öl-
dürəcəm səni! 

Raufun qızarıb, qan çanağına dönmüş gözlərindən qorxan 
Aytac canını ondan qurtarmağa çalışırdı: 

− Burax! Dəli, burax deyirəm! Zorla sevgi olmur. Qolum 
ağrayır, burax! 

− Yalançı! Xain! Hamınız iblissiniz, yalançısınız. Xəya-
nətkarsınız! Lənətə gələsiniz! 

− Sən dəlisən, psixsən! Nifrət edirəm sənə, alçaq... 
Ağzının üstündən açılan sillə onun sözünü yarımçıq qoydu. 

Rauf bir an etdiyi hərəkətdən duruxdu. Aytacın dodağındakı 
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partlaqda görünən qan cızığı getdikcə qalınlaşıb, süzülməyə 
başlayanda, əli ilə ağzını tutub hönkürdü. Rauf bir anlıq peş-
mançılıq keçirsə də, qəzəb yenə üstün gəldi: 

− Rədd ol burdan! Beş dəqiqə vaxt verirəm, burdan itilməsən 
and olsun öldürəcəm səni! 

Raufu yaxşı tanıyırdı. Bilirdi ki, dedisə, dediyini edəcək.  
Bir neçə addım arxaya çəkilib, heyrətdən böyümüş gözlərini 

Raufa dikdi və birdən cəld geri dönüb, sürətlə qaçmağa başladı. 
Rauf avtomobilin qarşısına söykəndi. Bir neçə anlıq dişlərini 
sıxdı, birdən çökərək bərkdən hönkürdü: 

− Nifrət edirəm! Sənə nifrət edirəm! 
 

* * * 
 

− Rauf, gəl nahara. 
− İstəmirəm. 
− Ay oğul, dur gəl. Qaşqabağını töküb durmaq yaraşmır 

sənə. 
− Bəsdi ana, qanım qaradır. 
Gülnaz xanım kresloya yaxınlaşıb oğlunun dizi üstündəki 

noutbuku qaldırdı: 
− Uşaq kimi çıqqaçıq salmısan. Yazır-pozur, yazır-pozur. 

Dur görüm. 
Rauf qaşlarının düyününü açmadan stol arxasına keçdi. 

Anası onun çox sevdiyi yarpaq dolmasını bişirmişdi. 
Dolmalardan birini ağzına qoyub, dodaqaltı nəsə mızıldandı. 
Gülnaz xanımı gülmək tutdu: 

− Nolub, duzu azdır? 
− Yox. 
− Çoxdur? 
− Yox... 
− Adamın ürəyin üzürsən e, nolub yenə?  
− Heç nə...  Atam hanı? 
Anası yaraşıqlı oğlunun boy-buxununu gözü ilə oxşayıb ba-
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şını  buladı: 
− Səndən baş aça bilmədim axır, – kasadakı qatıqdan dolma-

nın yanına qoydu – çağırdılar, təcili getdi. Niyə ki? 
− Elə-belə soruşdum. 
− Yaxşı, yeməyini ye! Çəngəllə oynama, boşqabı yaxın çək! 
Son iki həftə ərzində ana oğlunun dodağında ilk dəfə təbəs-

süm gördü: 
− Nəyə gülürsən? 
Rauf çəngələ keçirdiyi dolmanı ağzına qoyub, başını buladı: 
− Heç, deyirəm 25 yaşım var, hələ də mənimlə uşaq kimi dav-

ranırsan. Çəngəllə oynama,  boşqabı  yaxın  çək,  daha  nələr... 
Gülnaz xanım güldü: 
− Sənə gülməli gələr. Amma övlad ata-ana üçün elə həmişə 

uşaqdır. 
Rauf nə düşündüsə, boşqabı kənara çəkdi: 
− Çox dadlıdır, amma indi könlüm istəmir. Axşam isidərsən, 

mütləq yeyəcəm. 
Gülnaz xanım ciddiləşdi: 
− İstəyirsən deyim niyə istəmir sənin o könlün? 
Rauf üz-gözünü turşutdu. Gülnaz xanım oğlunun yanına 

keçdi: 
− Demirəm ki, sənə asan olsun. Onsuzda təkcə sözlə heç nə 

düzəlmir. Amma, oğlum, başa düşməyə çalış, o öz yolunu  seç-
di. Nəyin səhv, nəyin düz olduğunu Allahdan yaxşı bilən yox-
dur. Nə olur, yaxşılığa olur. Görünür ikinizə də belə yaxşı imiş. 

Rauf əsəbi döndü: 
− Bəs iki il məni barmağına dolamağına nə deyirsən? 
− Onun babalı öz boynunadı. Oğlum, bütün həyatı qaşqabaq-

la, bədbinliklə keçirmək olmaz. Sənin də qarşına öz qismətin 
çıxacaq. O da öz seçdiyi ilə xoşbəxtdir. 

Rauf ayağa qalxdı: 
− Səni çox istəyirəm, ana, amma xahiş edirəm, bu sözü bir 

də demə. Mən qadın tayfasına zərrəcə inanmıram. Heç kəsi də 
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ürəyimə yaxın buraxmayacam. İstəsəm də alımayacaq. Qırıldı 
mənim bütün inamım da, güvənim də. Elə qırıldı ki, yaxşını da 
pisdən ayıra bilmirəm daha... - boğazı göynədi - Aytacın  
xoşbəxtliyinə hələ baxarıq. Qoysam əgər... – o bunu dildə 
deyirdi. Özü də bilirdi ki, pislik bacarmır. 

Gülnaz xanım tərs-tərs oğlunu süzdü:  
− O nə sözdür? 
− O söz deyil. Edəndə görəcək. Mən bilirəm ki, Aytac ona 

da düzünü deməyib. Məni aldatdığı kimi onu da aldadıb. Yəqin 
deyib ki, onu mənimlə məcbur nişanlayıblarmış guya. Eh, kim 
bilir, məndən əvvəl kimləri tora salıb. Amma onun şöhrət 
arzusunu qoyacam ürəyində. Qoy çəkdiyimin heç olmasa 
yarısını çəksin. 

Ana əsəbləşdi: 
− Bəsdir! Mənim oğlumun danışığına bax bir! Mahir kimi 

kişinin oğlunun danışığına bax. O namərdlikdir, nakişilikdir! 
Onsuzda hamı öz əməllərinə görə mükafatını alır. Allah ona 
bildiyi kimi cəza verəcək. Amma sənin o hərəkətin kişilikdən 
olmaz! Nə qazanacaqsan, ay oğul? Vicdanı olan vicdan əzabı, 
bir ömür boyu peşmanlıq qazanar. Belə nakişiliyi sığışdırarsan 
özünə? İndi hirslisən. Hirsli başda ağıl olmaz! Yadında saxla 
bala, elə addım atma ki, geriyə baxanda peşman olasan, qarşın-
dasa uçurum olsun. Səni mərd oğlan bilirəm, əskik adama 
yaraşan sözü heç ağlına da gətirmə. Sən adda oğlum olmaz! 

Rauf əlbəttə yaraşdırmazdı, etməzdi bunu. Çox qəzəbli idi, 
nə danışdığının fərqinə varmırdı. Çox sevdiyi, mələk sandığı 
bir qızın belə hərəkəti onu elə sarsıtmışdı ki, nəyin düz, nəyin 
səhv olduğunu hərdən özü də qarışdırırdı. Orada, həmin 
uğursuz gün onun qüruru tapdalanmışdı, alçalmışdı, sevgisi 
ayaq altına atılmışdı. Özü də kimin, hansısa harınlamışın  ayağı 
altına. Bax bunlar idi onu yandıran, qəzəbini coşduran. Dəli ol-
maq həddinə çatırdı fikirdən. Bir yandan gözəl, məsum baxışlı 
Aytacı itirmək, o biri yandan belə alçalmaq. Aytac üzüyü qay-
tarıb, sadəcə olaraq “səni sevmirəm” desəydi, dünyasında onu 
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bu qədər yandırmazdı. Amma onu kiməsə dəyişmək... Rauf 
kimi oğlanı. Axı nə verməmişdi Aytaca? Başqalarının qibtəsinə 
səbəb olan bir sevgiylə sevirdi onu. Dəfələrlə rəfiqələri, hətta 
Raufun yanında çəkinmədən onların sevgisinə həsəd apardıq-
larını demişdilər. Hələ bir qız da vardı. Nərminə idi deyəsən... 

Raufun gözəl yaddaşı vardı. Hə, Nərminə... O hətta 
rəfiqəsinin yanında belə Raufu utanmadan, şit baxışlarla 
süzürdü:  

- “Ay qız, bəxtəvər başına, belə oğlan hamının qarşısına 
çıxmır”. 

Doğrudan da Raufda kişiyə yaraşan hər cəhət var idi... Boy-
buxun, yaraşıq, idmançılara məxsus qıvraq, möhkəm bədən, 
nüfuzedici, ciddi baxışlar. Eləcə də mərhəmət, xeyirxahlıq, za-
rafatcıllıq vardı. Hətta romantiklik də... Bunu yalnız Aytac görə 
bilirdi. Amma nankor oldu Aytac, qismətindən üz döndərdi. 
Bankir oğlunun şirin dilinə, ona bağışladığı cürbəcür, çox 
bahalı hədiyyələrə, xüsusi bağladılmış “yaxşı” qiymətə olan 
gül buketlərinə dəyişdi Raufu... 

Heç Raufgilin də imkanı pis deyildi. Amma Aytacı yeni sev-
gilisinin atasının adındakı “bankir” titulu daha çox şirniklən-
dirirdi. Rauf hər şeyi araşdırıb, öyrənmişdi. Hətta bir neçə dəfə 
onları birlikdə görmüşdü də. Neçə dəfə istəmişdi elə oğlanın 
yanındaca Aytaca bir-iki kəlmə desin. Amma sonra “lənət 
şeytana” deyib, ümumiyyətlə, onu unutmağa çalışmışdı. Amma 
bacarmırdı... 

Çox çətin idi, çox! Ürəyi parçalanırdı fikirləşəndə. Aytacı 
heç kəs əvəz edə bilməzdi onun üçün. O nəvazişkar Aytacı. 
Hər dəfə yorğun olanda, başında, alnında gəzən incə barmaqla-
rı ilə, şirin dili ilə bütün yorğunluğunu yox edirdi bu qız. Elə şi-
rin gülüşü vardı. Ona çox yaraşırdı. Rauf dəfələrlə onu güldü-
rür, sonra da heç nə olmamış kimi sakitcə, heyran-heyran bu 
gülüşü seyr edirdi. 

Gülnaz xanım eyni sərtliklə: 
− Eşitdin məni? Söz ver ki, Aytac məsələsi birdəfəlik 
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bağlandı. Səni də ki, belə qaşqabaqlı görmək istəmirəm. 
Ürəyim xəstədir, bilirsən... - son cümləni deyəndə səsi titrədi. 

Rauf anasının çiyinlərini enli qolları arasına alıb qucaqladı: 
− Söz verirəm! - deyib, gözlərindən öpdü. 
Bu saat bu dünyada anasından əziz heç kəs yox idi onun üçün, 

heç kəs! Görəsən, anası kimi qadınlar var idimi? Bəlkə də... 
 

* * * 
 

Eldar Məmmədov  nəşriyyat sədri işlədiyi vaxtdan nəşriyya-
tın işləri yaxşı gedirdi. Nizam-intizamla yanaşı, şöhrəti də art-
mışdı. Sayılıb-seçilən yerlərdən biri olmuşdu. Bu da yalnız ona 
görə idi ki, Eldar işində çox məsuliyyətli, tələbkar, həm də düz-
gün biri idi. İşçiləri də onun xətrini çox istəyir, hörmət edir-
dilər. Dörd gün əvvəl ona başqa yerdən iş üçün təklif gəlmişdi. 
Amma etiraz etdi. Hələ etiraz edən təkcə o deyildi. Eldara öy-
rəşmiş işçiləri də ondan getməməyi xahiş etdilər. O da qaldı... 

− Ata?! - qızının səsi bütün fikrini dağıtdı. 
− Ata, ordasan? 
Eldar şıltaq və mehriban qızının səsini eşidib gülümsədi. 
Onun qızı bir çox başqa qızlardan fərqli idi. O ürək sözünü, 

sirlərini daha çox atası ilə paylaşırdı. Yox, anasını da çox se-
virdi. Amma söz-söhbəti atası ilə daha yaxşı alınırdı. Bəlkə də 
anasının ciddi qadın olduğuna görəmi, ya özünü uşaqlıqdan 
buna alışdırdığına görəmi? Nə idisə sirri, belə idi. Amma axır 
ki, çox qəribə, maraqlı qız idi bu Maya. 

− Gəl qızım, gəl. 
İçəri əynində göy cins şalvar, açıq mavi rəngli kofta olan 18 

yaşlı qız girdi. Onun gözəl siması, aydın, eyni zamanda ağıllı 
və mənalı gözləri, mütənasib bədəni vardı. Kürəyindən azacıq 
aşağı olan açıq şabalıdı saçlarını hündürdən yığmışdı. Nəsə bir 
xoşluq duyulurdu simasında ki, ona baxanlara məhrəm görü-
nürdü. Gözlərini geniş açırdı və uzun kirpikləri bu zaman düz 
qaşlarına çatırdı. Ağ, yumru sifəti,  zərif dodaqları vardı.  
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İçəri girib bir anlıq duruxdu, geri döndü. 
Eldar təəccübləndi: 
− Noldu qızım? 
− Ələyqazı unutmuşam. 
Eldar ürəkdən güldü. 
Hərdən qızı zarafatı da elə edirdi ki, bilmək olmurdu ciddi-

dir, ya yox. 
− Ay şeytan, otağımda da çəkməyim deyirsən? 
Maya döndü: 
− Məndən olsa, heç ümumiyyətlə çəkmə. 
Eldar məzəmmətlə: 
− Ooo, çox çətin şey istədin sən. 
Maya incə dodaqlarını azacıq büzüb, sol qaşını qaldırdı: 
− Axı özün deyirdin ki, hər şey insanın özündən asılıdır. 
− Düzdür qızım, amma elə şeylər var ki, onların əziyyətin-

dən qorxub cəhd eləmirik. Heç fikirləşmisən? 
− Amma mənim atam heç bir əziyyətdən qorxmur, heç nədən 

qorxmur, düzdür? - arxa tərəfdən stula yaxınlaşıb, atasının boy-
nunu qucaqladı. 

Eldar ciddiləşdi: 
− Yox qızım, səhv edirsən. Dünyada elə adam yoxdur ki, 

nədənsə qorxmasın. 
− Dəlilərdən başqa.  - Maya düzəliş etdi. 
Ata gülümsədi: 
− Dəlilərdən başqa... Onlardan da qorxanı var, niyə yoxdur 

ki? Qorxu elə bir hisdir ki, insan övladı doğulandan onunladır. 
− Bəs sən nədən qorxursan? – qızı gözlənilmədən soruşdu. 
Eldar azacıq susdu, sonra qızının saçını tumarladı: 
− Mən? Mən çox şeydən. Sevdiklərimi itirməkdən, tək qalmaq-

dan, günah etməkdən, hörmət itirməkdən, çox, çox şeydən... 
Maya atasını qucaqladı: 
− Sən heç vaxt tək qalmayacaqsan. Həmişə bizimlə olacaq-

san! Amma ən əsasını unutdun. 
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Eldar qızının alınana dağılmış saçını arxaya sığalladı: 
− Nəyi qızım? 
− Allahdan qorxduğunu! Ən birinci ondan. 
Eldar başını buladı: 
− Yox qızım, mən Allahdan qorxmuram. 
Maya heyrətlə atasını süzdü: 
− Ata, nə danışırsan? 

    Eldar dalğınlıqla gülümsədi: 
− Qızım, Allahdan yox, onun qəzəbindən qorxmaq lazımdır. 

İnsan qorxduğunu sevə bilməz. Allah çox mehriban, rəhmlidir, 
mərhəmətlidir. O öz bəndələrini sevir, onları nahaqdan heç 
vaxt cəzalandırmaz. O yalnız sınağa çəkər. Ona sadiq olub, 
yazdığına şükür edənləri sevindirər, naşükür olub, hər şeydə 
Allahı günahlandırıb, asi olanları həm bu dünyada, həm o 
dünyada cəzalandırar. Onu elə kor, kar edər ki, haqqı duyub, 
görməsin. Ona görə deyirəm ki, O uca varlığın qəzəbindən 
qorxmaq lazımdır. Allah çox mərhəmətlidir. Belə olmasaydı, 
mənə sənin kimi qız bəxş edib, xoşbəxt ata etməzdi. Belə ağıllı 
qızım olduğuna görə hər gün şükür edirəm. 

Maya təsirlənmişdi. Atasını daha da bərk-bərk qucaqlayıb, 
üzünü onun çiynində gizlətdi. O da Allahına çox, çox minnət-
dar idi. Çünki belə atası var idi. Belə ailəsi var idi. Atası düz 
deyir, Allahın qəzəbindən qorxmaq lazımdır. Allah olduqca 
mehribandır, mərhəmətlidir. Özü-özünə ürəyində təkrarladı. 
“Allahım, səni çox sevirəm!” 

Atasının külqabına basdığı siqaret tam sönmədiyi üçün tüs-
tüləyib, otağın havasını ağırlaşdırmışdı. Buna hələ indi fikir ve-
rən Maya siqaretin kötüyünü külqabına bərk-bərk basdı: 

− Bunu da tərgitsən, Allah baba səni çox istəyər. 
Eldar yenə ürəkdən güldü: 
− Ay qızım, nə yamansan sən? Söz çatdırmaq olmur. Sən də 

anan kimi məni 25 ilin dostundan ayırmaq istəyirsən? 
Maya qaşlarını çatdı: 
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− Dost yox, düşmən! Heç bilirsən dünya uşaqlarının 10 ən 
böyük arzusundan biri də nədir? 

Eldar sual dolu nəzərlərilə qəşəng qızını süzdü. 
Maya gülümsədi: 
− Valideynlərinin siqaret, içki kimi zərərli vərdişlərdən əl 

çəkməsi. Yaxşı ki, səndə təkcə siqaretdir. 
Eldar ayağa qalxdı: 
− Yaxşı, filosof qızım. Mən nəşriyyata gedirəm. Sən də get 

dərslərini oxu. 
Maya incik halda atasının qarşısına keçdi: 
− Mənə çatanda həmişə işin olur. Heç soruşmadın niyə 

gəlmişdim. 
Eldar indi xatırladı: 
− Can qızım, adamı hipnoz eləyirsən, indi gəl yadına sal gö-

rüm də. İşə tələsmirəm, gəl görüm bura nə olub? 
Əlini qızının çiyninə saldı, divanda əyləşdilər. 
Maya həmişə vacib sözü olanda etdiyi kimi barmaqlarını 

bir-birinə keçirib gərdi: 
− Ata, fizikadan hazırlığa getmək istəyirəm. 
Eldar təəccübləndi: 
− Qızım, mən bilən III qrupda fizika yoxdur axı?! 
− Düzdü, yoxdur. Amma fizikadan çox zəifəm. O biri ha-

zırlıqlara görə məktəbdə qalan dərslərə fikir verməmişəm. İndi 
attestat imtahanında necə yazacam fizikanı? Yenə o biriləri 
bilirəm. Ən çox fizikadan zəifəm. 

− Hmm, qızım, bəs məktəbdə əvvəllər niyə fikir vermə-
misən? 

− Çətindir... 
− Bəlkə maraq göstərməmisən? 
− Nə bilim?! Bəlkə də. 
Eldar müəllim qalxıb, asılqandan pencəyini götürdü. Ma-

yanın başına sığal çəkib, qapıya doğru getdi: 
− Yaxşı, maraqlanaram. 
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* * * 
 

Hərdən başımıza elə hadisələr gəlir ki, elə dərslər alırıq ki, 
həyata baxışlarımız dəyişir. Və ya insanlara münasibətimiz. 
Fərq etməz, nəhayət ki, biz səhv etdiyimizi anlasaq belə... 

O dəfələrlə özünə sual vermişdi: “Görəsən düz yoldayam? 
Bütün qadınlar eynidirmi? Onlara qarşı münasibətdə haqlıyam? 
Bəlkə də haqlı deyiləm. Birinin günahında beşinin nə təqsiri? 
Amma yox, hamısı eynidir. Yalançıdırlar. Kişilərdən istifadə 
edib, sonra da əlcək kimi dəyişirlər hamısı, hamısı eynidir!” 

Anasının tez-tez xatırlatdığı evlənmək təkidinə baxmayaraq, 
çalışsa da içində nəsə ona mane olurdu. Nəsə onun nifrətini 
alovlandırırdı. Nəsə hər dəfə evlənmək sözü gələndə, kobudluq 
etməmək üçün otaqdan bəhanəylə qaçmağa vadar edirdi onu. 

Bu nəsə - onun alçaldılmış, təhqir edilmiş saf sevgisi idi... 
İndi bu sevgi özündən on dəfə böyük olan nifrət, kin, acıq ilə 
paralelləşmişdi və nifrətin böyüklüyündən əriyib zərrəcə 
qalmışdı. 

Anasının xətrinə dəyməmək üçün nə vaxta kimi bəhanə 
gətirəcəkdi? Onsuzda onun kələyini çoxdan başa düşüblər. 
Elxan ondan böyük olsaydı məmnuniyətlə onu qarşıya verib 
vaxt qazanardı. Amma təəssüf ki, belə deyildi. Üstəlik qardaşı 
hələ tələbə idi, heç bu haqda düşünmürdü. Onun da öz qəribə 
prinsipləri var. Təhsil, iş onun həyatının təkcə məqsədinə deyil, 
həm də mənasına çevrilib. 

“Amma çox yaxşı qardaşım var". – Rauf fikirli gülümsündü 
– həmişə böyük qardaşının hörmətini saxlayır, sözündən çıx-
mamağa çalışır. Görəsən indi neyləyir? – saatına baxdı - Trab-
zon ilə buranın saat fərqinə görə, indi dərsdən gəlmiş olar”. 

Birdən-birə qardaşı ilə danışmaq, səsini eşitmək düşdü kön-
lünə. Telefonu götürüb Elxanın nömrəsini tapdı. Yığdı. Elə hə-
min an da Elxanın şən səsini eşitdi: 

− Salam. Ürəyə bax e, elə əlimdə sənin nömrəni yığırdım. 
− Salam, kişi! – Rauf həmişəki kimi qardaşını zarafatla 

salamladı. – Necəsən? 
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− Şükür, salamatçılıqdı. Evdə nə var, nə yox? Atagil necədir? 
− Salamları var, yaxşıdırlar, narahat olma. Sənin dərslərin 

necədir? Yorulmursan ki?   
Elxan yüngülcə öskürdü. Amma sinəsi çox bərk xırıldadı. 
− Yox əşi, nə yormaq. Əksinə enerji alıram. Anam yanın-

dadı? 
Rauf ciddiləşdi: 
− Niyə öskürürsən? 
− Boş şeydi. Anama ver. 
− Boş şeydi deyirsən? Özünü niyə qorumursan? Orda yanın-

da ailən yoxdu. Sənə bir şey olsa... Bizi də fikirləş, vaxtın ol-
anda... Özünə yazığın gəlmir, heç olmasa anama yazığın gəlsin.  

Elxan böyük qardaşını sakitcə dinləyib, güldü: 
− Şişirtmə, qorxulu heç nə yoxdur. Heç dəyişməmisən, hə-

mişəki kimi bir nöqtəni böyüdüb dağ eləyirsən. Həm də sən de-
məsən bilməz heç. Soyuq su içmişdim, bir az boğazım ağrayır.  

Rauf deyindi: 
− Yadında saxla, böyük şeylər də bir vaxtlar kiçik olub.... 

Özün də hələ həkim olmaq istəyirsən. Əvvəl özündən başla! – 
Elxanın dinmədiyini görüb söhbəti dəyişdi. - Nəysə, düzələn 
deyilsən. Hm, anam evdədi, yanımda deyil. Neynirdin ki? 

− Heç, elə-belə səsini eşitmək istədim. Evə zəng eləyərəm. 
Sən hardasan? 

− Zalda. 
− Əvvəlki yerdə? 
− Hə, elə orda.  
Elxan yenə yüngül öskürdü: 
− Sənin işlərin necə gedir? 
Rauf oynatdığı qələmi yerə saldı: 
− İdman dərsini keçirəm yenə. 
− Bəs əsas işin? 

    Rauf mızıldandı: 
− Yaxşı iş olanda tək işləyirəm. 
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− Hə, lap yaxşı. Ən yaxşısını özün bilirsən. Bəri bax, bəs 
toya nə vaxt gəlirik? 

Rauf qaşqabağını tökdü: 
− Elxan, bu məsələ çoxdan bağlanıb. 

    Elxan inadkarlıq etdi: 
− Onu demirəm. Qız qəhətdir? Özü də sən bilirsən ki, mən 

ondan heç vaxt xoşlanmamışam. Sənə görə hörmət eləmişəm. 
Amma ürəyimə yatmırdı nəsə. Nəysə, o qədər ağıllı, qəşəng 
qızlar var ki, səndən ötrü dəlidir. Layiqlisin tap, evlən. 

− Başqa salamatçılıqdı? 
Elxan güldü: 
− Hə, yaxşı, başa düşdüm. Elə sən də düzələn deyilsən. 
− Yaxşı, onda danışarıq. 
− Oldu, soruşanlara salam de. Özün də qız tap, toyu 

gözləyirəm. Mənim də gəlməyə bəhanəm olsun. 
− Hələlik... 
Telefonu qapayıb deyindi: 
− Evlən, evlən... Bircə bağlansaydı bu söhbət. 
Heç telefonu əlindən qoymamış zəng melodiyası səsləndi. 

Nömrə tanış deyildi. Cavab verdi: 
− Eşidirəm. 
− Rauf  Şıxovdur? 
− Bəli! 
− Salam. Bağışlayın, nömrənizi Cabbarovdan almışam. Sizi 

bir qədər narahat edəcəm. 
    Rauf peysərini qaşıdı: 

− Hmm, eşidirəm. 
− Mənə köməyiniz lazımdır. Telefon söhbəti deyil, müm-

künsə görüşüb danışaq?! 
− Kiminlə danışıram? 
− İlqar Talıbovla. Görüşə bilərik? 
− Yəqin ki, olar. 
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− Çox sağ olun. – kişi bir qədər duruxdu. – Hörmətinizi 
artıqlaması ilə qiymətləndirəcəm. 

Rauf bir az susub dilləndi: 
− Hələ nə danışacağımızı bilmirəm... Yəqin ki, məni 

anladınız. 
Kişi yorğun səslə: 
− Hə,  əlbəttə. Nə vaxt görüşək? 
Azacıq düşünüb dedi: 
− Bu gün axşam 1800-da mümkündür. 
− Harada? 
− Zala gələrsiniz. – ardınca ünvanı diktə etdi. 
− Oldu, görüşərik. 
Telefonu qapadı. Təkrar peysərini qaşıdı. Təzə vərdiş ya-

ranmışdı. Bəzi filmlərdə gördüyü kimi, nəsə düşünəndə qeyri-
iradi əli başına uzanırdı. “Allah xeyir eləsin.” - düşündü. 
       

* * * 
 

− Nə yaxşı oldu amma, çox da uzaq deyil. – İradə xanım 
səsləndi.  

Maya ayaqqabısının ipini bağlayıb, ayağa qalxdı: 
− Hə ana, o barədə yaxşıdır. Görəsən müəllim necə biridir?  
Yataq otağından Eldarın səsi gəldi: 
− Çox savadlı müəllimdir. Müzəffər mənə pis məsləhət ver-

məz. Onun oğlunu iki il əvvəl bu müəllim hazırlayıb. Yüksək 
də bal yığmışdı uşaq. Amma hələ bilmirəm qəbul eləyəcək, ya 
yox. – yoldaşına səsləndi - İradə, həkimə bu gün gedəcəksiniz? 

Ana qızının saçını hamarladı: 
− Qoy görək oğlum nə vaxt  vaxt tapır da. 
Nicat da əlindəki qovluğu bağlayıb, ayaqqabısını götürmək 

üçün ayaqqabı dolabına yaxınlaşdı: 
− İcazə ala bilsəm tez gələcəm. 
İradə xanım nəyisə xatırlayıb ərinə tərəf döndü: 
− Niyə deyirsən ki, hələ bilmirəm qəbul edəcəyini? Niyə qə-
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bul etməsin ki? 
Eldar çiyinlərini çəkdi: 
− Nə bilim, qəribə, prinsipial adamdır deyirlər. Çox savadlı-

dır, amma qapalıdır. 
Nicat ayaqqabılarını cütləyib dabankeşi götürdü: 
− Görək də, təzə müəllim fizikanı sənə öyrədə biləcək, ya 

yox? Qorxuram ikinci günü qovulasan. 
Maya pörtüb qaşlarını çatdı: 
− Ona hələ baxarıq. Sənin kimi ədəbiyyatın, dünya tarixinin 

qorxusundan qrupumu dəyişib, arzumu ürəyimdə qoymamışam 
ki. 

− Arzum ürəyimdə qalmayıb, xanım qız, mən tələbəyəm, sə-
nisə hələ bilmək olmaz. 

Maya tərs-tərs baxdı: 
− Baxarıq... 
Nicat qayışını rahatladı: 
− Nə deyirəm ki... İstəməyənin gözü çıxsın. Uyyy gözüm – 

deyib, qəfil əlini gözünə apardı. 
Maya və anası eyni vaxtda döndülər. Qızın qardaşına acığı 

tutsa da, gülməyini gizlədə bilmədi: 
− Dəli, bəsdir! 
Ana uşaqlarını süzüb başını bulayıb, gülürdü. Eldarın da 

dodağı qaçdı: 
− Az sataş mənim qızıma. Oğlum, tələbə olmaq hələ hər şey 

demək deyil. Özün də çalış tez icazə al, ananla get həkimə. – 
qızını səslədi. -  Gəl qızım! 

Onları yola salan İradə xanım hələ də gülümsəyirdi: 
− Yaxşı yol! 

 
* * * 

 

− Ata, ünvanı tapa biləcəksən? 
− Hə, sən narahat olma. Müzəffəri də qapılarından götü-

rəcəm. 
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− Hə, lap yaxşı.  
Maşını işıqforda saxladı: 
− Nə yaman tıxacdır yenə. - əlini atıb siqaret qutusunu çıxar-

dı. Təzəcə alışdırmaq istəyirdi ki, məzəmmətlə baxan Mayanı 
gördü. Tamam unutmuşdu... Qızının saçını tumarladı: 

− Ağıllı qızım, ələyqaz yadından çıxmayıb? 
İkisi də gülüşdülər. Eldar siqareti maşının qutusuna qoyub 

dilləndi: 
− Deyəsən ləngiməli olacağıq. Hm, qızım alınsa, diqqətli olub, 

öyrənə biləcəksən? 
− Həmişə deyirsən ki, hər şey insan öz əlindədir. 
− Bilirəm qızım, amma çalışmaq lazımdır. 
− Çalışacam. 
− İnşallah, nə kitab, test, filan lazım olsa yaz ver mənə. 
− Özüm alaram, o çətin deyil. 
− Yox, sən bilmirsən da. İndi kitabları o qədər keyfiyyətsiz 

üsullarla çap eləyirlər ki, saxtalarını ayırmaq olmur. Həm çox 
ziyanlıdırlar, həmdə birdə görürsən hansısa söz, ifadə, hətta 
vərəq itir arada. Səhvlər də ki, nə qədər. Özüm orijinalın 
tapacam. 

Maya haradansa qəfil duyulan benzin qoxusunu burnuna 
çəkdi. Benzin qoxusundan çox xoşu gəlirdi: 

− Bəs onda niyə o cür çapa qadağa qoymurlar? 
Eldar müəllim yan şüşədə arxa tərəfə baxıb, maşını dön-

dərdi: 
− Kim deyir ki, qoymurlar? Guya oğurluğa, adam öldür-

məyə, cinayətə qadağa qoyulmur? Əlbəttə qoyulur. Amma ye-
nə tam qarşısını ala bilmirlər, kökünü kəsə bilmirlər. Bu da elə. 

− Onda yəqin gəlirləri də çox olar. – atasını süzdü. 
Eldar müəllim gülümsədi: 
− Ooo, bəs nə! Heç o kitabların müəllifləri həmin gəlirin ya-

rısını götürmür. 
Maya burnunu çəkdi: 
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− Ağır söhbətdir. 
Eldar müəllim güldü: 
− Hə, ağırdır. Bax gör blokun qarşısındakı Müzəffərdir, seçə 

bilmədim.  
Maya qabağa əyildi: 
− Həə... Deyəsən. Hə, hə, odur. 

 
* * * 

 

Maşın birmərtəbəli yığcam binanın qarşısında dayandı. Mü-
zəffər maşından düşərək qapıya tərəf getdi: 

− Dünən söhbətimiz olub özüylə. Eldar, gəlin. 
Maya onlara tərəf gələn ucaboylu, yaraşıqlı, sərt baxışlı, ha-

mar saçlarının qarşı tərəfi azacıq gözünə tökülmüş gənc oğlanı 
süzüb, pıçıldadı: 

− Ata, budur müəllim? 
Oğlan onların bərabərinə çatıb əl verdi: 
− Xoş gəlmisiniz. 
Müzəffər salamı alıb, qonaqları təqdim etdi: 
− Bu haqqında danışdığım Eldar müəllim, bu da onun qızı 

Maya xanımdır. 
Oğlan eyni ciddiliklə onlarla da əl tutuşdu: 
− Şad oldum. 
Müzəffər qonaqlara sarı döndü: 
− Bu da gələcək müəlliminiz Rauf Şıxovdur... 
Eldar xoş bir təbəssümlə başını tərpətdi: 
− Bizə də xoş oldu. Çox gəncsiniz, amma Müzəffər sizi 

yaman təriflədi. Oğlunu siz hazırlamısınız, deyir fizikadan 25 
sualın hamısına cavab yazıb. 

Müzəffər fərəhlə söhbətə qoşuldu: 
− Hamısı da düz. 
Rauf mimikasını dəyişmədən başını yellədi: 
− Mənə də xoşdur. – ardınca da yarıaçılı qapını göstərdi: 



Firuzə  Çiçək 

78 

− Buyurun kabinetimə. 
Stol arxasında əyləşdilər. Mayaya yer çatmadığı üçün özünə 

divanda yer tutdu. Eldar bu maraqlı otağı nəzərdən keçirib, 
sözə başladı: 

− Doğrusu, Rauf müəllim, qızımın seçdiyi qrupa fizika lazım 
deyil. Amma ki, attestat imtahanında problem yaranacaq. Bu 
uşaqlar hansı qrupa hazırlaşırlarsa, bütün qüvvəni sərf edirlər o 
qrupun fənnlərinə, sonra da qalırlar belə. Əslində bütün dərslər 
oxunmalıdır. – Raufun diqqətlə qulaq asdığını görüb, fikrini 
yekunlaşdırdı. – Qısası, qızım fizikadan çox zəifdir. 

− III qrupdur? – Rauf soruşdu. 
Eldar təsdiqlədi: 
− Bəli. 
− Adətən humanitar fənnlərə maraq göstərənlər texniki fənn-

lərlə o qədər də çox maraqlanmırlar.  – Maya tərəfə baxmadan 
danışırdı. – Amma inandırım ki, fizika çox maraqlı fənndir. 

Eldar razılaşdı: 
− Bütün fənnlər gözəldir. Hə, o da düzdür ki, humanitarla 

texniki fənnlər bəzən ayrıseçkiliyə gətirib çıxarır. Elə Maya da 
humanitara meyillidir. 

Rauf nəhayət qıza tərəf döndü: 
− Nə olmaq istəyirsiniz? 
− Rəssam. 
− Hmm, qabiliyyət tələb edən peşədir. 
Maya gülümsədi: 
− Əlbəttə. 
Rauf yenidən Eldar müəllimə sarı döndü: 
− Qızınız sınaqlarda iştirak edib? 
− Hə, hamısına özüm aparmışam. Yaxşı da bal toplayıb. 
− Çox yaxşı. Bəs qabiliyyət imtahanından keçmək şansı var? 
Eldar müəllim qızını fəxrlə süzdü: 
− Hə, yaxşı yaradıcılıq qabiliyyəti var. Bu yaxınlarda gənclər 

təşkilatı Mayanın əsərlərindən sərgi təşkil edəcək. 
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Rauf bu dəfə qızı bayaqkından fərqli olaraq, maraqla süzdü: 
− Çox yaxşı xəbərdir. Əgər istedadı varsa, bu daha yaxşı. 

Onun üçün bütün yollar açıq olacaq. Həm də imtahana 4 ay 
qalıb. Səhv etmirəm ki? 

Maya dərhal dilləndi: 
− Düzdür, 4 ay qalıb. 
Rauf ona ötəri nəzər salıb, yenə Eldar müəllimə sarı döndü: 
− Bilirsiniz, əslində məntiq təkcə riyaziyyat kimi fənnlərdə 

lazım deyil. Bu günlərdə sınaq imtahanlarından birinin testini 
uşaqlardan biri göstərdi mənə. Riyaziyyatı izah etməyim üçün. 
Nəysə, III qrupun sınaq testi idi. Maraq üçün bütün fənnlərə 
baxdım. Fizikanı bilməyimə baxmayın, mən özüm də III qrup 
üzrə oxumuşam. Düzü imtahanda 650 balı keçmişdim. Amma 
etiraf edəcəm, çətinlik çəkdim bu testdə. İndi ən çətin elə 
humanitar fənnlərin qrupudur. Azərbaycan dili, ədəbiyyat, tarix 
– heç birinin düsturu yoxdur. Hamısında da elə suallar qoyulub 
ki, yenə məntiq... – onu dinləyən qonaqlarını süzdü. – Əslində 
bunun tərəfindəyəm, şagirdlər daha diqqətli olmağa məcbur 
olurlar. Buna “mədəni məcburiyyət” deyərdim. Şəxsən mən 
düşünürəm ki, indiki dövrdə 500 bal toplayan tələbələr 
imtahanı bizim dövrdə versəydilər, 700 bal toplamışdılar. Buna 
əminəm. 

Eldar  təsdiqlədi: 
− Düzdü, çox çətinləşib indi. 
Bayaqdan sakit dayanmış Müzəffərin sanki yarasını qo-

pardılar: 
− Heç yanda belə deyil. Yazıq uşaqları dolaşdırırlar, hələ bir 

deyirlər də ki, qəbul faizi aşağıdır. Bizim uşaq oxumaqdan 
qupquru olmuşdu. Xəstəlik tapmışdı mədəsi. Nə qədər yolda-
bacada dönər, nə bilim quru-quru yeməklər yemək olar?  Hələ 
qabaqda tələbəliyi var bunun. Məktəbdə dərsi qaydasında keç-
səydilər hazırlıq nəyə lazım idi? – üzünü Eldara tutdu – Eldar, 
sənin yadında olar, bizim dövrdə hazırlıq var idi, sən Allah? 
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Hələ bir qızıl medalla da qurtarırdılar onilliyi.  O Şövkət 
müəlliməm tarixi elə yeritmişdi ki başıma, 26 il keçib, hələ də 
soruşsalar Napaleonun hücumlarını bircə-bircə illərinə kimi 
sayaram. Nə bilim, İsgəndər, Pyotr... Dərsi belə keçərlər. 
Yoxsa indi? O gün getmişəm balaca qızın dərsinə. Səkkizdə 
oxuyurlar hələ bunlar. Denən sinifdə and içməyə bir uşaq 
tapdın? Gəlib evdə yazıq uşağın da gününü qara eləmişəm. 
Deyir, ata neyləyim, müəllimgil mağazaya getdilər, biz də qaç-
dıq dərsdən.  

Eldar ciddiləşdi: 
− Müzəffər, səninlə tam razı deyiləm. Bu məsələdə uşaqları 

da qınayıram əslində. Dərs keçilmir, gedib tələb eləsinlər. 
Guya şərait olsaydı, bizdə də olmazdı eyni şeylər? Amma 
uşaqlar düşüncəli, məsuliyyətli idilər. Öz vəzifələrini bilirdilər 
ki, məktəbə oxumaq üçün gəliblər. Gün keçirməyə, oynamağa 
yox... Gedib tələb etsələr,  o müəllim ikinci dəfə dərsi qoyub 
“cuncuq-muncuq” almağa getməz! – gülümsədi - Mənim bir 
sinif yoldaşım vardı, müəllimlər əlindən zara gəlmişdilər. 
Zalım qızı tənəffüsdə də dinc qoymurdu onları. Əlində qələm-
dəftər, düşürdü müəllimlərin arxasına. İndi səfirlikdə 
tərcüməçidir... 

Müzəffər razılaşdı: 
− Ay sağ ol, mənim də dediyim elə odur da. 
Eldar söhbəti uzatmaq istəmədi, Raufa baxdı: 
− İndi necə deyirsiniz, Maya hazırlaşa bilərmi? 
Rauf yenə qızı sərt və ötəri nəzərlə süzdü: 
− Zənnimcə hazırlaşa bilər. Bu onun özündən asılıdır. 
− Bəs fizikanı belə yaxşı hardan bilirsiniz? – Maya maraqlandı. 
− Sadəcə uşaqlıqdan olan maraq. Elə-belə yox, böyük maraq. 
− Hm, maraqlıdır. 
Eldar ayağa qalxdı: 
− Deməli, danışdıq. Maya bu gündən şagirdinizdir. Onu sizə 

tapşırıram. 
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Rauf da yerindən qalxdı: 
− Arxayın olun. 
Eldar azacıq ona tərəf əyildi , astadan dedi: 
− Qaldı qiymət məsələsi. 
Rauf ciddiliklə başını buladı: 
− O haqda Müzəffər müəllimlə danışarsınız. 
− Oldu, lap yaxşı. Bir də mümkünsə Mayanı uşaq az olan 

qrupda hazırlaşdırın. 
Rauf doğrudan təəccübləndi: 
− Mən qrupla hazırlamıram ki. 

    Eldar da təəccüblə maraqlandı: 
− Bəs necə? Tək-tək? 
− Yox, çoxdandır uşaq hazırlaşdırmıram. İdman hazırlıqla-

rına vaxt güclə çatır. Dünən Müzəffər müəllim zəng edib dedi 
ki, yaxın dostsunuz, ona görə. 

Eldar bir az sıxıldı: 
− İndi tək hazırlayacaqsınız? 
Rauf qaşlarını çatdı: 
− Məncə bunun ona daha çox xeyri olar. 
Eldar  fikirli halda başını tərpətdi: 
− Hm, məncə də. Bəs burda hazırlaşacaq? Deyəsən bura id-

man zalıdır axı. 
Rauf ötəri gülümsündü: 
− Səhv etmirsiz. Burda fərdi də, qrupla da karate və kinq-

boks dərsləri keçirəm. 
Eldar hörmətlə onu başdan-ayağa süzdü: 
− Afərin, hərtərəflisiniz. 
Bu vaxt bayaqdan bəri onların söhbətinə sakitcə qulaq asan 

Maya düyünlənmiş qaşlarının altından baxan qəşəng gözlərini 
süzdürdü: 

− Bəs elə yüksək balla qəbul olub oxumusunuz, indi niyə 
işləmirsiniz? Yeri gəlmişkən, nə üzrə oxumusunuz? 

Rauf  qıza tərəf  baxdı. “Qəşəngdir” - düşündü, amma bu 
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ona zərrəcə təsir etmirdi. Maya da onun üçün yüzlərcə adi 
adamdan biri idi.  

Ciddiliklə: 
− Məgər bu iş deyil? – dedi və azacıq seziləcək gülüşlə gü-

lümsədi.  
Mayanı cavab qane etməmişdi deyəsən. Qaşlarını çatıb, 

uşaq kimi dodaqlarını yığdı: 
− İşdir, amma... 
Ona baxan Raufu gülmək tutdu. Qız inadkar uşaqlara bənzə-

yirdi. Üstəlik yeni müəllimini elə qəribə maraqla süzürdü ki, 
sanki başqa planetdən gəlib. 

Rauf qapıya doğru addımlaya-adımlaya söhbəti yekunlaşdırdı: 
− Mən burda olanda bura gələcək, evdə olanda da evə. Nara-

hat olmayın, şagirdimə görə məsuliyyəti öz boynuma götürü-
rəm. Mənim dərsimdə olan müddətdə ona özüm cavabdehəm. 
Çalışqan və diqqətli olsa dərsi də tez qavrayacaq. İndi 50/50-yə 
çalışacağıq.  
    Nə isə xatırladı: 

− Bir də nömrələrinizi yazıb qoyun. İlk dərs günü üçün özüm 
xəbər verəcəm. 

Maya tələsik çantadan qələm-kağız çıxardı: 
− Bəs hansı kitablar lazım olacaq? 
Rauf başını buladı: 
− Dəftər-qələm gətirin, kifayətdir. Lazım olan dərslik özüm-

də var.  
Eldar və Müzəffər otaqdan birinci çıxdılar. Maya müəl-

liminə yol vermək istəsə də, Rauf astaca çəkilib onu irəli verdi. 
Qapıdan çıxanda Eldar dönüb əl tutuşdu: 
− Müzəffərə görə sizə inamım vardı. Tanışlıqdan sonra bir az 

artdı. Uğur olsun! 
Rauf da bir-bir hamısı ilə əl tutdu. Maya dönüb bu ciddi və 

qaşqabaqlı müəlliminin gözlərinə baxmaq istədisə də, artıq o 
içəri qayıtmışdı... 
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* * * 
 

Yığcam, kvadratşəkilli otağın içərisində ağ və mavi rənglə-
rin vəhdəti yaranmışdı. Bu onun ən sevimli rəngləri idi. 

Otağın bir küncündə naxışlı geniş çarpağı, digər küncündə ki-
tab rəfi, yanında yığcam bir kamod var idi. Kitab rəfinin digər 
tərəfində paltar şkafı qoyulmuşdu. Çarpayının ayaq tərəfində isə 
yazı stolu vardı. Bir kiçik dolab da çarpayının yanında idi. 

Maya qapını açıb tələsik dolabına tərəf qaçdı. Balaca açarla 
dolabın kilidini açdı, gündəliyini çıxardı. Çarpayının üstündə 
bardaş qurub, gündəliyi səhifələdi... 

 

5 mart 2011 
 

“Hə, əziz gündəliyim! Mənim balaca dostum. Bu gün çox ma-
raqlı gün oldu... Yeni müəllimlə görüşə nəhayət ki, getdik. Sən 
demə Müzəffər dayının oğlu Teymuru da o hazırlaşdırıbmış fizi-
kadan. Teymur sualların hamısına doğru cavab yazmışdı. Amma 
mən nə I qrupa, nə də IV qrupa hazırlaşıram. Attestat 
imtahanında cavabları yazım, bəsimdir. Hə, onu deyirdim. 
Müzəffər dayı da bizimlə getdi.  
Əslində müəllimi belə cavan təsəvvür etmirdim. Mənə elə 

gəldi ki,  təxminən 26-27 yaşı olar. Əvvəlcə qardaşım yaşda gö-
ründü. Amma hamı deyir ki, qardaşım yaşından böyük görünür. 
Hə, nə isə. Amma çox qəribə adamdır. Onun kimi insanları 
görəndə elə bilirəm ki, onlar gülməyi bacarmırlar. Ümu-
miyyətlə, ömürlərində gülməyiblər. Həm də kobud insana ox-
şayır. Özü də sualı verirəm, tam cavab vermir. Elə əsəbləşirəm 
onda. Ən acığım gələn bir şeydir. Guya 650 baldan çox yığıbmış 
imtahanda. Ay inandım ha! Çox da ki, fizikanı yaxşı bilir, əgər o 
qədər bal toplamış olsaydı, niyə idman müəllimliyi edirdi ki? 
Bildiyim qədər idman müəllimliyinə cəmi 50 bal lazımdır. 50-yə 
650 demək? Daha bu qədər də yox da. Soruşdum ki, “niyə 
işləmirsiniz?”? Pərtliyindən bilmədi nə desin. Dedi, “bəs bu iş 
deyil?” 
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Daha dərinə getmədim, yoxsa yalanını açardım. Nəysə, mə-
nə fizika lazımdır, öyrətsin, vəssalam. Özü də nədəsə səhv 
edəndə mənimlə kobud danışsa özümə cavabdeh deyiləm. Hə-
mişə öz haqqımı tələb edirəm, insanlara hörmət edirəm, həmişə 
də hörmət gözləyirəm. Xətrimə dəyəni də cavabsız qoymuram. 
Bəziləri deyir ki, “diri uşaqdır”. Amma atam başqa cür deyir: 

“Qızım zəmanə uşağıdır, belə zamandan baş çıxarmaq üçün 
avamlıq lazım deyil.” Hə, deyəsən çox uzağa getdim...  
Filosofluğa başladım yenə.  

Bu gün çox gözəl hava var. Fəsillərin şahı yaz özünü göstər-
məyə başlayıb. Gedim mən də bir az dincəlim. Hələlik istəkli 
kitabçam !”    

Kitabçanı dolaba qoyub, qapısını açarla bağladı. 
− Maya! – qapının ağzında dayanıb qızını süzən ana 

gülümsədi. – Orda nə gizlədirsən elə? 
− Heç nə... 
− Məni aldadırsan? 
Maya onun üzündən öpüb, gülə-gülə otaqdan çıxdı: 
− Əhəmiyyətli bir şey deyil. 
Deyəsən İradə xanım əl çəkmək fikrində deyildi: 
− Maya, sən niyə mənə açılışmırsan? – qızının ardınca mət-

bəxə keçdi. 
Maya təəccüblə döndü: 
− Açılışmıram? Necə yəni? 
− Mənimlə heç bir sirrin-sözün yoxdur. 
Mayanı gülmək tutdu. O, anasının söhbəti nəyə gətirib çıxa-

racağına əmin idi. Amma İradə xanım qızının ağıllı olduğunu 
nəzərdən qaçırırdı... 

Anasına və özünə süzdüyü çayı süfrəyə qoydu: 
− Mənim heç bir sirrim-sözüm yoxdur axı. 
− Elə şey ola bilməz. 
− Buy, niyə olmur ki? 
− 18 yaşın var. Böyük qızsan daha. İndi deyirsən yəni, heç 
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bir sirrin-filan yoxdur? – İradə xanım mənalı tərzdə gülümsədi. 
Maya başını buladı: 
− Eh, səni inandırmaq müşküldür. Ana, başqa “18 yaşlıları” 

deyə bilmərəm, amma mənim elə bir “sirrim” yoxdur. 
    Ana məzəmmətlə gülümsədi: 

− Bəs gizlətdiyin nə idi? 
− Anaaaa... – qız gileyləndi.  
− Bəsdir görüm, soruşmağa haqqım var. Anayam, 

maraqlanmaq da borcumdur.  
Maya qaşqabağını tökdü: 
− Gündəlik idi. 
− Bəs orda elə gizli nəsə yoxdursa, niyə elə gizlədirsən? – 

ana əl çəkmədi. 
Maya məyus halda dilləndi: 
− Heyif, çox heyif ki, məni hələ də yaxşı tanımırsan. Ana, 

sadəcə xoşlamıram ki, mənim hisslərimi, duyğularımı başqaları 
bilsin. İstər ailəm, istərsə də başqası. Gələcəkdə özüm 
oxuyacam. Bir də ola bilsin bir nəfər... Vəssalam. 
    İradə xanım dirçəldi: 

− Bir nəfər?  Kimdi o “bir nəfər”? 
Maya suallardan qurtulmaq üçün fincanı əlinə alıb, otağına 

keçmək üçün ayağa qalxdı: 
− Nə vaxt mövcud olsa, onda deyərəm. – otağına keçib yazı 

stolunun arxasında əyləşdi. 
İradə xanım da yavaşca qapını açıb, içəri keçdi. Onun hələ 

də qızından söz qoparmağa ümidi qalmışdı. 
Maya narazılıqla başını buladı. 
Ana qızının çarpayısının kənarında əyləşdi: 
− Deyirsən ki, hiss-duyğularımı heç kəsin görüb, oxumasını 

istəmirəm. Amma özün də rəssam olmaq istəyirsən.  
Maya çayından içdi: 
− Onlar tamamilə fərqli şeylərdir. Heç bilmirəm başa sala 

biləcəm, ya yox?! – söz axrarırmış kimi, ətrafa baxdı. – Gün-
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dəliyimdəki yazılar ancaq özümə aid olanlardır. Yalnız öz his-
lərimdir. Amma rəsmlərimdəki hadisələr, duyğular, sevgi, 
kədər, xoşbəxtlik, çatdırmaq istədiyim fikirlər, duyğular – hər 
şey obrazlarımındır, əsərlərimindir. Üzərində həkk etdiyim 
kətanlarındır. Fırçamdakı çalarlarındır. Mənim deyil! Bax 
belədir mənim fəlsəfəm. Ona görə də belə şeylər üçün heç bir 
narahatçılığım yoxdur. – anasına baxıb gülümsədi. - Amma 
gündəlik tamam başqa şeydir. 

İradə xanım başını buladı: 
− Yaxşı, olsun. Amma yaxşı başa saldın. – birdən-birə 

söhbəti dəyişdi. - Bir az da müəllimindən danış. 
Maya təəccübləndi: 
− Nə danışım axı? Heç özüm də tanımıram hələ. Cavandır, 

qaraqabaq, kobud, eqoist birinə oxşayır. Amma Müzəffər dayı 
tərifləməkdən yorulmurdu heç. Dediyinə görə, guya humanitara 
hazırlaşıb, özü də 650 balı keçib. Amma zalda idman müəllimidi, 
fizikadan da hazırlıq keçir vaxt tapanda. Nəsə, heç nə anlamadım 
- bir az fikrə getdi – özünün cüssəli, qüvvətli görünüşü var. 
Özündənrazı danışır. Məndən soruşsan, hiyləgər adama oxşayır. 
Qısası, ümumilikdə... 

− Qızım,  – İradə xanım mənalı baxışla qızını süzdü. – amma 
sabahdan müəllimindən çox, fizikaya fikir verərsən... 

Maya pərt oldu. Doğrudan da bu qəribə müəllim haqqında 
necə oldu ki, bu qədər danışdı? Off... 

Məyus halda yazı stolunun üstündəki gecə lampasının işığı-
nı  yandırıb-söndürməyə başladı: 

− Sən soruşdun, mən də dedim. Burda nə var ki? Axı özün 
bilirsən, insanları öz-özlüyümdə araşdırmaq, təxəyyülümdə ob-
razını yaratmaq adətimdir. Bunu həmişə demişəm. O da eləcə. 

− Bəs onun üçün necə obraz yaratdın? – ana maraqlandı. 
−  Nə bilim, elə olduğu kimi. – mızıldandı, hələ də pərt idi. 

    İradə xanım qızının könlünü aldı: 
− Yaxşı, forslanma sən canım. 



Xəyanət qoxusu 

87 

− Bilmirəm... – Maya ani susdu. – Doğrusu kobud, özünə 
güvənən, güclü iradəyə malik bir obraz. – Amma, bilirsən, 
onda elə bir şey vardı ki, mən onu dərk edə bilmədim. Bir insan 
ki, olduğu kimi görünməz və göründüyü kimi olmazmış kimi 
bir şey. Dəqiq bilmirəm, daha düzü ifadə edə bilmirəm. Çünki, 
heç özüm də dəqiq anlaya bilmirəm bunun nə olduğunu. Amma 
düzü bir insan kimi o qədər də xoşlanmadım bu müəllimdən. 
    Anasının ona xüsusi bir baxışla baxdığını görüb, onun 
fəndini hələ indi anladı. Kefi tamam pozuldu: 

− Ana, niyə maraqlanırsan axı? 
    Daha uşaq deyilsən, qızım. – İradə xanım təmkinlə dilləndi. - 
Bunu başa salmaq borcumdur, anayam mən. Kimdir, necədir 
bilmirəm. Amma zaman pisdir qızım, zaman... O qədər hadisə 
eşidirəm ki, vallah sən hər gün dərsə, hazırlığa gedib gələnədək 
ürəyim əriyir. Heç kəsə etibar yoxdu bu zamanda.  
    Maya etiraz etdi: 

− Zamanlıq heç nə yoxdur, ana. Zaman həmin zamandır. 
Dəyişən insanlardır. Zamanın adı çıxıb... – Qayğıkeş nəzərlərlə 
anasına baxdı. – Özün də nahaq narahat olursan. Allahın 
qoruduğuna kim zərər verə bilər ki?! 
    İradə xanım başını buladı: 

− Əlbəttə ki, Allah qorusun əvvəl. Amma, sən get özünü 
ocağa at ki, Allah qoruyur. Bəs insana verilən ağıl, düşüncə? 
Qızım, harda olursan ol, heç kəsə tamamilə inanıb, arxayın 
olma. -  etiraf etdi. - Düzü, sən gəlib danışandan bəri yaman 
narahatam. Cavan müəllim olması ürəyimdən deyil heç. 

Maya qalxıb otaqda gəzişməyə başladı: 
− Uşaq deyiləm ki, ay ana. Nə də avam, sadəlövh deyiləm. 
İradə xanım təmkinlə onun sözünü kəsdi: 
− Bilirəm, öz qızıma da, tərbiyəsinə də, düşüncəsinə də 

bələdəm. Güvənirəm də. Amma insan çiy süd əmib. Heç vaxt 
ehtiyatı əldən vermə. 

Maya keçib çarpayıda – anasının yanında əyləşdi: 
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− Oldu! Baş üstə! Arxayın ol! 
Anası qapıdan çıxanda geriyə boylandı: 
− Sözlərimdən nəticə çıxar. – qapını örtüb getdi. 
Maya bir neçə saniyə anasının çıxdığı qapıya tərəf baxıb, 

yorğun halda yerinə uzandı. Gözlərini yumub, bu günkü görüşü 
təfərüatı ilə xatırladı. 

Rauf müəllim... Yox, o nə qədər qəliz, adamayovuşmaz gö-
rünsə də, əslində pis adama oxşamırdı. İlk baxışdan özünə qarşı 
hörmət doğurur. Anam nahaq yerə narahatdır.  O heç mənə 
tərəf 2-3 dəfədən artıq baxmadı. O da ötəri nəzər saldı. Bəzi 
şorgöz kişilər kimi gözü başından ayrı düşməmişdi. Çox ciddi 
idi. Yox, ondan pislik gözləmirəm. Gənc də olsa, özünə hörmət 
doğurur... 

Yerinə uzandı və yuxulamağa çalışdı. 
     

* * * 
 

Səhərdən bəri gözlədiyi qonağı nəhayət ki, gəlib çıxdı. Bu 
vaxt Rauf zalda tək idi. Avadanlıqların ətrafında dolanır, 
onların sazlığını yoxlayırdı. Qapı döyüldü və heç cavab 
gözləmədən də 45-46 yaşlarında ortaboylu, yaraşıqlı, tünd boz, 
parıltılı kostyum geyinmiş, saçlarını yandan səliqə ilə ayırıb 
daramış bir kişi içəri daxil oldu. Qapını örtərkən ötəri dönüb 
maşınına nəzər salması da Raufun nəzərindən qaçmadı. 

İrəli gəlib qonağı salamdı: 
− Salam! 
Kişi əlini ona uzatdı. Raufu başdan-ayağa diqqətli nəzərlərlə 

süzüb gülümsədi: 
− Çox gəncsən. 
Rauf da gülümsədi: 
− Çoxları mənə yaşımdan artıq verir... Telefondakı siz idiniz? 
Kişi hələ də Raufun əlini tutduğu halda ətrafa göz gəzdirdi: 
− Bəli. Keçək içəri? 
Rauf qonağını irəli verdi: 
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− Buyurun. 
 Gözucu yarıçəkilmiş pərdənin arasından qonağının avto-

mobilinə baxdı.  
Çox bahalı idi... Avtomobilin yanında hündürboylu, iri 

cüssəli, qüvvətli bir adam dayanmışdı. Çox güman ki, can-
güdəni idi, həm cangüdən olmaqla yanaşı, avtomobili də idarə 
edirdi. “Bunun yumruğunun altına düşənin vay halına.” - 
düşündü. Otağa keçib, qapını içəridən bağladı, fikirli gülüm-
sündü: “Deməli, qonağım mühüm adamdır.” 

Rauf stolun arxasına keçib, həmişəki yerini tutdu. Qonaq isə 
qarşı tərəfdəki kresloda əyləşdi. Yenə adəti üzrə oynaq 
gözlərini hərlədərək geniş otağı nəzərdən keçirdi. Raufun 
dinmədiyini görüb, sözə özü başladı: 

− Əvvəl özümü təqdim edim. İlqar Talıbov. Telefonda 
demişdim adımı. Amma məncə haqqımda bilmirsiniz.  

− Adınız istisna olmaqla.   
İlqar nəzərlərini otaqdan çəkib, Raufun üstündə saxladı. Ağıllı, 
diqqətli baxışları vardı. Özünü aparması, hərəkətləri, gözləri, 
möhkəm əlləri güclü iradə sahibi və bacarıqlı biri olduğunu 
bildirdi. Əlindəki alışqanla cibindən çıxardığı bahalı siqareti 
alışdırmaq istədi: 

− Çəkmək olar? 
    Rauf başı ilə razılıq bildirdi. Qonaq alışdırdığı siqaretdən bir 
qullab vurub, qənayətlə danışan gənc oğlana baxdı: 

− Demək belədir... Biz iki bacı, bir qardaşıq. Mən ailəliyəm, 
bacılarım da ərdədirlər. Yeznələrimlə birləşib iş birliyi qur-
muşuq. Necə deyərlər, ailə biznesi yaratmışıq. Qardaşım 
olmayıb. Amma olmasa da, əmioğlumla qardaş olmuşuq. Ye-
ganə əmimin, yeganə oğlu. Çox istedadlı, bacarıqlı iş adamı 
idi. Elçin Talıbov... Bəlkə eşitmisiniz, beş ay bundan əvvəl öz 
ofisində qətlə yetirilib. 

Rauf qaşlarını çatdı: 
− Bəlkə də... 
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İlqar başını yellədi: 
− Hə, nəysə, indi iş bağlanıbdır. Birini həbs etdilər ki, guya 

şəxsi münaqişə zəminində Elçini o qətlə yetirib. 
Rauf qarşısındakı vərəqin o biri – təmiz üzünü çevirdi: 
− Guya?!.. 
− Bəli, guya. Çünki, buna inanmıram. Qətiyyən! 
− Niyə? Bunun üçün tutarlı səbəbləriniz olmalıdır. 
İlqar üz-gözünü turşutdu: 
− Tutarlı səbəb? Rauf bəy, mən Elçinlə qardaş olmuşam, ən 

yaxın dost olmuşam. Bundan tutarlısı? Dəqiq bilirəm ki, o heç 
vaxt yad adamı ofisə buraxmazdı. 

Rauf etiraz etdi: 
− Cangüdən yaralanıb amma... 
İlqar Raufu diqqətlə süzdü: 
− Deməli, bilirdiniz? 
− Yox, indi yadıma düşdü. İnternetdə oxumuşdum. 
İlqar barmağındakı iri, tünd göy qaşlı üzüyü fırlatdı: 
− Hm, belə. Düşünürsünüz ki, bir adam ofisə rahatca daxil ol-

ub, cangüdəni yaralayıb, bu səs-küyü eşidən Elçin də içəri gələn 
adamdan müdafiə üçün əlinin altındakı silahı götürməyib. Düz 
başa düşdüm? Bunu necə izah edəcəksiniz, cənab zabit? 

Rauf ciddiləşdi: 
− Kinayə ilə danışmağa ehtiyac yoxdur. – nəsə fikirləşdi. – 

Dediniz, silahı var idi? 
− Əlbəttə vardı. Həmişə də dolu idi. İndi izah edin, necə ola 

bilər ki içəri gələn yad adamdan qorunmasın? Çünki, cangüdən 
yaralananda mütləq səs olmalı idi. Heç nə eləməsə də, ən azı  
qışqırardı. 

− Hm, bunu düşündüyünüzdən də çox şeylə izah etmək olar. 
Bəlkə heç mərhum hadisənin şokundan özünə gələ bilməyib? 
Və ya heç nə eşitməyib? 

İlqar Raufu mənalı-mənalı süzdü: 
− Mən dedim axı, Elçini məndən yaxşı tanıyan yoxdur. O çox 
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cəsarətli, özünü itirməyən, vəziyyətdən çıxmağı bacaran adam idi. 
Rauf fikrə getdi: 
− Zəhmət olmasa suallarımı cavablandırın. Amma nə qədər 

düzgün olsa, o qədər yaxşıdır. 
İlqar inamsız və könülsüz halda razılaşdı: 
− Cavablandıraram. Amma mənə sizi başqa cür təsvir etmiş-

dilər. Siz heç nədən şübhələnmirsiz heç. 
Rauf bayaqdan əlində oynatdığı qələmi üstündə əcaib cızıq-

lar çəkdiyi vərəqin üstünə qoydu. Başını qaldırdı: 
− İlqar bəy, haqqımda nə deyiblər, bilmirəm. Amma bu hər 

şeydən şübhələnməyə səbəb vermir.  Əksinə, yersiz şübhələr 
insanı yanlış yola salar. Əsas odur ki, hər şeyi məntiqlə dü-
şünüb, məntiqlə qərar çıxarasan. Nəysə, əvvəla deyin, nə biz-
nesi ilə məşğulsunuz? Bir də bu biznesdə əsas simalar kimdi? 

İlqar barmaqlarını çırtlatdı: 
− Bizdə avtomobillərin satışıdır əsasən. Mənəm, rəhmətlik 

Elçin idi, böyük yeznəm Kamran Əliyevdi, bir də kiçik yeznəm 
Mirəhməd Babayev. Mən özüm Almaniyada yaşayıram. Avto-
mobilləri aldığımız firma ilə müqavilə bağlayırıq, mən maşınları 
Azərbaycana yola salıram. Onlar da buradakı biznesi idarə edirlər. 

Rauf alnını ovuşdurdu: 
− Sizcə, yeznələriniz necə insandır? 
İlqar sərt baxışlarını onun üzünə dikdi: 
− Onlar əla yola gedirdilər. Özü də Elçini öldürmək üçün on-

ların heç bir səbəbi yoxdur. Heç nəyə də ehtiyacları yoxdur. 
Elçinin xətrini hamımız çox istəyirdik. Rəhmətliyin heç kəslə 
işi yox idi. Sakit adam idi. Düzgün adam idi. Onun kimiləri 
barmaqla sayılır indiki zamanda. Elə bil keçmişin köhnə 
kişilərindən idi. 

− Hm, bəs həbs edilən şəxslə mərhumun nə əlaqəsi var idi? 
Onların nə düşmənçilikləri olub ki? 

− Heç nə! – qonaq əsəbi halda əlini yellədi. - Heç bir düşmənçi-
lik-filan yox idi. Anlaşılmazlıq olmuşdu. Həmin adam satış üçün 
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avtomobillər almışdı bizdən. Qiymətdə anlaşılmazlıq olmuşdu. 
Nə bilim, məsələ pulu ödəməyə çatanda başlayıb ki, əvvəl başqa 
qiymət danışmışdınız. Nəysə, kəsib məbləğin qalanını. Elçin də 
çox qəzəblənib ki, kişinin sözü bir olar. Avtomobilləri apardığın 
kimi də qaytar gətir. Gətirib qaytaranda yenə mübahisə düşüb. – 
qonaq fikirli-fikirli başını buladı. - Amma inanmıram ki, onu 
öldürmək dərəcəsinə çatsın. Buna heç vaxt inanmaram. O da 
adını-sanını qoruyan adamdır. Hətta bunu eləmək istəsəydi, başqa 
adama elətdirərdi. Şübhələrim düzdürsə, deməli o da günahsız 
yerə həbsdə yatır. 

− Hansı şübhələr? – Rauf maraqlandı. 
− Elçini həmin adamın öldürməməsi. Burda nəsə başqa iş 

var. Məntiqi uyğunluq yoxdu. Vallah ürəyim deyir ki, hər şey 
başqa cürdür. 

Rauf kresloya söykəndi: 
− Bəs özünüzün şübhələndiyiniz kimsə var? Axı qardaş, dost 

olmusunuz... 
    İlqar əsəbi halda başını geriyə atdı: 

− Elə ən pisi də odur ki, onun düşməninin kim ola biləcəyi 
heç ağlıma da gəlmir. Heç kəsə pisliyi dəyməmişdi. Heç kəsin 
çörəyini almamışdı, incitməmişdi. 

Rauf əl çəkmək istəmədi: 
− Bəs heç olmayıb ki, kiminləsə anlaşılmazlıq, ya da başqa 

belə nəsə olsun? Məsələn, razılığa gəlməmək kimi. Ya da bəlkə 
elə şəxsi məsələ olub ki, hətta sizə də deməyib? Ola 
bilməzdimi? 

İlqar azacıq düşünüb, alnını ovuşdurdu. Yaraşıqlı qamətini 
düzəldib, tutqun halda dedi: 

− Bu istisna deyil. Çünki, Elçin mənimlə nə qədər yaxın olsa 
da, ümumilikdə qapalı adam idi. Bir problemi də olanda çalı-
şardı özü həll eləsin, heç kəsi narahat eləməsin. Elə məni də bu 
narahat edir. Heç cür ağlım kəsmir. Əgər kiminləsə düşmənçili-
yi olubsa da, bunu mənə deməyib. Desəydi ən birinci həmin 
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adamı axtarardım da. 
Rauf stola dirsəkləndi: 
− Bəs həbs olunan şəxslə mübahisəsi olduğunu kim demişdi? 
− Bu çox sadə olub. Avtomobilləri qaytarmağa gələndə mü-

bahisə yaranıb, sonra dava düşüb. İşçilərin yanında olubmuş. 
Nə yaxşı ki, yeznələrim də yanında olub, sakitləşdiriblər. 
Həmin adam da Elçini hədələyib ki, “Bunu belə qoymayacam, 
peşman olacaqsan!”. Mənə xəbər çatanda Elçinə dedim ki, hər 
ehtimala qarşı polisə xəbər versin, etiraz elədi. Belə şeylərlə 
arası yox idi rəhmətliyin. 

Udqundu. Qəhərdən boğazı göynədi. Qardaş əvəzi birini 
itirmişdi. 

Rauf diqqətlə onu süzüb fikrə getdi... 
İlqar başını qaldırıb diqqətlə Raufun gözlərinə baxdı:  
− Nə deyirsiniz, bacararsınız? 
Rauf gözünü məchul nöqtədən çəkmədən soruşdu: 
− Həmin şəxs mərhumu hədələyəndə orada başqa kimlər olub? 
İlqar təəccübləndi: 
− Necə məgər? 
− Soruşuram. 
− Başqa adam olmayıb. O aralar alverin zəif vaxtıdır, ona 

görə də müştərilər az-az görünürdü. Mübahisə olanda ancaq 
sürücü, cangüdən, bir də satıcılarımız olub. 

− Bir də yeznələr. - Rauf xatırlatdı. 
− Hə, başqa heç kəs. Təkcə özümüzkülər. 
Rauf yüngülcə burnunu çəkdi: 
− Hm, aydındır. Siz mənə mobil, iş, bir də ev nömrələrinizi 

deyin. Sabah əlaqə yaradarıq. 
İlqar dikəldi: 
− Sabahdan başlamaq istəyirsiz ki? 
− Bu gündən. – Rauf ayağa qalxdı. 
İlqar bu oğlanı qəribə maraqla süzüb, ayağa qalxdı: 
− İstədiyiniz məbləği deyin! 
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Rauf həmişə pul məsələsi çatanda karıxırdı: 
− Özünüz təklif edin. 
İlqar məbləğin adını çəkdi. Doğrudan da kifayət qədər yaxşı 

məbləğ idi. O bunu gözləmirdi: 
− Oldu, amma ki, iki şərtim var. 
− Nə şərt? 
− Birinci şərt, polisi bu işə qatmayın. Əgər belə bir kömək 

yaradası olacaqsınızsa, indidən imtina edim. 
İlqar ani düşünüb razılaşdı: 
− Yaxşı. Bəs başqa nə? 
− Lazım olan adamlarla maneəsiz və rahat görüşümü təmin 

edəcəksiniz və heç bir halda mənə təsir edib öz fikrinizi yürüt-
məyə çalışmayacaqsınız. 

İlqar gülümsədi: 
− Bunlar çox asan şərtlərdir. Mən daha qəlizini gözləyirdim. 
Rauf ciddiliklə: 
− Asan olsa da, vacibdir – deyib, qonağını ötürdü... 

 
* * * 

 

Süfrə başında əyləşəndən artıq 4-cü dəfə idi ki, Nicatın tele-
fonunun romantik melodiyası susmaq bilmirdi. Atasının ciddi 
baxışları deyəsən ona sirayət etdi. Bu dəfə zəngi ləğv etməyib, 
dəhlizə qaçdı. Astadan danışsa da, sərt danışdığı eşidilirdi... 

Bu dəfə süfrədən çörək götürən İradə xanım narazı səslə dil-
ləndi: 

− Ay bala, heç olmasa süfrədə oynatma da o telefonu. Kim 
idi? 

Nicat mızıldandı: 
− Heç, uşaqlar idi. 
Eldar başını buladı: 
− Uşaqlardır, bəs burda niyə danışmırsan? 
Deməyə söz tapmayıb, çəngəllə xörəyinin üstündə cızıqlar 

çəkdi.  
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Qardaşının halını görən Mayanı gülmək tutdu. Xısın-xısın 
güldü. Nicat da fürsət tapıb barmağını ona yellətdi. Qız da öz 
növbəsində onu cırnatmaq üçün “xırda-xırda” jestlər etdi. Uş-
aqlarının gizlin “parollarla” danışmasını gözdən qaçırmayan 
atanı gülmək tutdusa da, ciddi səslə onlara təpindi: 

− Yeməyinizi yeyin! 
Nahardan qalxan Nicat Mayanı dəhlizdə yaxaladı: 
− Sən nəyə gülürdün, hə? 
Maya yenə şıltaqlıq etməyə başladı: 
− “Uşaqlar”a gülürdüm. – deyib, qardaşının əlindən sivişib 

otağa qaçdı. 
− Dayan, payını verəcəm. – deyən Nicat da onun arxasınca 

yüyürdü. Stolun başına dövrə vura-vura bacısını tutmağa 
çalışırdı: 

− Sən hardan bilirsən bunları? Telefonuma baxmısan, hə? 
Maya hirsləndi: 
− Nə danışırsan sən? Telefonunla nə işim. O gün balkonda 

elə bərkdən danışırdın ki, kar da eşidərdi. 
Nicat pərt halda özünü divana atdı: 
− Ay səni, nə pis oldu. Sən də gülməsəydin olmazdı da. Ata 

başa düşdü hamısını. Sən hələ yadında saxla! 
Maya şən halda qapıya tərəf qaçdı: 
− Məndən Əsmər xanıma salam deyərsən, Nicat bəy. – gülə-

gülə otaqdan çıxdı. 
Nicatın dodağı qaçdı. “Hətta adını da bilir. Bu qızın qulağı 

yaman yaxşı eşidir”. 
Romantik bir melodiya yenidən səsləndi. Zəng vuran bayaq-

kı kobudluqdan incimiş Əsmər idi... 
 

* * * 
      

Maya otağına keçib, bir neçə dəqiqə paltar şkafının ay-
nasında özünə tamaşa etdi. Sonra qapısını açıb, paltarları 
gözdən keçirməyə başladı. “Bu yox, bu da yox, bəlkə bu?” 
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Şkafdakı paltarların içində üç rəng – ağ, mavi, yaşıl daha çox 
nəzərə çarpırdı. Bu üç rəng onun ən çox sevdiyi rənglər idi. Ona 
görə də, hər dəfə təzə paltar alanda özündən asılı olmadan bu 
rənglərdən yapışırdı. Asılqanları aralayıb, idman üslubunda olan 
mavi və ağ zolaqlı koftasını və göy cins şalvarını götürdü. 
Bunlar ona çox yaraşırdı. Ümumiyyətlə, çoxları onun zövqünü 
bəyənirdi. Özü də paltarları elə dəstləşdirib geyinirdi ki, hamısı 
bir-birini tamamlayırdı. 

Geyinib aynada özünə bir də baxdı. Çiynindən bir qarış aşa-
ğı olan ipək saçlarını arxaya darayıb, saç bağı ilə yığdı. 

Bir saat əvvəl yeni hazırlıq müəllimi zəng vurub, bu gün 
hazırlığa gəlməsini tapşırmışdı. Heç özü də bilmirdi niyə belə 
tələsirdi... Otağına nəzər saldı. Əl-ayaqda qalan əşyaları 
yerbəyer etdi. Elə həmin an da mobil telefonunun melodiyası 
səsləndi. Koftasının cibinə qoyduğu telefonu çıxarıb, ekrana 
baxdı. Zəng vuran ən yaxın rəfiqəsi - Əfsanə idi. 

− Hə, Əfsanə. 
− Hardasan? 
Bir əli ilə dəftər-qələmini çantasına yerləşdirdi: 
− Evdə. Niyə ki? 
Əfsanə təəccübləndi: 
− Sən hələ çıxmamısan? Mən çoxdan dayanacaqdayam. 
Tamamilə unutmuşdu. Hazırlığın vaxtını dəyişdiyini ona de-

məmişdi. Məsuliyyətsizliyinə görə pərt oldu: 
− Bağışla, sən Allah. Hazırlığın vaxtını dördüncü günə keçir-

mişəm. – sonra günahkarcasına – İncimədin ki? 
Əfsanə yaman əsəbləşdi: 
− Hələ bir soruşursan da?! Səni tanımaq olmur. Hərdən elə 

məsuliyyətsiz olursan ki, səni öldürmək istəyirəm. 
Maya güldü: 
− Yaxşı, öldür, öldür. Əgər bununla sakitləşəcəksənsə. Sən 

hirslənəndə səndən qorxuram. -  Hər ikisi gülüşdülər. 
Əfsanə ciddiləşdi: 
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− Yaxşı, əlimdən belə asan qaça bilməzsən. Özü də, ayıb ol-
sun, mənə demədiyin üçün. 

− Vallah... 
− Nəysə, niyə dəyişdin vaxtı? 
− Fizikadan hazırlığa gedirəm. 
− Fizikadan? - Əfsanə təəccübləndi. 
− Hə, attestat imtahanına görə. 
− Az bilmirsən amma. Maya, mən sənsiz getmək istəmirəm 

hazırlığa. Vaxtında desəydin... Nəysə, mən də müəllimə de-
yəcəm ki, məni sizin qrupa salsın. 

Maya sevindi: 
− Heç ağlıma gəlməmişdi. Əla olar amma. 
Əfsanə gileyləndi:  
− Hə, hə, əla olar. Sevinənimə bax. Bunu sən eləməliydin. 
− Yaxşı da, barışaq. İndi gecikirəm, gələndə evinizə zəng vu-

raram. 
− Yaxşı, oldu. 
− Hələlik... 
Dəhlizə keçdi. Ayaqqabısını geyinə-geyinə mətbəxdə əyləş-

miş valideynlərinə tərəf səsləndi: 
− Mən çıxdım, hələlik. 
Anası qapıya tərəf boylandı: 
− Yaxşı yol, ehtiyatla! Özündən muğayat ol. Maşınlardan 

özünü gözlə! 
− Yaxşı, yaxşı. – gülümsəyib, qapıdan çıxdı. 
“Heyif, atamın işi olmasaydı rahatca gedəcəkdim maşınla. 

Of, yenə bu tıxacda ləngiyəcəm” – düşündü. 
Səbri çatmadı. Avtobusdan düşüb, tələsik ayaqla getməyə 

başladı. Az qala qaçırdı. “Növbəti dayanacağa çatsam, oradan 
qalan yol elə də çox deyil” – düşünüb, yolu keçdi. 

Səkiyə təzəcə çıxmışdı ki, siqnal səsindən diksindi. Əhəmiy-
yət vermədi. Görəsən yenə hansı ağılsızdır?! Yolun kənarıyla 
gedirəm, deyəsən bunu da görmür... 
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Yenə siqnal səsləndi. Bu dəfə Maya hirslə geri dönəndə, ye-
ni müəlliminin ciddi baxışları ilə qarşılaşdı. Rauf maşının 
pəncərəsinin şüşəsini endirdi: 

− Səhv etmirəmsə, zala gedirsiniz. 
Maya azacıq əyildi: 
− Bəli. Tıxaca görə düşdüm ki, bəlkə qaça-qaça tez çataram. 

Deyəsən heç... 
− Əyləşin. - Rauf onun sözünü kəsdi. 
Maya tərəddüdlə ona baxdı. Rauf müəllim onu şagirdliyə 

götürsə də, yenə yad adam idi. O gün anası necə dedi? “İndi 
heç kəsə etibar etmək olmur. Sözlərim haqqında yaxşı fikirləş”. 
Neyləyim görəsən? 

− Əyləşin! – bu dəfə əmr etdi. 
Maya ani tərəddüddən sonra avtomobilin arxa qapısını açıb, 

əyləşdi. Özünü yaman itirmişdi. İlk dəfə idi ki, yad adamın ma-
şınına əyləşirdi. Hətta salam verməyi də unutmuşdu. 

Rauf da deyəsən onun halını başa düşdü: 
− Salam! 
Maya salamlaşmadığını hələ indi xatırladı. Pərt halda mızıl-

dandı: 
− Salam. 
− Dərsə başlamağa hazırsınız? 
− Bəli, hazıram. 
Rauf ön güzgüdə onu diqqətlə süzüb, gözlənilmədən soruşdu: 
− Qorxursunuz? 
Maya özünü tamam itirdi: 
− Yooox... Nədən? 
− Mənə belə gəldi... 
Mayanın qəşəng qaşları çatıldı: 
− Səhv zənn etmisiniz. 
Rauf gülümsədi: 
− Ola bilər... 
Daha yol boyu heç biri bir kəlmə də kəsmədilər. 
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Maya pəncərədən qarışqa kimi qaynaşan maşınları süzərək, 
həyəcanını boğmağa çalışırdı. Özü-özünə çox acığı tuturdu. 
“Mənə bax bir. Axı nə olub ki? Adamyeyən deyil ki? Nədən 
belə həyəcanlandım. Amma nə diqqətlidir. O dəqiqə hiss elədi. 
Özü də hələ bir soruşur da. Qorxmalı heç nə yoxdur. Of, anam 
olmayan yerdən mənim fikirlərimi elə qarışdırıb ki...” 

Tünd qara rəngli “Mersedes” birmərtəbəli idman zalının 
qarşısında dayandı. Maşından düşüb zala daxil oldular. Rauf 
qapıdan keçəndə onu irəli verdi: 

− Xoş gəlmisiniz. 
− Sağ olun. – Maya başını aşağı salıb, içəri keçdi. 
Zalda beş nəfər 16-23 yaş arası oğlanlar vardı. Hamısı da 

Raufu görən kimi hörmətlə salamlaşdılar. Bütün şagirdləri bu 
sərt və qəribə müəllimlərinin xətrini çox istəyirdilər. Onlar 
Raufla bərabər içəri girən qəşəng qızı maraqla və diqqətlə 
süzdülər. Amma müəllimlərinin sərt baxışını görən kimi yenə 
müxtəlif  “nidalarla” məşqlərinə davam etdilər. 

Raufun kabinetində hər şey ona maraqlı idi. İçəri keçmişdisə 
də, hələ əyləşməmişdi. Keçən dəfə kifayət qədər diqqət yetir-
mədəyi bu geniş otağı bu dəfə daha maraqla nəzərdən keçir-
məyə başladı. 

Otağın baş tərəfində geniş ofis stolu yerləşmişdi. Stolun bir 
tərəfində Raufun tünd qara, dəridən hazırlanmış enli və möhtə-
şəm kreslosu, qarşı tərəfdə isə iki sadə, qara kreslo vardı. Geniş 
kitab rəfinin yanında kreslolarla dəst divan qoyulmuşdu. 
Divarlardan birinə bədənnüma ayna bərkidilmişdi. Bundan 
başqa otağın müxtəlif sahələrində qədimi əşyalar – xüsususən 
də silahlar var idi. 

Rauf stolun üstündə hazır qoyduğu fizika kitabını qarşısına 
çəkdi: 

− Əyləşin. - kitabı vərəqləməyə başladı. 
Maya çantasını qarşısındakı kresloya qoydu. Sonra diqqətlə 

kitaba baxan müəlliminə tərəf döndü: 
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− Bəs necə çatdıracaqsınız? Həm onları – barmağı ilə çölə 
işarə etdi -  həm məni hazırlaşdırmağı? 

Rauf qələmlə mövzunun qarşısına işarə qoydu.  
Maya gözucu mövzuya baxdı: 
− Birdən onlara kömək lazım olsa?! 
Müəlliminin onu eşitmədiyini zənn edib, pərt halda sualını 

təkrarlamaq istədi: 
− Müəllim, deyirəm... 
− Bu mənim problemimdir. – Rauf başını qaldırmadan qızın 

sözünü kəsdi. 
Maya pərt olsa da dinmədi. Raufu acıqla süzüb, ürəyində 

“kobud” – deyib, yamanladı.  
Rauf qarşısına işarə qoyduğu iki mövzunu Mayaya göstərdi: 
− Bunların hərəsini bir dəfə oxuyun. Bir dəfə, amma diq-

qətlə. Sonra gəlib mövzunu izah edəcəm. Sonra yenə oxuya-
caqsınız.  -  deyib otaqdan çıxdı. 

Maya bir neçə saniyə onun çıxdığı qapıya tərəf baxıb, deyindi: 
− Bu müəllimlə mənimki heç tutmayacaq deyəsən... 

 
* * * 

  

− Elə yox, sağ əli geri çəkib, solu qarşıya uzadırıq. Hə, bax 
belə. – meydandakı oğlanın dayanışını digər tələbələrinə gös-
tərdi. – Bu vəziyyətdə sol əl zərbəyə hazır görünsə də, əsas gü-
cü sağ ələ veririk. Bununla rəqibin diqqətini sol əlin zərbəsinə 
yönəldirik. O sol tərəfdən müdafiyəyə hazır olduğu halda, sağ 
tərəfin qəfil zərbəsindən hətta nakauta gedə bilər. Solaxaylar, 
sağ əli solla əvəz edə bilərlər. Burada məhz hansı əl ilə vurmaq 
vacib deyil, rəqibin diqqətini işlək olmayan tərəfə yönəlt-
məkdir. Başa düşdünüz? 

− Bəli. 
− Başa düşdük. 
Elşəni yerinə ötürüb, Fəridi çağırdı: 
− Sən gəl bura. Mən rəqibinəm. Fəndini istifadə eləməlisən. 
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Belə təsəvvür edək ki, mən sənin fəndindən xəbərsizəm. Amma 
yadında saxla, rəqibin bu fəndi bilməyə bilər, amma elə başqa 
fənddən də istifadə edər ki, sənin bundan xəbərin olmaz... Odur 
ki, təkcə bildiyini tətbiq etmək lazım deyil. Diqqətli adam qarşı 
tərəfin də məqsədini tutmalıdır. Başla görək! 

Oğlan müəllimindən öyrəndiyi fəndi tətbiq etmək üçün irəli 
atıldı. Baxmayaraq ki, evdə bunu məşq etmişdi, hətta bayaq za-
la gələndən bəri də neçə dəfə təkrarlamışdı, amma müəllim de-
yirsə, demək eləməlidir. Gözəl bilirdi ki, o, heç nəyi elə-belə, 
səbəbsiz deməz. İndi daha arxayınlıqla döyüş vəziyyətini aldı. 
Rauf gözlənilmədən onun ayaqlarına baxdı. Fəridin diqqətinin 
yayınmasına bu kifayət etdi ki, Raufun qəfil zərbəsindən kürəyi 
üstə qalın və sərt döşəyin üstünə çırpılsın. 

− Bax bu, tamam yeni dərsimizdir. – yıxılan oğlana əlini 
uzadıb, qalxmağa kömək etdi. – Özünə əmin rəqibi təkcə əl-qol 
və digər hərəkətlərlə çaşdırmaq olmaz. Bunda hər bir əzamızın 
rolu ola bilər. Baxış fəndi əsas fəndlərdən biridir. Bunu hər bir 
rəqibin bilməsi ehtimalı var. Amma, hətta ən güclü və təsirli 
fəndlərdən xəbərdar olsaq da, ən əsası işlənmə yerini bilmək la-
zımdır. Rəqibin buna hazır olmadığı məqamı tutmaq lazımdır. 

Sonra yanında dayanıb qaşqabağını tökmüş Fəridi süzdü: 
− Təkcə çalışmaqla deyil ki. Diqqətli olmalısan, özün də 

nəsə kəşf etməlisən. Xoşum gəlir də belə şagirdlərdən... – 
kənarda sakitcə dayanmış 20 yaşlı oğlanı göstərdi: 

− Elşən kimi. 
Arxaya dönəndə hiss etdi ki, kimsə azacıq aralı qalmış 

qapıdan onlara göz qoyur. Bu Maya idi... 
Rauf zalın künc hissəsinə yerləşdirilmiş yığcam stola 

yaxınlaşdı. Üstünə qoyulmuş sudan stəkana süzdü. Gözucu lap 
azacıq aralanmış qapıya nəzər saldı. Heç nə görünməsə də, 
bildi ki Maya hələ də onlara baxır. 

Stəkanı stolun üstünə qoyub, geri döndü: 
− Siz davam edin! – otağa tərəf getdi.   
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* * * 
 

O çox sürətli oxuyurdu. Hələ də kimisə inandıra bilmirdi ki, 
orta qalınlıqda hər hansı kitabı bircə günə oxuyub başa vurur. 
Özü də başqa işləri, dərsləri təxirə salmadan. Hətta bir dəfə 
qardaşı ilə mərcləşmişdi də. Onun belə sürətli oxuduğuna 
inanmayan Nicat bacısının bir günə oxuduğu kitabı əlinə alıb, 
ordan-burdan suallar vermişdi. İndiki kimi yadındadır, ən 
sevimli yazıçıarından birinin əsəri idi. O qədər bəyənmişdi ki, 
o əsəri. Hətta həmin kitabdakı ən çox bəyəndiyi qaraqabaq, 
təmkinli, təmiz ürəkli və sadə xəfiyyə obrazının portretini 
yaratmışdı. Hansı ki, yaxın vaxtda təşkil olunacaq rəsm 
sərgisində həmin portret də nümayiş olunacaqdı... 

Yenə də adəti üzrə müəlliminin verdiyi tapşırığı sürətli, 
amma diqqətlə oxudu. Otağa təkrar göz gəzdirib, qapını bir 
azacıq araladı. Oradan böyük zal çətinliklə görünsə də, baş 
verənləri görürdü. Müəlliminə heyrətlə baxırdı. “Tələbələri ona 
necə də hörmət edirlər, deməli o qədər də pis adam deyil. 
Amma yazıq oğlanı yerə nə bərk çırpdı. Mən olsaydım səs-
küyüm aləmi tutmuşdu. Heç səsi də çıxmadı. Ya da özünü 
sındırmadı. Bu oğlanlar qəribə məxluqlardır. Canın ağrıdı, 
azacıq da olsa səsini çıxar, yüngülləş də... Amma müəllim də 
yamandır. Belə bacarıqlıdırsa, yəqin özünə yaman arxayındır. 
Kaş mən də bilərdim o fəndlərdən.”  

Müəllimin gəldiyini görüb cəld yerinə qayıtdı. 
Raufun diqqətli nəzərləri altında özünü itirdisə də, biruzə 

verməməyə çalışdı. 
− Çox sürətli oxuyursunuz. – Rauf kresloya əyləşdi. 
Maya təəccübləndi: 
− Bəli. Hardan bilirsiniz? 
Rauf ona tərəf baxmadan, noutbuku işə saldı: 
− Hətta bizi pusmağa da vaxtınız çatdı. 
Həmin an Mayanın pərtliyini təsvir etmək mümkün deyildi. 

Utandığından nə edəcəyini bilmədi. Axı pis məqsədlə etmə-
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mişdi bunu. Sadəcə çox maraqlı gəlmişdi. Heç vaxt belə canlı 
məşq səhnəsi görməmişdi. Pis niyyəti yox idi axı. Amma indi 
müəllimi onu pis başa düşəcəkdi. Nə pis oldu. Axı niyə yaxın-
laşdı o qapıya. 

− Müəllim, mən elə-belə... Pis niyyətim yox idi. Maraqlı gəl-
di, ona görə, – utandığından pörtlənmiş üzünü gizləməyə çalış-
dı - fəndlərinizə baxırdım. 

Rauf onu maraqla süzdü. 
Utananda nə qəşəng görünürdü bu qız. Doğrudan qəşəng qız 

idi. Amma onun Aytacına heç kəs tay ola bilməzdi. Onun 
Aytacı... – kinayəli gülümsədi – yox, hansısa bankir oğlunun 
Aytacıdır artıq. Onun Aytacı qəlbində qaldı, əbədi xəyallarında 
dəfn olundu. Bu başqa, yad biridir... 

− Müəllim, inanın... 
− Narahat olmayın, faciə baş verməyib. Diqqətlə oxudunuz? 
Maya qızarıb, allanmış üzünün istiliyini əlində hiss etdi: 
− Bəli... 
− Onda, başladıq! 

 
* * * 

 

Evə çox qanıqara gəldi. Evdəkilərə hiss etdirməmək üçün 
tələsik salamlaşıb, otağına keçdi. 

İradə xanım qızının ardınca gəlib, qapını açdı: 
− Yorulmusan? Paltarını tez dəyiş, gəl nahar elə. 
− İstəmirəm. 
− Niyə? Dərs oxuyursan, ac qarına dərs girər başına? 
− İndi istəmirəm, birazdan. 
İradə xanım qızının qəşəng gözlərinə baxdı: 
− Hazırlıq necə keçdi? 
− Normal... 
− Nəsə öyrədə bilir axır? 
− Hə ana, öyrədir. Çıx, paltarımı dəyişim. 
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İradə xanım gülümsədi: 
− Yaxşı, dəyiş. – çıxıb, qapını örtdü. 
Maya tənbəl-tənbəl dolabını açıb, gündəliyi götürdü. Yazı 

stolunun arxasına keçdi: 
 
7 mart, 2011  
 

“Salam, əziz gündəliyim. Bu günüm pis başlamamışdı. Mək-
təbə getdim, sabahkı bayram münasibətilə qadın müəllim-
lərimizə hədiyyələrimizi payladıq. Eləcə də sinif oğlanlarımız 
pul yığıb qızlar üçün hədiyyə almışdılar. Mənim payıma qəşəng 
bir oyuncaq it düşdü. Sinif yoldaşlarımın hamısının xətrini 
olduqca çox istəyirəm. Oğlanlarımız da bizimlə mehriban, 
hörmətlə davranırlar. Hədiyyəni dolabımın üstünə qoydum. 
Həmişə baxanda onları xatırlayacam. Hə, nəysə, birinci dərsdən 
icazə alıb, evə gəldim. Sonra da  fizikadan ilk hazırlığıma get-
dim. Hazırlıq nə hazırlıq... Elə pərt olmuşam ki, hələ də 
yadımdan çıxmır. 

 Axı müəllimim həm də idman müəllimidir. Mən onun otağın-
da olanda, o da zalda məşq keçirdi. Tapşırığı oxudum, sonra da 
maraqlı gəldi,qapının arasından zala baxdım... Axı döyüş filmlə-
rini də xoşlayıram. Hər şeylə maraqlanmağım da başıma bəladır 
lap. Sən demə bu müəllim mənim baxdığımı görübmüş. Üstəlik 
üzümə vurdu gördüyünü. Hələ bir sonra da deyir ki, “Narahat 
olmayın, faciə deyil.” Adama deyərlər, faciə deyildisə, niyə məni 
pərt edirdin? O qədər acıqlıyam ki. Bu müəllimdən heç xoşum 
gəlmir, heç! Bircə hazırlığı başa vursaydım...” 

Durub paltarını dəyişmək istəyirdi ki, əl telefonunun melo-
diyası səsləndi. Zəng vuran Əfsanə idi: 

− Salam, ay qız. 
− Salam. – kefsiz halda dilləndi. 
− Hardasan, gəlmisən evə? 
Maya corablarını çıxardı: 
− Hə, evdəyəm. 
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Əfsanə tələsik yekunlaşdırdı: 
− Hə, tez get telefonun yanına, evə zəng vururam. Kontur azdı. 
Maya ağır addımlarla dəhlizə çıxdı. Qonaq otağı ilə yataq 

otağının kəsişməsində dəhlizə qoyulmuş telefon aparatına 
yaxınlaşdı. Eyni vaxtda telefon zəng çaldı: 

− Hə, Əfsanə. 
− İncimə, kontur yox idi. Qulaq as, hazırsan? 
Maya təəccübləndi: 
− Nəyə? 
Əfsanə hövsələdən çıxdı: 
− Bilmirəm axır vaxtlar sənə nə olub? Qocalırsan deyəsən... 
Hədiyyə almağa getməyəcəkdik?!  
Maya vaysındı: 
− Vay, vay! Gör necə yadımdan çıxıb. Başım dolub elə bil. 
− Sənə nə olub? Yaxşısan? 
− Boş ver, yolda danışaram. Sən çıx, mən də bu dəqiqə 

çıxıram. 
− Yaxşı, tez gəl. 
− Hələlik. 
Cəld otağa qayıdıb, corablarını geyindi. Yüngül bir çanta 

götürüb, pulunu, telefonunu, əl dəsmalını ona yerləşdirdi. 
Mətbəxdə əyləşib televizora baxan anasının yanına qaçdı: 

− Ana, Əfsanə ilə təcili bir yerə gedirik. 
İradə xanım döndü: 
− Nə təcili? Xeyirdi? 
Maya əyilib onun üzündən öpdü: 
− Hə, xeyirdi, xeyirdi. Mən qaçdım. 
İradə xanım onu rahat buraxdı. Hara getdiklərini başa düş-

müşdü... 
− Tez gəlin. 
− Yaxşı. Hələlik. 
Binadan çıxıb, yaxınlıqdakı dayanacağa tərəf tələsdi. Bu 

dayanacaq, həm Əfsanəgilin, həm də Mayanın yaşadığı bina-
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larının arasında ən ortaq nöqtə idi. 
Onlar bir sinifdə oxuyurdular. Hətta, bir partada əyləşirdilər. 

Neçə illər idi ki, məktəbə də bu dayanacaqda görüşüb gedirdilər 
və bu ildən hazırlığa da. Hərdən Əfsanə zarafat edirdi ki, “bu yer-
də görüşüb ali məktəbə də birlikdə gedəcəyik, hələ desən işə də”. 

Uzaqdan Əfsanənin tünd göy pencəyini tanıdı. Həmişə o 
baş-bu başa var-gəl edə qız, indi qısılıb bir küncdə dayanmışdı. 
Bir az da yaxınlaşanda onun düz yaxınlığında dayanmış iki oğ-
lan diqqətini çəkdi. İkisi də qızın ətrafında fırlanır, ona nə isə 
söz atırdılar. 

Rəfiqəsinin köməksiz vəziyyətdə olduğunu görəndə birtəhər 
oldu. Gör ha, bu yaramazlar öz doğma şəhərində, öz xalqının 
qızını incitmək fikrinə düşmüşdülər...  

Əfsanə də Mayanı görüb sevindi: 
− Şükür! Harda qalmısan? 
Maya onun qoluna girib, səkiyə tərəf çəkdi: 
− Bu axmaqlar nə istəyir? 
− Bilmirəm, nəsə boş-boş danışırlar. 
Maya gözucu arxaya baxdı. Oğlanlar bayaqkı yerlərində da-

yanıb, onlara baxırdılar. 
Əfsanəni dartdı: 
− Tez-tez gedək. 
− Nolub, gəlirlər? – Əfsanə geriyə boylandı. 
Maya acıqlandı: 
− Ay qız, baxma! Nəsə, heç xoşuma gəlmədi bu vəziyyət. 
Əfsanə çiynini atdı: 
− Heç nə eləyə bilməzlər. Fikir vermə! Hara gedək əvvəl? 
Maya mızıldandı: 
− Nə bilim? Mən ətir, bir də gül alacam. Pulum buna çatır. 
− Mən də ətir almaq istəyirəm. 
− Hm, yaxşı. Onda Süsən müəlliməgildən aşağı tərəfdəki 

parfüm mağazasına gedək. Orda qəşəng brendlər olur. Özü də 
elə baha deyil. 
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Əfsanə razılaşdı: 
− Gedək də, nə deyirəm. Bəri bax, nolub sənə? Sən canın, 

qaşqabağını tökmə. 
− Elə bir şey deyil. 
Əfsanə əl çəkmədi: 
− Dedin danışacam. Dosta bax da... 
Maya deyindi: 
− Heç nə... Bugünkü fizika hazırlığı bir qəpiyə də dəyməz. 

Müəllimdən də heç xoşum gəlmir. 
− Öyrədə bilmir? 
− Öyrətməyinə öyrədir. Amma çox özündən razının biridir. 
− Neyləyib ki? 
− Onun idman məşqinə baxırdım. Düzdür, xəlvət baxırdım. 

Amma maraqlı gəldi, baxdım. Sən demə o da görüb baxdığımı. 
Əfsanə güldü: 
− Tərgitmədin də hər şeylə maraqlanmağı. Heç xeyirli 

xasiyyət deyil. 
    Maya əlini yellədi: 

− Ehh... Nəysə. 
− Elə buna görə pozulub kefin? Nə var ki burda, başa 

düşmədim heç nə. 
− Yox. İçəri qayıdanda üzümə vurdu gördüyünü. Sonra da 

deyir, narahat olma, faciə deyil. Təsəvvür elə bir. 
    Əfsanə fikirləşdi: 

− Bəlkə elə eləyib ki, bir də təkrarlamayasan? - əlavə etdi. 
Maya başını buladı: 
− Başqa cür eləyərdi. Nə bilim, axır heç yadımdan çıxmır. 
Əfsanə birdən döndü: 
− Dayan, həm də idman müəllimidir dedin? 
− Hə... 
− Onda cavan qalar yəqin. 
Maya gülümsədi: 
− Elə cavandır da. 
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− Doğurdan? Nə yaşda olar ki? 
− Məncə 26-27. 
Əfsanə təəccübləndi: 
− Yaxşı da. Hardan tapmısınız onu? 
Maya çiyinlərini çəkdi: 
− Nə bilim, Müzəffər dayı məsləhət görüb atama. 
Əfsanə öz-özünə danışdı: 
− Gənc şagird və gənc müəllim. İndi bildim səni niyə cırnadır. 
Maya tərs-tərs baxdı: 
− Boş-boş danışma! O müəllimdir, mən şagird. Özü də sən 

deyən adamlardan deyil. Çox ciddi, qaraqabaq biridir. Həm də 
kobud, özündənrazı! 

Əfsanə güldü: 
− Yaxşı, yaxşı. Sən lap barıtsan ki. – Birdən arxaya baxıb, 

tez döndü. - Maya... 
− Nolub? 
− Gəlirlər... 
− Kim? – soruşdusa da, özü arxaya boylandı. Tez də döndü: 
− Axmaqlar! 
Bunu görən oğlanlar ürəkləndilər. Qızların onları gözlədik-

lərini zənn edib, onlara çatmağa çalışdılar. 
Maya və Əfsanə artıq binaların arasındakı yola dönmüş-

dülər. Burada gəliş-gediş daha az idi.  
Maya narahat oldu: 
− Ay Allah! Bunlar hardan gəlib çıxdılar? 
Bu vaxt düz arxada səs eşitdilər: 
− Görəsən bu gözəllər hara gedirlər? 
Əfsanə hirslənib ağzını açmaq istədi, amma Maya onun əlini 

bərk-bərk sıxdı. 
Onların dinmədiyini görən digər oğlan əl çəkmədi: 
− Mən yanmaz idim ey yar, 

Nazın məni yandırdı.... 
Maya ciddi səslə geri dönmədən dilləndi: 



Xəyanət qoxusu 

109 

− İndi səni elə yandıracam, oduna qohum-əqrəban isinəcək. 
Oğlan daha da cürətlənib, onun qolundan tutdu: 
− Təki məni sən yandır. 
Maya qıpqırmızı pörtdü, bir anlıq özünü itirdi. Əfsanə də qor-

xaq nəzərlərlə özlərindən böyük və boy-buxunlu oğlanları süzdü. 
Birdən Maya diqqətlə oğlanın ayaqlarına baxdı. Oğlan da 

eyni istiqamətdə baxanda, gözlənilmədən dizi ilə onun qarnına 
möhkəm zərbə vurdu. Bu elə ani baş verdi ki, digər oğlan da 
özünü itirdi. Bundan istifadə edən Maya, üstü dəmir qayışlı 
çantanı oğlanın başına çırpdı. Amma buna ehtiyac yox idi. On-
suz da oğlan qarnını tutub, aşağı çökmüşdü. Təşvişə düşmüş 
yoldaşı oğlanın qoluna girib onu uzaqlaşdırmağa çalışdı: 

− Dəlidir ki, bu. Vəhşi pişiyə oxşayır. 
Oğlan zarıyıb ayağa qalxdı: 
− Qalsın qulluğunda! 
Onların uzaqlaşmasına nəzarət edib, arxaya çevrilən Maya 

həyəcandan əsirdi: 
− Axmaqlar, ədəbsizlər! Bizə düşmən heç nə eləyə bilməz. 

Nə eləyir bunlar eləyir. Mən başa düşə bilmirəm. Yəni, bunla-
rın anasına, bacısına qarşı belə eləyəndə xoşlarına gəlir? 

Əfsanə də qorxmuşdu. Amma həm də gülmək tutmuşdu: 
− Afərin sənə vallah! Sənin yerinə mən qorxdum. Birdən qa-

yıdıb səni vurardı. 
− Buna cəsarəti çatmazdı. 
− Niyə? 
− Ona görə ki, üz verməmişik. 
Əfsanə pərəstişlə dostuna baxdı: 
− Sən canın, hardan ağlına gəldi bu? 
Maya güldü: 
− Bugünkü hazırlıq əhvalatının yeganə xeyri... Müəllim 

məşqdə uşaqları öyrədəndə gördüm. 
− Gördün, yadında da qaldı. 
Maya başını buladı: 
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− Burda nə var ki? 
İkisi də bir müddət susdular. Zarafata salsalar da, özlərindən 

neçə dəfə böyük bu oğlanlarla qarşıdurma ikisini də qorxutmuşdu. 
Əfsanə zəif səslə dilləndi: 
− Eşitdin nə dedi? 
Maya qaşqabağını tökdü: 
− Desin də. Eləsi daha “bağışla” deməyəcək ki. 
Əfsanə yenə geriyə baxıb döndü: 
− Bəlkə zəng eləyib olanları Eldar dayıya deyək? 
Maya etiraz etdi: 
− Yox, həmişə hər şeyi özüm yoluna qoymağa öyrəşmişəm. 

Şişirtmək lazım deyil. Daha da narahat olarlar. 
− Hm, yaxşı. 
Üstündə müxtəlif brendlərin, firmaların reklam plakatları 

vurulmuş böyük və işıqlı parfüm mağazasının qapısını açdılar. 
İçəri girən kimi, müxtəlif rəngarəng ətirlər onları bürüdü. 
Adam lap sərxoş olurdu. Heç buradan çıxmaq istəmirdi. 

Əfsanə astadan dilləndi: 
− Kefdədir buranın işçiləri. 
Maya gülümsədi: 
− Amma çox qalanda adamın könlünü vurur... Hm, gəl o 

qızdan soruşaq. – mağazanın xüsusi geyimində olan sarışın qı-
za yaxınlaşdılar. Maya çox geniş piştaxtaya düzülmüş müxtəlif 
ətriyyatlara baxdı.  

Adamın başı fırlanırdı. Bu qədər ətriyyatın adını heç bir gü-
nə oxuyub qurtarmaq olmazdı. 

− Mənə qızılgül ətri lazımdır. 
Sarışın qız heç nə demədən bir neçə firmanın ətirlərini onun 

qarşısına düzdü. Ətirləri bir-bir qoxlasa da, qiymətlərə də ba-
xırdı. Puluna yetərli olmalı idi. Nəhayət, seçdiyi ətiri zövqlə 
bükdürdü. 

Əfsanə də hədiyyəsini seçmişdi. İndi birbaş gül mağazasına 
gedəcəkdilər.  
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Əfsanə qalan pullarını hesabladı: 
− Görək istədiyimə çatacaq? Hər şeyin qiymətini qaldırıblar 

at belinə. 
Maya fikirli halda başını buladı: 
− Ehh... Kim kimədir indi... Eybi yox, hələlik şagirdik, 

pulumuz nəyə çatır, onu alarıq. İnşallah, işləyəndə maaşımızla 
yaxşı bir şey alarıq. 

Əfsanə güldü: 
− Elə asan dedin ki. İnsitituta qəbul olduq, oxuyub qurtardıq, 

qaldı işləyib pul qazanmağımız. 
Maya onu başdan ayağa süzüb ,yarızarafat: 
− Qız, sənin belini inamsızlıq qıracaq – dedi, - bilmirəm düzdü, 

ya yox?!... Ümumiyyətlə, mövhumatçı deyiləm. Amma həmişə 
nəyə inanıramsa, nəyi deyirəmsə olacaq, doğrudan da olur. 

Əfsanə istehzayla: 
− Bəlkə seyidsən? – güldü. 
Maya ciddiləşdi: 
− Əstafürüllah! Ciddi deyirəm. 
− Onda, çoxlu-çoxlu de ki, Əfsanə ali məktəbə qəbul olacaq. 
− Ona sən özün inanmalısan. Hərənin dünyada öz missiyası 

var. Bunun da ardınca özümüz getməliyik, gedəcəyimiz yola 
özümüz inanmalıyıq. Başqalarını inandırmazdan əvvəl... 

Əfsanə güldü: 
− Vallah, Eldar dayı sənə yaxşı ad qoyub. Filosof... 
− Burda filosofluq nə var ki? 
Əfsanə etiraz etdi: 
− Var da! Bax gör ətrafında yaşıdlarımızdan hansı sənin kimi 

fikirlər yürüdür, nə bilim, belə qəribə prinsiplərlə yaşayır? Mən 
hələ səndən başqasına rast gəlməmişəm. 

Maya gülümsədi: 
− Sağ ol, vallah! Filosofların həyat tərzi haqqında ətraflı 

məlumata görə! – barmaqlarını bir-bir qatlamağa başladı. - 
Deməli, filosof mənim kimi qəribə prinsiplərlə yaşayanlara 
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deyilir?! Mənim kimi fikirləşənlərə deyilir?! Onda belə çıxır ki, 
filosoflar hörümçəkdən qorxurlar, qaranlığı sevmirlər, dov-
ğadan, borşdan, şorbadan, qoyun ətindən acıqları gəlir. Səhər-
lər 11-ə kimi yataqdan qalxmırlar. Tərs, deyingən, ağlağan, 
emossional, çılğın, dəlisov, əsəbi... 

− Dayan, dayan! - Əfsanə güldü. 
− Hə, deyirsən filosoflar belə olur? – güldü. 
− Belə niyə ki? 
− Axı mən beləyəm... 
Gülüşdülər. Əfsanə rəfiqəsinin qoluna girdi: 
− Maya, sən yaxşı qızsan. Doğrudan deyirəm. Saydıqlarının 

da, deyingən, dəlisov, əsəbi, ağlağan olmağını çıxmaq şərtilə, 
hamısı ilə razıyam! 

− Niyə? – təəccübləndi. - Elə deyiləm ki? 
− Yox, Maya! Dostumsan, üzünə demirəm. Amma, sən çox 

xeyirxahsan. Dəlisov deyilsən. Bir az tez coşursan, amma bir 
atımlıq barıtın var. Əsas odur ki, kinli deyilsən. Ağlağan ol-
mağına qalanda, hələ sənin yadların yanında gözündə yaş gör-
məmişəm. Hər adam bacarmaz. Sənin çox möhkəm iradən var. 
Hərdən fikirləşirəm, sənin kimi ola bilsəydim... 

− Nədir, yoxsa filosof olmaq istəyirsən? Çalışma, yerimi 
verən deyiləm. 

− Yaxşı, heç istəyən də yox idi. Eqoist! 
− Bu da biri. – güldü. 
− Zarafat eləyirəm. Ay qız, yadımdakən, yazıq dovğa sənə 

neyləyib? 
− Hələ ki heçnə. Olan yeyəndə olur. 
− İnan, ömrümdə rast gəldiyim birinci adamsan ki, dovğa ye-

mirsən. Həqiqi, niyə? 
− Nə niyə? 
− Deyirəm, dovğadan niyə xoşun gəlmir? 
− Sənin sarı rəngdən niyə xoşun gəlmir? 
− Nə bilim, gəlmir da. 
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− Elə mənim də ona görə. 
Söhbət başlarını elə qatdı ki, mağazaya nə vaxt çatdıqlarını 

hiss etmədilər. 
İçəri elə gözəl rəngarənglik idi ki, adam heç çıxmaq istəmir-

di. Təbii güllər o qədər şux və canlı görünürdü ki, süni güllər-
dən çətinliklə seçilirdi.  

Maya dərindən nəfəs aldı:  
− Nə qədər qəşəng, bahalı ətirlər olsa da, yenə bu təbiətin ya-

ratdığının ətrinə tay ola bilməz! Sən canın, gör nə gözəl ətir 
saçırlar? Bax, kefi ordakılar yox, buranın satıcıları görür. 

Əfsanə küncə yığılmış qızılgülləri göstərdi: 
– Bəlkə onlardan alaq? 
– Sən istəyirsənsə, al! 
– Bəs sən almırsan? 
Maya süni güllərin yanına qoyulmuş açıq mavi gülləri gös-

tərdi: 
– Mən ondan alacam. Neçəyə olur olsun. Lap bir dənə də 

olsa. 
Əfsanə onun göstərdiyi tərəfə baxdı: 
– Ay qız, onlar sünidir. 
– Yox, süni deyil. Hələ belə gül görməmişdim heç vaxt. Gö-

rəsən adı nədir? Ay Allahım, necə də qeyri-adidir. Lap adamı 
sehirləyir. 

Əfsanə çiyinlərini çəkdi: 
– Özün bil, mən qızılgül alacam. 
Cavab əvəzinə Maya satıcıya yaxınlaşdı: 
− Bax, o açıq mavi güllər neçəyədir? 
Satıcı gülə tərəf baxıb, dedi: 
− Hamısının qiyməti qoyulduğu səbətlərin üstündə var. 
Maya çox da böyük olmayan səbətə yaxınlaşdı. Qiymətə 

baxdı. Bir az da irəli əyildi, yox, səhv etmirdi. Doğrudan da də-
yərdi bu qiymətə. Görəsən haradan gətiriblər ki, bunu? Maya 
pərt halda, öz-özünə deyindi: 
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− Nə pis oldu... 
Satıcıya tərəf döndü: 
− Bəs bir az ucuz verə bilməzsiniz? 
Arıq, uzunburun satıcı qadın Mayanı ötəri süzüb, təkəbbürlü 

səslə soyuq dilləndi: 
− Xanım, o sizin üçün adi gül deyil, çox qiymətlidir. Onu adi 

adamlar almır. 
− Heç olmasa bir dənəsini ala bilsəydim. Azacıq pulum çatma-

dı. 
− Nə qədər pulunuz var ki? 
Maya məbləği dedi. Qadın istehzayla gülümsədi: 
− O pula bu tərəfdə adi güllər var, yığcam buket bağlaya 

bilərik. 
Maya onun göstərdiyi tərəfə baxmadan, ciddiliklə dilləndi: 
− Güllərin adisi olmur! Hamısı özü-özlüyündə qeyri-adidir. 

– bir az kinayə ilə qadını süzdü, - adamların da adisi olmur, xa-
nım! Mən belə cahillərlə razılaşmıram! – deyib, Əfsanənin 
yanına döndü. 

Böyük mağazada Əfsanə güllərini artıq bağlatdırırdı: 
− Nolub, Maya? 
− Heç... Bundan bir dayanacaq o tərəfə də gül mağazası var. 

Ora da baxarıq. 
Əfsanə təəccübləndi: 
− Burda gül qəhətdir?  - sonra nəyisə xatırladı. - Noldu, 

almadın o gülü? 
− Ala bilmədim. - məyus halda dilləndi. – Yaman bahadır, 

elə bir qiymət qoyublar... 
− Yaxşı da, elə bahadır ki? 
− Hə... 
− Eybi yox, birini al. 
− Elə birinin qiymətini deyirəm hələ. – məbləği dedi. 
Əfsanə əsəbləşdi: 
− Pah, bir gül nədir ki, o qiymətə satırlar? Kimdir ki onu alan? 
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Maya mənalı gülümsədi: 
− Alan tapılır, əzizim... 
Bu vaxt arxalarından səs eşitdilər: 
− Bayramınız mübarək! 
İkisi də eyni vaxtda təəccüblə döndülər. Əfsanə qarşısında-

kını tanımadısa da, Maya görən kimi daha çox təəccübləndi və 
qızardı: “Bu hardan gəldi?!” 

− Salam müəllim, təşəkkür edirik. 
− Xoşdur. - Rauf ciddiliklə gülümsədi. 
Maya Raufu dostuna təqdim etdi: 
− Fizikadan hazırlıq müəllimim - Rauf müəllimdir. 
Ardınca Əfsanəni təqdim etdi: 
− Bu da ən yaxın rəfiqəm Əfsanədir. 
Rauf başını tərpətdi: 
− Şad oldum. - əlindəki qızılgülü Əfsanəyə, açıq mavi gülü 

isə Mayaya verdi... – Maya, bu gün sizi təbrik etməyi unutmuş-
dum, təsadüf elə gətirdi ki, səhvimi düzəldə bildim, bir daha 
təbriklər! 

Qızlar ikisi də donub qalmışdılar. Maya heç bilmədi niyə 
kövrəldi. Çox qəribə qız idi. Bir yandan bayaqdan həsrətlə bax-
dığı gülün, indi əllərində olmasına həm inanmır, həm də sevi-
nirdi. Bir tərəfdən də Raufun qarşısında özünü borclu, necə de-
yərlər məğlub kimi hiss edirdi. 

Əfsanə heyrətlə Mayanı süzdü: 
− Budur müəllimin? 
Amma Maya onu eşitmədi. Piştaxtaya yaxınlaşan Raufun ar-

dınca tələsdi: 
− Müəllim, bu nədir? 
Rauf diqqətlə onun əlindəkinə baxdı: 
− Bizim tərəflərdə buna gül deyirlər.  
Amma Maya zarafatla ötüşmək istəmədi: 
− Bizdə də gül deyirlər... Bunu niyə aldınınız? 
Rauf ciddiləşdi: 
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− Maya, hədiyyə verəndən soruşmazlar ki, bunu niyə aldın?! 
− Bilirəm, amma çox baha... 
− Bu sözdən acığım gəlir. – Rauf üz-gözünü turşutdu. 
Yenə dili dinc durmadı. Qisas almaq istədi: 
− Siz də məni pusurdunuz... 
Rauf işarənin nəyə vurulduğunu o dəqiqə anladı və təbəssü-

münü gizləməyə çalışdı. Bu inadcıl və özünə hörmət qoyan qızı 
yenə diqqətlə süzdü. Artıq Maya onda hörmət doğururdu. De-
məli, hələ təzə tanış olduğu gənc müəllimdən belə diqqət 
gözləmir. Onu müəllim məsafəsindən yaxına buraxmır. Çünki, 
çox çaşdı. Eyni zamanda, belə bahalı hədiyyəyə görə narahat 
oldu. Hələ sözünə bax. Deməli, səhərki iradım yaman təsir edib 
bu qürurlu qızcığaza. İndi də fürsət tapan kimi, məndən qisas 
almaq istəyir. Çox maraqlı qızdır... 

− Maya, buna pusmaq yox, şahid olmaq deyirlər. Sadəcə tə-
sadüfən şahid oldum. 

Maya nəsə demək istədi. Amma susdu. Sonra birdən gülü 
ona uzatdı: 

− Bağışlayın, götürə bilmərəm. 
Rauf sərtləşdi: 
− Buna isə ən böyük hörmətsizlik deyirlər... Gözləmirdim. 
Maya pərtliyini gizlətməyə çalışdı: 
− Yaxşı müəllim, çox sağ olun. Unutmaram... 
− Unutqanlıq pis şeydir. 
Söhbəti dəyişmək istədi: 
− Sizdən burada nə əcəb? – gizli bir qısqanclıqla əlindəki 

gülə işarə etdi. - Nişanlınıza alırsınız? – səsi qəribə alındı. 
Rauf  bunu anında duydusa da, bildirmədi: 
− Anama alıram! – buketi götürüb döndü. - Sağ olun! – 

qapıdan çıxdı. 
Maya yerində dayanıb, bir əlindəki gülə, bir də qapıya bax-

dı. Geri dönəndə bayaqkı satıcı qadının qəribə bir maraqla ona 
baxdığını gördü... 
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Yol boyu Əfsanə dayanmaq istəmirdi: 
− Maya, təsəvvür eləyirsən necə şoka düşmüşdüm? Çox 

yaraşıqlı müəllimin var. 
− Bəsdir, sən Allah! 
− Sənin gözün tutulub. Görmədin, mənə buket bağlayan qız 

necə baxırdı ona?! 
− Baxsın da... 
Əfsanə sınayıcı nəzərlərlə onu süzdü: 
− Yəni, doğrudan sənə təsir eləmir? 

    Maya əsəbiləşdi: 
− Nə təsir etməlidir axı? Nəyimdir mənim? Nişanlımdı, sev-

gilimdi? Mənə nə dəxli qalıb? 
Əfsanə güldü: 
− Əsəbləşmə! Təsir eləməsəydi əsəbləşməzdin... Nəysə, am-

ma çox yaraşırsınız. Doğrudan deyirəm. İkiniz də inadcıl. Am-
ma, o səndən də inadcıl çıxdı... 

− Yadıma salma. 
− Çox romantik idi. 
− Ay qız, bəsdir. 
− Özünüzdən xəbəriniz yox idi. 
− Əfsanə, ayıbdır. 
− Nədir ayıb? Sevməyin nəyi ayıbdır? 
− O müəllimdir. Mən də şagird. Başqa heç nə ola bilməz. 

Kim kimə gül verirsə, deməli sevgili olur? Onda Cavanşir mü-
əllimin bütün qadın müəllimələrə gül paylamasına nə ad 
qoyaq? 

Əfsanə razılaşmadı: 
− O hamıya vermişdi. 
− Nə olsun, Rauf müəllim də ikimizə verdi. 
− Amma fərqli... - Əfsanə mənalı dedi. 
Maya təəssüflə dostuna baxdı: 
− Yəni sən, hələ də başa düşmədin? 
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− Nəyi? 
− O gülü mənə yox, anama alıb. Mənim başım gülə elə qarış-

mışdı, heç müəllimi görməmişəm. Sən də ki tanımırdın. O da 
düz yanımda olub, hər şeyi də eşidib. Satıcı ilə olan bütün 
söhbəti. Əgər mənə gül almaq fikri olsaydı, başqa cür edərdi. 
Sadəcə məyus olduğumu görüb, gülü alıb. Fikirləşib ki, tək 
mənə versə pis alınar. Sənə də qızılgül alıb. Amma mənə aldığı 
gül anama alınıb. O bilir ki, mən gülü anama aparacam. Mənə 
almaq istəsəydi ikisini alardı. 

Əfsanə fikirləşdi: 
− Hə, uyğun gəlir. 
Maya dərindən nəfəs aldı: 
− Nəysə... Ananı, bacını adımdan təbrik elə. Sənin də bayra-

mın mübarək. Onsuz da, sabah gələcəm sizə. 
Əfsanə gəldikləri yola baxdı: 
− Maşallah, nə tez çatdıq. Başımız qarışıb. Oldu, sən də İra-

də xalanı təbrik elə. Bax, gözləyəcəm ha! 
− Hələlik! 

     

* * * 
 

“Prado” markalı böyük qara avtomobil hündür, naxışlı bir 
darvazanın qarşısında dayandı. Avtomobilin siqnalı heç səslən-
məmiş, darvaza taybatay açıldı. 

Bura geniş bağ evi idi. Həyətində dupduru suyu olan zövqlə 
tikilmiş hovuz, müxtəlif dekorativ və meyvə ağacları, istirahət 
üçün yarımaçıq quraqlıq var idi. Göz oxşayan dizaynla ucaldıl-
mış kürsülü, ikimərtəbəli evin qarşısında elə gözəl gül bağçası 
salınmışdı ki, içəri girən hər kəsi ilk öncə o cəlb edirdi. Eyni 
güllərdən balkona da düzülmüşdü. Hasarın küncündə isə böyük 
və geniş qəfəsdə ayı var idi. 

Ümumiyyətlə, ev sahibinin təbiəti sevdiyini ilk baxışdan 
anlamaq olardı. Ağaclar, hovuzdakı qazlar, gül-çiçək və digər 
yığcam qəfəsdə kiçik, iki dənə sarı quş. 
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Gələn qonaq isə bu gözəlliyə o qədər əhəmiyyət vermədi. O, 
buranın daimi gəlib-gedənlərindən idi...  

Yüngül idman dəsti geyinmiş orta yaşlı ev sahibi, uzandığı 
tor yellənçəkdən düşdü. Ağır addımlarla qonağın qarşısına 
çıxdı: 

− Gəldin çıxdın axır ki... 
Başının ortası dazlaşmış, bir qədər gödək boylu və dolu bə-

dənli kişi ev sahibi ilə əl tutuşdu: 
− Çıxmaq olur ki? 
Yaradılmış təbiət guşəsinin mərkəzində kənardan baxarkən 

doğranmış kötüyü xatırladan stol qoyulmuşdu. Ətrafına 
düzülmüş stullar da eynən, oduncaqlara bənzəyirdilər. Bunu ev 
sahibi xüsusi sifarişlə çox baha qiymətə hazırlatmışdı. 

Onlar stol başına keçdilər. Ev sahibi evə tərəf səsləndi: 
− Çay gətirin! – sonra üzünü qonağa tutdu. - Danış görüm nə 

məsələdir? 
Qonaq cibindən çıxardığı dəmir qutudan siqaret çıxardı. Ba-

halı bir alışqanla alışdırıb havaya tüstü buğumu üfürdü: 
− Yenə problem yaranıb. 
− İlqar?! 
− Nə bildin?  
Ev sahibi stola dirsəkləndi. - Bilirdim ki, dinc dayanan 
deyil. Apilyasiyaya verib? 
Qonaq başını buladı: 
− Xəfiyyə tutub. 
Deyəsən ev sahibi bunu gözləmirdi. Yerində dikəldi: 
− Lənətə gələsən! 
Qonaq nəsə fikirləşdi: 
− Narahat olma, yoluna qoyarıq. Onun xəfiyyəsini tanıyıram. 

Cavan oğlandır. MTN-nin ehtiyatda olan zabitidir. Öyrəndim 
hamısını. Hər şey pulun başında deyil? Yola gətirərik onu... 

Ev sahibi ağır-ağır dilləndi: 
− Sən bu işin kökünə şəxsən özün get. Məsələni həll eləməyə 
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ən zirək adamlarından göndər... Özün də öyrən gör nə qədər 
boyun olub İlqar ona. 

− Soruşmağa ehtiyac yoxdur. - qonaq məbləğin adını çəkdi. 
Amma bu dəfə ev sahibi təəccüblənmədi: 
− Hələ ondan da çox verərdi. Necə prinsipial biridir, bilmirsən? 
− Biz ondan da çox boyun olarıq. Amma razılaşmasa? 
Qonağına baxıb ani düşündü: 
− Onda bərk qorxuzarıq. Yəni, bizimlə zarafat olmaz. Lazım 

gəlsə... 
Qonaq üz-gözünü turşutdu: 
− Çox ölü, çox da problemdir. Ona nəsə olsa işə MTN qarı-

şacaq. Bizə bu lazım deyil. 
− Bilmirəm, onda nəsə fikirləş. Onu oyundan çıxar. Onsuzda 

inanmıram nəsə eləyə bilsin, amma əl-ayağımıza da dolaş-
masın. 

− Oldu, əncam çəkərəm! 
− Nə qədər istəsə boyun ol. 
− Birdən istifadə eləyib lap çox istəsə... 
Ev sahibi başını yellədi: 
− Nə qədər istəsə! – ani susub, əlavə etdi – gedənlər hərtərəf-

li hazırlıqlı getsinlər... 
Qonaq süfrəyə gətirilmiş fincanı əlinə aldı, süfrədəki qoz 

mürəbbəsini yaxınına çəkdi. Onun gözləri parıldayırdı... 
 

* * * 
  

Evə gələndən bəri otağından çıxmamışdı. Bəzi yerlərə zəng 
edib Elçin Talıbovun qətli ilə əlaqədar bütün sənədləri, mə-
lumatları toplamışdı. İndi noutbukun arxasında əyləşib, əlində 
olan bütün dəlilləri oxuyurdu.  

Otağın qapısı döyüldü, ardınca atası Mahir içəri girdi: 
− Nə iş görürsən? 
Rauf ayağa qalxdı və yenidən əyləşdi: 
− Heç, bir-iki yazı var, ona baxıram. 
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Atası yaxınlaşıb, noutbukun ekranına baxdı. Gözləri zəif-
ləmişdi. Yaxşı seçə bilmədiyi üçün köynəyinin cibindən 
eynəyini çıxardı. Rauf dinmədi. 

Mahir uzun müddət müstəniq və son illər prokuror işlə-
mişdi. Amma həkimlər ona ürək xəstəliyi diaqnozu qoyandan 
sonra, istefaya çıxmalı olmuşdu. Peşəsinə bağlansa da, sevsə 
də, oğlunun bu yolda olması o qədər də ürəyincə deyildi. 
Bilirdi ki, çətin olacaq. İncidəcəklər. Vicdanlı, təmiz işçilər çox 
çətinliklə üzləşirdilər...  Daha nələrdən keçmirdi onlar. Elə ona 
görə tez zamanda ürək xəstəliyi tapdı Mahir. Özü də çox 
təhlükəli növündən. Həm də ürək xəstəliyini təkcə özü 
tapmamışdı. Həyat yoldaşı Gülnaz xanım da, eyni təhlükəni, 
eyni həyəcanı onunla yaşamışdı. 

Gecələr qəfil harasa çağırılanda, yuxusuna qor qatırdılar qa-
dının. Uşaqları yatırdıb, bütün gecəni əli qoynunda keçirirdi. 
Həyəcan, qorxu... Odur ki, onun da sinirlərindən, sağlamlı-
ğından təsirsiz ötüşməmişdi bu illər... 

Elxan həkim olmaq istəyirdi. Onun bu arzusu evdə böyük 
sevinclə qarşılanmışdı. Atası da ən yaxşı müəllimlər tapıb, onu 
hazırlaşdırırdı. Yüksək balla Türkiyədəki ali məktəblərdən 
birinə, cərrahlığa qəbul oldu. Ürək cərrahlığına... 

Amma Rauf, atasının da, anasının da narazılığına baxmayaraq, 
onları yola gətirdi. Hələ lap uşaqlıqdan olan arzusunun ardınca 
getdi. Hüquqa sənəd verdi, qəbul oldu. Bacarıqlı, ağıllı, məntiqli 
düşüncəsinə görə, gücünə, qüvvətinə görə hamıdan seçilirdi. Onu 
əlavə hazırlıq üçün bir illik kursa da göndərmişdilər xaricə. 

Mahir həmişə uşaqlarına oyuncaq alanda, Rauf tapança, 
silah istəyirdi. Deyirdi “ata, böyüyüb banditləri, pis adamları 
tutacam. Adam öldürənləri öldürəcəm”. Belə deyə-deyə də, nə 
vaxt böyüdükləri, bu yaşa çatdıqları hiss olunmadı.  

Arzusuna çatmışdısa da, atası gizlincə xahiş edib tapşırmışdı 
ki, onu hələlik də olsa ehtiyata keçirsinlər. İndi həm karate və 
kinqbox dərsləri üzrə idmançılar yetişdirir, həm də əsl 
peşəsinin ardınca gedirdi. 
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Mahir qaşlarını çatdı: 
− Bunlar nəyinə lazımdı? 
Rauf yalan demək istəmədi: 
− Təzə işdir. 
Mahir ciddi baxışla oğlunu süzdü: 
− Demişdim axı, belə işləri götürmə!... O qədər yüngül iş var 

ki. 
− Bəs hamı yüngülə qaçsa? 
− Başa düşürəm səni. Amma sən də ananla məni başa düş. 
Rauf gileyləndi: 
− Həmişə hər xırda şeyə görə narahat olursunuz. Belə şeydən 

heç xoşum gəlmir. 
Mahir başını bulayıb, divanda əyləşdi. Boy-buxunlu, ya-

raşıqlı oğlunu sanki neçə illər görmürmüş kimi diqqətlə süzdü. 
Ürəyindən çox şey keçirdi, lap çox... 

O da övlad toyu görmək istəyirdi. Dünyadakı bütün vali-
deynlər kimi belə şeylər düşünəndə ürəyinə sərinlik gəlir, üzü-
nə təbəssüm qonurdu. Bu yaxınlarda həyat yoldaşı ilə ikilikdə 
söhbət edəndə söhbət gəlinə, nəvəyə çatdı. Mahir həmişə 
deyirdi ki, gəlinimi qızım kimi istəyəcəm. Həm də qızı yox idi 
axı. Ürəyi nə istəsə alacam ona. Qoymayacam zərrəcə xətrinə 
dəyən olsun. Hələ nəvələri düşünəndə nə hislər keçirirdi. Ürəyi 
tələsirdi nəvə qığıltısı, nəvə şıltaqlığı, nadincliyi üçün... 

Qaşlarını düyünləyib, nəyisə diqqətlə oxuyan oğluna baxıb, 
yenə eyni xəyalları qururdu. 

− Rauf... – səsi birtəhər çıxdı. 
Bunu hiss edən oğul diqqətlə atasına baxdı. İlahi, illər insanı 

necə dəyişərmiş. Nə vaxt dəyişildi atası belə. 
Möhkəm bədənli, şux, sıx qara saçlı atasının əvəzinə üzünün 

bəzi yerlərində dərin qırışlar yaranmış, saçları çallaşmış bir kişi 
dururdu. Əvvəlki gümrah görünüşünü tam itirməsə də, 
yaşlanmışdı atası... Necə olub ki, bunu bu günədək görməyib, 
duymayıb. Hər gün bir süfrə başına əyləşəndə bu dəyişiklik 
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niyə onu cəlb eləməyib. Ürəyinin dərinliyindən bir sızıltı keçdi. 
Sanki, ata və oğul bir-birlərinin fikirlərini oxumuşdular. Bu 

dəyişikliyi, duyduqlarını baxışları ilə biri-birilərinə etiraf edir-
dilər. Rauf baxışlarını çəkdi. 

Atası onu çağırdı: 
− Gəl yanımda otur, çoxdan belə danışmırıq. 
Rauf itaət etdi. Mahir irəli əyilib, birləşdirdiyi əllərini 

dizinin üstünə dayadı. Oğluna tərəf baxmadan dilləndi: 
− Bilirsən mənim neçə yaşım var? 
Rauf dodaqaltı mızıldandı: 
− Bu il 55 olacaq. 
− Bəs mənə nə qədər yaş verərsən? 
Ötəri atasını süzdü: 
− Elə o qədər. – yalan danışdı. 
− Mənə yox da. 
Rauf susurdu. Gözəl bilirdi ki, atası nədən danışacaq. Anası 

bu dəfə onu daha ciddi danışmağa təhrik etmişdi. Heç olmasa, 
yenə ananı yola vermək olurdu. Amma atasından çəkinirdi. Bu 
mövzuda həmişə pərdə olmuşdu aralarında. Heç vaxt belə açıq 
danışmamışdılar. Hətta əvvəl Aytac ilə qarşılaşanda da, 
məsələni yalnız anasına açmışdı. 

Narahat halda yerində qurcuxdu. 
Atası sərt baxışlarını oğlunun üzündə saxladı: 
− Etiraf etmək istəmirsən... Belə-belə, heç hiss eləmədən mə-

ni də itirəcəksən, ananı da. 
Rauf nəsə demək istədi, amma atasının zəhmli səsinin 

yaratdığı abu-havanı pozmaqdan çəkindi.  
− Oğlum, hamı kimi arzu-kamım var. Əgər qardaşın evlən-

mək istəsəydi, lap elə əvvəlcə onu evləndirərdik. Amma Elxan 
and içib ki, sən evlənməsən evlənməyəcək. Gör inadcıllığın nə 
qədər adamın xoşbəxtliyinə mane olur. 

Rauf mızıldandı: 
− Mənə çox da bel bağlamayın. 
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Mahir ciddiləşdi: 
−  O söz deyil, danışırsan. Gəldim səninlə söhbət eləyim. 

Əgər zərrə qədər mənə, yaşlı anana hörmətin varsa, qız tap, 
evlən. Ya da mən evimə ürəyim istəyən gəlini gətirəcəm. Baş-
qa variantın yoxdur! – Ayağa durub ağır-ağır qapıya doğru get-
di, dönüb başını aşağı dikmiş oğluna baxdı. - Əgər hörmətin 
varsa... 
    Rauf əsəbi halda noutbukun arxasına keçdi. Elə hövsələdən 
çıxmışdı ki, işləyə bilməyəcəyini başa düşdü. “Nə işə düşdüm 
amma. Evlənmək istəmirəm də, nə məcburdur. Ax səni Elxan, 
bunun da inadına bax. Məni başqa cür yola gətirə bilmir deyə, 
xoşbəxtliyini qardaşının ixtiyarına verir.  

Aytac... Gör məni nə hallara saldın. Gör sənə görə ailəm də 
necə əziyyət çəkir. Sən isə yəqin indi yeni sevgilinə məhəb-
bətdən dəm vurursan. Yəqin başını doldurursan ki, guya o ilk 
məhəbbətindir, guya ondan başqasını sevə bilməmisən. Guya 
arxanca sürünənlər içində qəlbini ələ ala bilən təkcə o olub. 
Yox, yox, sənə nifrət etməyə haqqım var. Özü də çox var!  

Bu dünyada kimə inanmazdımsa da, sənin qəlbinin 
paklığına necə də sadəlövhcəsinə aldanmışdım. Mələklərə tay 
tuturdum səni. Qadınlar sənin timsalında ucalmışdı gözümdə. 
Öz ucalığını da itirdin, qadınları da alçaltdın. Get, bacarsan 
xoşbəxt ol!” 

Kino kadrları kimi bir-birini əvəz edən şirin, eyni zamanda 
acıdan-acı xatirələrini beynindən qovmaq istədi. 

Evlən deyirlər. Ən pak bildiyin, tanıdığını sandığın biri belə 
çıxandan sonra, başqalarına necə inansan axı? Necə tapasan 
özünə layiq olanı? 

Birdən-birə Mayanı xatırladı nədənsə... Amma heç nə duy-
madı, heç nə hiss etmədi. Sadəcə haradansa, birdən-birə yadına 
düşdü... 

Yəqin onun da istəyi bütün qızlar kimi varlı adamla ailə qur-
maq, var-dövlət içində yaşamaqdır. Hə də, hamı kimi! Amma 
ümumilikdə qəribə qızdır. Hələ özümə nə qədər acığım tutdu. 



Xəyanət qoxusu 

125 

Necə oldu ki, ona yazığım gəldi. Yəni, belə həssas olmuşam?! 
O gül istədi, ala bilmədi ancaq. Pulu çatmadı. Nə olsun, 
başqasını alacaqdı. Onun məyusluğu məni necə yoldan çı-
xardı?! Onsuz da anasına verəcək həmin gülü. Özü də başa 
düşdü ki, anasını nəzərdə tutub almışdım. Nəysə, bu qız hardan 
düşdü yadıma..." – Özünü qınadı.  

Qalxıb vanna otağına keçdi. Əl-üzünü soyuq su ilə yudu. 
Azacıq gözünə tökülmüş saçlarını yaş əlləri ilə geriyə 
hamarladı. Boynuna su çəkdi. Suyun təmasını hiss etdikcə, elə 
bil bir az rahatlaşırdı. 

Telefonu səsləndi. Öz-özünə deyindi, “Allah xeyir eləsin!” 
− Bəli?! 
− Salam Rauf, İlqardır. 
− Salam, tanıdım. 
− Mən ofisdəyəm. Arxanca adam göndərirəm. Yarım saata 

orada olacaq. 
Rauf etiraz etdi: 
− Özüm gələcəm. 
− Tapa bilərsən? 
− Taparam. 
− Yaxşı, onda gözləyirəm. 
Otağa keçib qurulandı. Telefonun melodiyası təkrar səslən-

di. Gizlədilmiş nömrədən zəng vururdular. Elxanı xatırladı. 
Bəzən xaricdən vurulan zənglər gizli nömrə kimi görünürdü. 

− Bəli?! 
− Raufdur? 
− Bəli! 
Danışan adamın səsi çox boğuq gəlirdi. Hiss olunurdu ki, 

səsini dəyişməyə çalışır. Hətta deyəsən ağzına dəsmal da tutub. 
− Yaşamaq gözəldir? 
Rauf söhbəti uzatmağa çalışdı: 
− Bərkdən danışın! – cəld noutbukun arxasına keçdi. 
− Deyirəm, yaşamaq gözəldir? - Raufun onu eşitmədiyinə 
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asanlıqla aldanan naməlum şəxs əsəbi səslə təkrarladı. 
Rauf barmaqlarını iti hərəkətlə klaviaturanın üzərində 

gəzdirdi, “Nömrəmə gələn zəngi təcili araşdırın!”. Göndərmə 
düyməsini vurdu. 

− Çox gözəldir. Duymaq istəyirsinizsə, dəsmalı ağzınızdan 
çəkin, boğularsınız... - Rauf təmkinlə dilləndi. 

Naməlum səsin sahibi əsəbiləşdi: 
− Deyəsən zarafat eləməkdən xoşun gəlir haa... 
Rauf gülümsədi: 
− Əlbəttə, ömrü uzadır. 
− Amma mən zarafatı xoşlamıram. Qulaq as, öz başına iş 

açma! Onsuz da heç nə alınmayacaq. Sonra demə ki, xəbərdar 
eləmədim... 

Naməlum adamın hədə-qorxusu Raufu hövsələdən çıxarmır-
dı, əksinə onunla söhbəti uzadaraq həm vaxt qazanır, həm də 
qatilin necə hərəkətə gəldiyindən həzz alırdı. 

− Əksinə, mən də sizi xəbərdar edirəm, özünüzü nahaq yerə 
yorursunuz. Çox nahaq. 

Boğuq səs bir az xırıldadı: 
− Özünə çox güvənmə! 
Rauf noutbukun ekranında görünən mesajı açdı: “Zəng 

şəhər telefonundan vurulub. İçəri şəhər metrosunun yanından. 
Telefonunuz dinlənilir. Zəngi uzatmağa çalışın. Adamlarımız 
göndərilib”. 

Rauf ani susub, dilləndi: 
− Hm, niyə düşünürsünüz ki, heç nə eləyə bilmərəm? 
Amma deyəsən rəqib şübhələnməyə başladı: 
− Mən sözümü dedim! – deyib, dəstəyi asdı. 
Rauf cəld telefonu rəhbərindəki nömrələrdən birini yığdı: 
− Cəld olun, əlaqə kəsildi. 
− Göndərmişik. - kimsə aramla cavab verdi - ehtimalında 

olan biri var? 
− Bir onu bilirəm ki, pis adamdır. – Rauf gülümsədi. 
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− Ehtiyatlı ol! 
− Telefonuma qoyulan dinləməni qaldırın. 
− Yaxşı. 
Üç dəqiqədən sonra mesaj gəldi: - “Hədəf uzaqlaşa bilib”. 
Gödəkçəsini geyinib olduqca sakit dedi: 
− Qoy uzaqlaşsın. Dünya kürədir, yenə rastlaşacağıq... 

 
* * * 

 

Maşını böyük, büsbütün şüşəli bir binanın qarşısında 
saxladı. Qapıda dayanmış iki “nəhəngin” arasından keçmək 
istəmədi, onsuz da imkan verməyəcəkdilər. Amma elə bu vaxt 
bayaqdan Raufu gözləyən İlqar onun gəldiyini pəncərədən 
görən kimi, qapıçılara onu buraxmaq əmri verdi. 

İçəri kifayət qədər bahalı materiallarla təmir olunmuş və elə 
bahalı da mebel və avadanlıqlarla təmin edilmişdir. Liftlə 
yuxarı mərtəbəyə qalxdı. Qəbul otağında katibə ilə ötəri 
salamlaşdı. Katibə qız Raufu başdan-ayağa süzdü: 

− Rauf Şıxov? 
− Bəli! 
− Keçə bilərsiniz. 
Kabinetdə İlqardan başqa da beş nəfər var idi. Rauf hamısını 

başı ilə salamlayıb, İlqarla əl tutuşdu: 
− Qəşəng ofisdir. 
İlqar gülümsədi: 
− Çox sağ olun. Dəqiq adamsınız, düz vaxtında gəldiniz. – 

Sonra üzünü əyləşib maraqla bu cavan oğlanı süzənlərə tutdu. – 
Bu dediyim Rauf Şıxovdur. Gənc zabitdir. Rəhmətlik Elçinin 
işini o araşdıracaq. 

Rauf gülümsədi: 
− İnşallah! İlqar, sizinlə razılaşıram. 
Qonağını maraqla süzdü: 
− Nədə? 
− Bu ölüm təsadüfü qətl deyil. 
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İlqar dirçəldi: 
− Necə məgər? 
− Artıq qatil mənimlə gizlənqaç oynamağa başlayıb. 
İlqar təəccübləndi: 
− Necə? Əyləş, xahiş edirəm. Ətraflı danış. 
Rauf dəri üzlüklü yumşaq divanda əyləşdi: 
− Zəng edib məni hədələdilər. 
İlqar əsəbləşdi: 
− Ay səni, azadlıqda kef edir. Hələ hədələyir də bir. 
− Hmm... 
İlqar fikirli halda başını qaldırıb, oturanları göstərdi: 
−  Heç təqdim etmədim bizimkiləri. Bu, böyük yeznəm 

Kamran Əliyevdir – sıx saçları çallaşmış, 55-56 yaşlı kişini 
göstərdi. 

Rauf  başını tərpədərək salamlaşdı. 
− Bu, kiçik yeznəm Mirəhməddir. Mirəhməd Babayev. – 

İlqar ondan sağ tərəfdə əyləşmiş kişini göstərdi. 
− Bu isə həmin o yaralanan cangüdəndir. 
Canlı-cəsədli bir oğlan olan Əfqan başı ilə salamlaşdı. 
− Bunlar da, - kənarda yanaşı əyləşmiş orta yaşlı kişini və 

30-33 yaşlı başqa kişini göstərdi. - sürücüləri idi... 
Rauf tutqun halda dilləndi: 
− Doğrusu, tək-tək danışacağımızı güman edirdim. 
İlqar etiraz etdi: 
− Buna ehtiyac görmürəm. Özümüzkülərdir. 
Rauf qaşqabağını tökdü: 
− Hələ indi başlamışıq, artıq ikinci şərti pozursunuz. 
İlqar ani duruxub, güldü: 
− Yaxşı, Rauf, yaxşı. Necə istəyirsən. Bizdə boş otaq tapılar. 
− Bu yaxşı xəbərdir. – deyib, ayağa qalxdı. 
Yığcam, lakin içıqlı otaqda ikisi tək qalmışdılar. Rauf qar-

şısında əyləşmiş qaşqabaqlı oğlanı süzdü: 
− Adınız necə oldu? 
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− Əfqan. 
− Hm, Əfqan. Siz mərhumun cangüdəni olmusunuz. Bəs 

necə oldu Elçinə xəbər verə bilmədiniz? 
− Deyəsən deməyiblər ki, mən yaralanmışdım. – Oğlan ko-

bud cavab verdi. 
− Səs salıb, xəbərdarlıq edə bilərdiniz. 
− Dedim axı, yaralı idim. Heç mən də belə şey gözləmirdim. 

Səsboğucu var idi tapançasında. Mən yıxıldım, amma qışqır-
dım. Sonra da qatil otağa girdi. Qalanın da bilirsən. 

Rauf ani fikrə getdi. Sonra yenə acıqla oğlanı ötəri süzüb, 
baxışlarını onun gözlərində saxladı: 

− Hadisə vaxtı ofisdə ikiniz olmusunuz? 
− Nahar fasiləsi idi də, başqa necə olmalıdır? Hamı nahara 

getmişdi. 
− Bəs Elçin Talıbov niyə getmədi? 
Əfqan karıxdı: 
− Hardan bilim? Elə şeyləri bizimlə məsləhətləşmirlər. Dedi 

naharı ofisə sifariş verim. Mən də verdim. 
− Qapıçılar harada idi? Naharda? – Rauf kinayəli soruşdu. 
Əfqan ani susdu. Çiynini çəkdi: 
− Bilmirəm niyə, amma elə bil tək qalmaq istəyirdi. Qapıçı 

oğlanlara dedi ki, çöl soyuqdur, gedin evə, bir az istirahət edin. 
Hələ mənə də dedi ki, sən də get. Razılaşmadım. 

Raufun qaşları düyünləndi: 
− Bəlkə kimisə gözləyirdi? 
− Bəs onda bizi evə göndərmək nəyə lazım? Onsuz da qo-

naqları otağında qəbul edirdi. 
− Səncə Elçin necə adam idi? – Rauf gözlənilmədən soruşdu. 
Əfqan çaşdı: 
− Necə ki? 
− Münasibətiniz necə idi? 
− Fikirləşirsən ki, onu mən öldürmüşəm? Qatil tapılıb, cəza-

sını çəkir, hələ ondan betərini çəkdirəcəklər ona... Amma pula 
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görə atılmısız ortalığa, aləmi qatırsız bir-birinə. Nəyimə lazım 
idi onu öldürmək? Çörəyim, pulum ondan gəlirdi. Maşın ver-
mişdi, ev vermişdi. Yaxşı davranırdı. Nə istəsəydim də verərdi. 
Niyə öldürüm? 

Rauf sakitcə onun hərəkətlərini izlədi, təmkinlə başını buladı: 
− Əfqan, insan qəribə məxluqdur, hərdən öz oturduğu budağı 

da baltalayır... - və nədənsə birdən Aytacı xatırladı, - mən demə-
dim sən öldürmüsən. Bu işi araşdırmağı boynuma götürmü-şəm, 
bunu eləmək də vəzifəmdir. Elə hamınızı sorğuya tutmaq da! 

− Qatili təzədən həbs edəcəksən? 
− Əfqan, bəlkə də bu günə qədər əsl qatilin başqası olduğuna 

əmin deyildim, amma bir saat bundan əvvəl məni buna inandır-
dılar. Möhkəm inandırdılar... 

Əfqan heç nə başa düşməyərək çiyinlərini çəkdi. 
   

* * * 
 

Maya artıq dördüncü dəfə idi ki, müəlliminə zəng vururdu. 
Hazırlıqdan gələndən sonra axşam baxıb görmüşdü ki, tapşırıq 
dəftəri zalda qalıb. Fikirləşmişdi, sabah dərsdən çıxanda gedib 
götürər. 

İndi Raufa nə qədər zəng vururdusa da, telefonu bağlı idi. 
Maya deyindi: 
− Bəs indi neyləyim? Sabaha hazırlıq var, dəftər də orda. De-

yəcək ki, hələ ilk gündən belə məsuliyyətsizsən. 
Əfsanə təsəlli vermək istədi: 
− Nə edəsən bəs? Səni elə pərt etməyinin qarşısında özün 

yaddan çıxmamısan, hələ şükr elə.  
Maya məzəmmətlə rəfiqəsinə baxdı: 
− Sən də ki. Nə də olsa, ilk növbədə şagirdəm. 
− Həmişə özünü günahkar çıxar. 
− Öz səhvini tutmayanın, başqasında səhv axtarmağa haqqı 

yoxdur! – Maya atasının həmişəki sözünü təkrarladı. 
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− Pah, başladı da filosof. 
Maya zarafatı tutmadı: 
− Bəs mən neyləyim? 
Əfsanə birdən döndü: 
− Bəlkə gedək zala? Zəng etməyin mənası yoxdur. 
− Nə danışırsan? Özünə xəbər eləməmiş? Bəlkə heç orda 

yoxdur?! 
− Bəs harda olacaq ki?! 
Maya başını buladı: 
− Elə söz deyirsən. Bu adamın dərsdən başqa işi-gücü yox-

dur? Bəlkə ya evdədir, ya sevgilisinin yanında... – gizli qıs-
qanclıqla dedi.  

Onun udqunması Əfsanənin gözündən qaçmadı. 
Mayanı sınamaq istədi: 
− Yəqin qəşəng qız olar. Elə yaraşıqlı oğlan elə-belə qıza ya-

naşmaz ki... 
Maya qaş-qabağını tökdü: 
− Bizə nə. Onun həyatını araşdırmıram ki. Mənə dərs lazımdır. 
− Gedək zala. 
Maya ciddiləşdi: 
− Bilirəm səninki nədir... Mən heç yadına düşmürəm, səni 

zal maraqlandırır, guya bilmirəm?! 
− Yox, həm bu, həm də o... – güldü. 

 
* * * 

 

Zal açıq idi. İçəridə yenə də məşq keçirilirdi deyəsən. Sıxı-
la-sıxıla içəri girdilər. Onlara tərəf gələn gövdəli oğlanı görüb 
Maya astaca Əfsanəyə pıçıldadı: 

− Sən deyərsən də. 
Əfsanə etiraz etmək istədi, amma oğlan artıq onlara çatmışdı: 
− Nə lazımdır? 
Əfsanə gözucu Mayaya baxdı: 
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− Rauf müəllim yoxdur? 
− Neyləyirsiz Rauf müəllimi? – oğlan azacıq seziləcək isteh-

zayla dedi. 
Xüsusi vurğunu sezən Maya ciddi səslə dilləndi: 
− Mən onun şagirdiyəm. Bura hazırlığa gəlmişdim o gün. 
− Amma mən sizi burda görməmişəm. 
− Ola bilər. Bu əhəmiyyətli deyil. 
Oğlan saatına baxdı: 
− Rauf zəng eləmişdi, demişdi ki, getməli yer var. 
Maya təəccübləndi: 
− Zəng çatmır axı nömrəsinə. 
− Görünür onu tanımırsınız, vacib işi olanda həmişə telefonu 

söndürür. 
− Nə pis oldu... – Maya təəssüfləndi. - Dəftərim otağında qa-

lıb. Bəlkə siz açasınız, götürüm. 
Oğlan onu şübhəli nəzərlərlə süzdü: 
− Açar ancaq özündə var. 
Maya Əfsanənin əlindən dartdı: 
− Onda sağ olun! 

* * * 
 

Rauf hələ də dəqiq cavab tapa bilmirdi ki, niyə pul bəzi 
adamları qudurdur... 

Qarşısında təkəbbürlə əyləşib, bahalı bir siqar tüstülədən 
Mirəhməd Babayevə baxıb yenə bu sualı fikirləşdisə də, cavab 
tapa bilmədi. 

− Son vaxtlar Elçinin davranışında qəribəliklər hiss etməmiş-
diniz? 

Mirəhməd istehzayla güldü: 
− Səncə bu sualı verməyiblər bizə? 
Rauf sərt səslə dedi: 
− Kimin nə soruşduğu məni maraqlandırmır. Bu mənim iş-

imdir. Kömək etmək arzunuz olsa, buyurun. 
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Mirəhməd nifrətlə qarşısındakı gənc oğlanı süzdü: 
− Yox! Heç bir dəyişiklik yox idi. 
− Bəs sizcə niyə həmin gün qapıçıları yola salmışdı? Hətta 

cangüdəni də evə göndərmək istəyib, amma getməyib. Bəlkə 
kimisə gözləyirdi? 

− Deyirsən əcəli özü qarşılamaq istəyib? Cənab zabit, Elçin 
ağıllı adam idi, bunu hamı bilir. Nəsə təhlükə olsaydı, belə elə-
məzdi. Sadəcə qatil ondan yanıqlı idi. Çoxdan fürsət güdürmüş. 
Həmin gün də bəxti gətirib. 

− Mərhumun silahı var idi? – Rauf gözlənilmədən soruşdu. 
Mirəhməd duruxdu və bu ani davranış Raufun gözündən 

qaçmadı. 
− Hə var idi, Makarov tipli tapança. Ofisdə özündə olur, qalan 

vaxt Əfqanda. - azacıq düşündü - Amma, çox vaxt heç özü ilə 
götürmürdü. 

− Hardan bilirsiniz? 
Mirəhməd hövsələdən çıxdı: 
− Necə yəni? Səncə mən maraqlanmamışam? Əfqandan azı 

yüz dəfə soruşmuşam. Nədir, dünənin uşağısan, gəlib burda 
aranı qatırsan?! - başını bulayıb, əlini dizinə vurdu.  - Sən öl-
məyəsən, bilmirəm adam puldan ötrü daha nə oyundan çıxar-
mış. Atası sağ olsaydı, hələ ondan da şübhələnərdin. 

Rauf ciddi və təmkinlə əmr etdi:  
− Danışığınıza diqqət edin! 
Mirəhməd onu diqqətlə süzüb, özünü yığışdırdı: 
− Bəs sən gəlib yaralı yerimizi qazıyırsan, hələ bir diqqət də 

istəyirsən. Qardaşım, dostum, əzizim ölüb, məni şübhəli adam 
kimi istintaqa çəkirsən. Niyə əsəbləşməməliyəm? 

Rauf gülümsədi. Həm də ürəkdən gələn bir kinayə ilə: 
− Çox təəccüblənirəm, çox... Bura gələndən sonuncu danış-

dığım adam sizsiniz. Amma hamı eyni sualı verir. "Mən onu 
niyə öldürməliydim?" Heç mən kiməsə dedim ki, onu sən 
öldürmüsən? Mən öz işimi görürəm. Ortaq məxrəcə gəlmək 
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üçün hamınızla danışmalıyam, ətraflı məlumatlanmalıyam. 
Məgər şahid qismində dindirilənlərin hamısını məhkəmədə 
qatil adlandırırlar?! 

Mirəhməd səsinə mülayim ton verdi: 
− Rauf, gəl sən incimə. Hamımız bu hadisənin şokundan 

hələ də özümüzə gələ bilməmişik. Ona görə sinirlənirik, tez 
coşuruq, - əlini kresloya dayaq edib, qalxdı – başqa sualın 
yoxdursa, mənim işim var. 

Rauf gülümsədi: 
− Əslində sualım çoxdur, lap çox... Gedin! – deyib əlində qa-

raladığı vərəqə nə isə anlaşılmaz şəkil çəkdi. Daha çox silah 
şəklinə bənzəyirdi... 

Mirəhməd qapıdan çıxanda, qapı ilə divarın arasında da-
yanıb, geri baxdı: 

− Amma, məndən sənə məsləhət! Qatil tapılıb. Özünü nahaq 
yoracaqsan... 

Rauf başını döndərmədən ucadan dedi: 
− Məsləhətinizə görə təşəkkür. 
Binadan çıxanda telefonu işə saldı. Nə qədər cavabsız zəng 

gəlmişdi. Aytac ilə ayrılandan bəri, demək olar ki, ailə 
üzvlərindən başqa zəng edəni yox idi. Təsadüf işlər nəzərə 
alınmasa. Ona görə də, zənglər ona qəribə gəldi. Ekrana gəlmiş 
mesajı oxuyanda isə, dodaqaltı mızıldandı: 

− Görəcək günlərim qarşıdadır da... 
 

* * * 
 

Çay süfrəsinə təzəcə əyləşmişdilər ki, anası otağa gedib, 
əlində nəsə qayıtdı: 

− Sənubərin qızını nişanlayıblar, bu da şirnisidir. Maya üçün 
göndərib.  – bəzəkli kağıza bükülmüş şokoladı Mayaya uzatdı. 

Maya təəccübləndi: 
− Doğrudan? Nə vaxt? 
İradə xanım xalatının yaxasını düzəltdi: 
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− Dünən. Deyir heç kəs olmayıb, elə özləri. Beş-on nəfər qız 
evindən, elə o qədər də oğlan evindən. Toy tez olacaq da, ona 
görə təmtəraqlı keçirməyiblər. 

Eldar bultu götürüb, televizorun səsini azaltdı: 
− Allah xoşbəxt eləsin. Yaxşı, səmimi uşaqdır. 
Maya razılaşdı: 
− Çox yaxşı qızdır. Gərək zəng eləyib, təbrik edim. - əlində-

ki konfetə baxdı. - Elə qəşəng bağlayıblar ki, adam heç açmaq 
istəmir. 

Əllərini stolun altında gizlədib, telefonla məşğul olan Nicat 
bacısının əlinə baxdı: 

− Açma da. 
Maya gözucu anasına baxıb, mənalı gülümsədi: 
− Yox, açmalıyam!... 
Vaxtsız çalınan qapı zəngi söhbəti yarımçıq qoydu. Axşam 

saat 9-a işləmişdi. 
Eldar qapıya getdi: 
− Allah xeyir eləsin! 
Dəhlizdən gələn səslə Mayanın yerindən sıçraması bir oldu. 
Tələsik balkona qaçıb, orada küncə qoyulmuş kiçik güzgüdə 

özünü sahmana salmağa çalışdı. Bayaq dərs oxuyanda vaxt itir-
məmək üçün yerindən qalxmayıb, elə qələmlə yığmışdı saçla-
rını. Ona görə də qəşəng, dalğalı saçları dağınıq formada yarı-
yığılı qalmışdı. Evdə don geyinən deyildi. Amma indi yüngül 
bir yaz donu geyinmişdi. 

Güzgüyə baxdı. Yalnız sinədən yuxarı görünürdü. Əyilib 
özünə baxanda donun xeyli qısaldığını hələ indi gördü. Utanıb, 
cəld əli ilə aşağı dartışdırdı. Amma bu dəfə onsuz da əynində 
yığılmış donun yaxası dartıldı. Dilxor halda paltarla əlləşəndə, 
atasının səsini eşitdi: 

− Maya, gəl gör kim gəlib?! 
Nədənsə əlləri əsirdi. Utandığından özünə yer tapmırdı. Bir 

yandan da bu sadə və əynində bir qədər yığılmış paltarda lap 
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birtəhər olmuşdu. Keyfiyyətli paltar buraxılır ki?! Çoxu bir 
dəfə yuyulan kimi yığılıb, formasını itirir. Bəzisi də əksinə, 
ipləri boşalıb sallaqlaşır. 

Rauf özünü nəzərə çapdırmamaq üçün dəridən-qabıqdan çı-
xan Mayanı görüb, ciddi halda əl tutuşdu: 

− Belə diqqətsizliyə yol verməyin! İlk gündən dəftərinizi 
dərsdə unutmusunuz. – Rauf bunu elə dedi ki, heç kəs gün 
ərzində Mayanın onu axtardığını hiss etmədi. 

Maya pərt halda gözlərini kənara dikdi: 
− Axırıncı dəfə olar. 
Eldar İradə xanıma tərəf döndü: 
− Rauf müəllimdir, fizika hazırlığını keçən. - ardınca qonağını 

qarşıya ötürdü – Keçin, evciyimizə xoş gəlmisiniz. – gülümsündü. 
− Yox, sağ olun! Maya, yaxın gəl. Elə burda bir-iki tapşırıq 

da əlavə edəcəm dəftərə. 
Eldar incik səslə dəftər-qələmi ondan aldı: 
− Rauf müəllim, hələ evimə gələn heç kəs qapımda durma-

yıb. Mən onu hörmətsizlik sayıram. Xahiş edirəm, keçin içəri. 
Bu sözlərin qarşısında başqa nəsə demək doğurdan da hör-

mətsizlik olardı. 
Rauf ev sahibinin qarşısına düşüb, sadə, lakin səliqəsi ilə 

könül oxşayan evin qonaq otağına keçdi. 
Eldar Rauf və Nicatla hansısa mövzunu müzakirə edirdi. 

Hərdən Eldar ürəkdən gülür, Rauf təmkinlə gülümsəyir, Nicat 
da özünü qarşısındakı rəğbət doğuran oğlana bənzədərək, 
təmkinlə gülmək istəyirdi. Bunu hiss edən Raufa hər şeydən 
çox məzəli görünən də elə bu idi. Çünki, Nicat şən oğlan idi və 
özünü ciddi tutumağa çalışsa da, üz cizgiləri, gülər və oynaq 
gözləri sözünə baxmırdı. 

Maya süfrəyə çay gətirəndə əvvəlcə otağına keçib paltarını 
dəyişdi. Otağından dəhlizə çıxan kimi, tez də fikrini dəyişdi.  

“Birdən səhv başa düşülərəm. Bu qız özünü niyə bəzəyir?! 
Ehh...” Qayıdıb yenə donunu geyindi. 
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Rauf dəftəri qarşısına çəkdi: 
− Maya, yazdıqlarıma diqqətlə bax! Dörd tapşırıq yazıram. 

İndi həll üsulunu da deyəcəm. Amma, yoxlayanda necə həll et-
diyini izah edəcəksən. 

− Bəli. – qız onun qələm tutan əlinə baxdı. 
Maya qəfil başını qaldıranda, anasının diqqətlə onlara baxdı-

ğını gördü və qızardı. Yaranmış sükutu Rauf özü pozdu: 
− Buyur, hazırdır. Sabah dərsdən çıxan kimi naharını edib, 

tez gələrsən. – çayı qarşısına çəkdi. 
Bütün televiziya kanallarında 8 mart bayramında qadın həbs-

xanalarından buraxılan, əfv olunmuş dustaqları göstərirdilər. Ar-
tıq bayramdan iki gün keçsə də, prezidentin böyük sevincə səbəb 
olmuş bu fərmanına görə əfv olunmuş dustaqları göstərirdilər. 
Onların sevinci, göz yaşından boğula-boğula danışıb, təşək-
kürlərini bildirməsi həssas adamları duyğulandırırdı. 

Qadınlar hər biri nə üstündə həbs olunduqlarını, ardınca da 
ürək sözlərini deyirdilər. 

Maya yaşarmış gözlərini görməsinlər deyə, televizordan 
üzünü döndərib, köks ötürdü: 

− Gör necə sevinirlər. 
Anası da duyğulanmışdı: 
− Vallah, adamın yazığı gəlir. Qadın hara, həbsxana hara. 
− Bunu onlar əvvəldən düşünməli idilər. Səhv eləyib, sonra 

da peşmanam deməyin nə faydası var ki? Onsuz da heç nəyi 
geri qaytarmaq olmur. – Rauf dilləndi və yenə ani olaraq 
Aytacı xatırladı. 

Nicat yenə də xoşuna gələn bu oğlanın fikrinə qahmar çıxdı: 
− Düzdür, hamısı elə danışır ki, elə bil mələkdilər. 
Eldar ağır-ağır başını buladı: 
− Səhvsiz insan yoxdur, əsas odur ki, səhvini başa düşəsən, 

təkrarlamayasan. 
İradə xanım başı ilə razılıq bildirdi. Rauf isə öz möv-

qeyindən dönmək istəmədi: 
− Belə çıxır ki, bunu əlimizdə bayraq edib, istədiyimizi edək. 
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Sonra da səhvsiz insan yoxdur deyib, əfv diləyək?! 
Bu dəfə Maya etiraz etdi: 
− Müəllim, sizinlə razı deyiləm. Doğrudur, bundan istifadə 

etmək olmaz. Amma unutmayaq ki, insanların 90%-i səhvləri 
qəsdən törətmir. Çünki bunun ziyanını özləri çəkirlər. Baxın, 
bu qadınların hansı biri istəyərdi həbsxanaya düşsün? Amma 
hansısa səhvə görə məhkum olunublar. Cəzasız da qalmayıblar. 
Amma bağışlamaq ən gözəl bir şeydir. Həm savab qazanırsan, 
həm də adam özü xoş olur. 

Rauf qarşısındakı qızın fikirlərinə təəccüblənirdi. Mayaya 
belə diqqətlə baxmamışdı hələ. Əslində öz-özlüyündə etiraf 
edirdi ki, qızın fikirlərində həqiqət var idi. Amma yenə 
barışmazcasına öz mövqeyindən çəkilmək istəmirdi:  

− Elə adamlar da var ki, bağışlanmağa layiq səhvlər etmirlər. 
Əgər bağışlasan, onların səviyyəsinə enmiş olursan, onlar da 
ayaqlayıb keçir səni, belədən-beləyə! 

Maya bir anlıq susdu. Müəllimin sözləri onu hiddətləndir-
mişdi. Barıt dolu tapançaya oxşayırdı. Əgər qarşısındakı öz ya-
şıdlarından biri olsaydı, ürəyindəkilərin hamısını boşaltmışdı 
üstünə. Amma Rauf ona daha fərqli baxırdı. Elə bil, elə bil bir 
az maraqla... 

− Bağışlayın, amma onda gərək bizim də etdiyimiz hər səhvə 
görə Allah bizim gözümüzü oysun. Bəs O niyə hər səhvləri ba-
ğışlayır? Bəs O niyə rəhm edir? Bəs niyə hər dəfə, təkrar-təkrar 
şans verir bizə? 

Anası yüngülcə onun qoluna toxundu. Atası da baxışı ilə nə-
sə demək istədi. Amma Maya bunların fərqinə varmadı. Tələb-
kar müəllim uşaqdan dərs alırmış kimi, inadla Raufdan cavab 
gözləyirdi. 

Rauf gülümsədi. Elə qəribə gülümsədi ki, Maya bir anlıq elə 
bildi ki, müəllimi üç əsr yaşamış bir qocadır, özü isə 5 yaşlı uşaq. 

Rauf stolun üstündən telefonunu götürüb, ayağa qalxdı. 
Pencəyini geyinə-geyinə söhbəti yekunlaşdırdı: 



Xəyanət qoxusu 

139 

− Maya, bax bunları bilsəydik, biz də Allah olardıq. Amma O 
təkdir. Sənin sadaladıqlarının da hamısı Ona məxsusdur, çünki O 
Allahdır! – üzünü ev sahibinə tutdu – gecəniz xeyrə, mən getdim! 

Eldar gülümsədi, qonağını yola salmaq üçün ayağa qalxdı: 
− Çox maraqlı adamsınız. Yaxından tanışlığımıza sevindim. 
− Mən də! 

 

* * * 
 

− Axmaqlar! Vaxt necə tez keçir, başa düşmürsünüz! Qoyun 
örüşə gedən kimi sakitcə gedib, mələyə-mələyə gəldiniz.  

İçlərindən o birilərindən daha böyük görünən kobud oğlan 
özlərinə haqq qazandırmağa çalışdı: 

− Orda adam çox idi. Axı özü hələ gəlməmişdi. 
− Kəs səsini! – Mirəhməd qışqırdı. - Qoyunsunuz ki, qoyun. 

Gözləməyə səbriniz çatmadı? Bəlkə cəsarətiniz olmadı? 
Təhqirlərdən təngə gəlmiş oğlan nəsə demək istədi. Amma bu 

qəddar adamın baxışlarından çəkindi. Mirəmədin köpüklənə-
köpüklənə, o yan-bu yana əyilən ağzını hər dəqiqə onun sifətinə 
yaxınlaşdırmasından məlum olurdu ki, dəstəyə rəhbər Sərxanı 
seçib. Yoğun və irəli uzanmış boynu, əyri və qəribə qaşları, daim 
aralı qalan sallaq çənəsi olan oğlan cəsarət edib dilləndi: 

− Orda adam çox idi, əgər nəsə eləmək istəsəydik, həm 
köməyə gələrdilər, həm də səs yayılardı. 

Mirəhməd nifrətlə dişlərini qıcayıb, bu küt təəssüratı yara-
dan oğlana sarı yeridi. 

− Mirəhməd dayan! – böyük bacanağın hökmlü səsi onu 
saxladı. 

Kamran Əliyev onlara tərəf baxmadan, qarşısındakı çox 
bahalı şahmat qutusunu bağladı: 
− Siz çıxın! – otaqdakılara əmr etdi. 
Mirəhmədin hirsi hələ də soyumamışdı. Keçib Kamranla üz-

üzə əyləşdi: 
− Vaxtı öldürür bunlar, görürsən də. Gör necə adamlarla işlə-
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yirik. Ona görə işimiz qoca qatır kimi ləngər vurur. 
Kamran elə bil onu eşitmirdi: 
− Görəsən İlqar bizdən şübhələndiyi üçün bunu çağırıb, yox-

sa doğrudan da qatilin Cəlal olduğuna hələ də inanmır? Məni 
narahat eləyən  budur. 

Mirəhməd təəccübləndi: 
− Hardan şübhələnəcək ki? 
Kamran mızıldandı: 
− İşlərimiz o cür yaxşı gedirdi. Bu ziyanxor da peyda olmağa 

vaxt tapdı. Onu elə aradan götürmək lazımdır ki, başqa prob-
lem yaranmasın. – azacıq düşünüb əlavə etdi. - Bu gədələr də 
düz deyir, orda adam olanda maska ilə də girsələr, yenə ağ olar. 
Əvvəla, onlar da idmançılardır. Həm də istər-istəməz çölə xə-
bər çıxacaq. 

Mirəhməd karıxdı: 
− Off, bezdim lap. 
− Nə tez? – Kamran kinayəli güldü. 
− Tapşıracam ki, pusqu qursunlar. Tək olan kimi yaxala-

sınlar.  
Kamran fikirli-fikirli başını buladı: 
− Bunu lap götürdük aradan, bəs sonra? 
− Nə sonra? 
− Nolsun, başqası gələcək. İlqar həbsdə olanın qatil olduğuna 

inanmır. O gün dedim ki, belə fırıldaqçı zabitlər, xəfiyyələr, 
Şerlok Holmslar hələ çox sağmaq istəyəcəklər pulunu. Özünü də 
boş-boş şeylərlə yolundan azdıracaqlar. Hərəsi əlinə bir zərrəbin 
alıb, düşəcək dal-divara ki, iz axtarıram, iş görürəm. Dedi, qardaş, 
nəsə ürəyim rahat deyil. Bu işi axıracan aparacam. Deyir, maddi 
kömək lazım olsa, elə bilin borc verirsiniz. 

Mirəhməd əsəbləşdi: 
− Tərs oğlu tərs! 
Kamran onun deyinməsinə əhəmiyyət vermədən zəngi 

basdı: 
− Hamınız yanıma gəlin!... 
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* * * 
    

  Əl-üzünü yuyub, mətbəxə keçdi. Çay içib, evdən çıxa-
caqdı. 

İradə xanım qızının saçını tumarladı: 
− Axşamkı tapşırıqların hamısını yaza bildin? 
− Yazdım. 
− İndi hara gedirsən? 
− Fizikaya... 
İradə xanım gülümsədi: 
− Hə... Axır gördüm müəllimini. Pis adama, narahat adama ox-

şamır. Amma yaman kinlidir. Yəqin məhəbbətdən qırıqlığı var. 
Maya təəccüblə anasına baxdı: 
− Onu kim deyir? 
− Mən. Sən dünənin uşağısan, amma mən çox şey görmü-

şəm. Ona görə də bilirəm.  
− Bəlkə də heç elə deyil. Bəlkə sadəcə xasiyyətidir. Ümu-

miyyətlə, fikir verdin, özünə qapalı adamdır. İnadkar! Axşam 
gördün nə deyir? Onda mərhəmət hissi yoxdur! 

İradə xanım qızını axıracan dinləyib, irad tutdu: 
− Heç vaxt bilmədən, tanımadan başqaları haqqında fikir 

söyləmə! Sonra yanıldığını biləndə çox peşman olarsan... - 
Maya nəsə demək istədi, amma fikrini dəyişib başını buladı və 
qapıdan çıxdı. 

 
* * * 

    

− Salam, olar? – qapını tıqqıldadıb, içəri keçdi. 
− Gəl, Maya, gəl! – Rauf çox dalğın görünürdü. 

Maya keçib onunla üz-üzə kresloda əyləşdi. Rauf diqqətli 
baxışlarını onun üzündə gəzdirdi: 

− Necəsiniz? 
− Yaxşıyam. – tapşırıqları yazdığı dəftəri stolun üstünə 

qoydu. - Hamısını yazmışam. 
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− Çox yaxşı, hansında çətinlik çəkdin? 
Maya ani düşündü: 

− Bir az üçüncü tapşırıqda. 
− Hm, belə... - Rauf əlindəki qələmi ritmik bir çevikliklə 

fırlada-fırlada yazını gözdən keçirdi. Maya isə otaqdakı əş-
yalara maraqla baxmağa başladı.  

Bu vaxt çöldən giriş qapısının səsi gəldi. Rauf sanki bunu 
gözləyirmiş kimi səksəndi, diqqət kəsildi. Uşaqlar bayaq çıxıb 
getmişdilər. Bəlkə hansısa nəyisə unudub? Amma... 

Cəld yerindən qalxıb, qapıya tərəf getdi. Qapının üstündə təx-
minən elə öz boyu ilə bir hündürlüyə əlini bərk basıb azacıq 
sürüşdürdü. Bu vaxt zalda baş verənlər bütün aydınlığı ilə görün-
dü. 

Zal dördbucaqlı şəkildə idi, tamamilə eyni olan altı qapı var 
idi. Bunlardan ikisi hamam otağı, biri mətbəx, biri Raufun ota-
ğı, qalan ikisi isə geyinmə otağı və əşyaları yığmaq üçün digər 
boş otaq idi. Amma maraqlısı o idi ki, hamam otaqlarından və 
mətbəxdən başqa qalan bütün otaqları bir-biri ilə birləşdirən 
qapılar var idi. Bunu yalnız otağa girəndən sonra görmək 
olardı. Raufun otağında isə belə bir qapının qarşısında kitab 
şkafı qoyulmuşdu. Bundan əlavə, birbaşa çölə digər bir qapı da 
var idi. – bu qapı döşəmədə idi. Özündən başqa da yerini, açılış 
qaydasını heç kəs bilmirdi. Bu qapı ilə zirzəmiyə düşüb, oradan 
dolanbac yolla gedib, birbaşa çölə çıxmaq olurdu... 

− Nəsə olub? – Maya narahat oldu. 
Rauf susmaq işarəsi verdi. 
Dörd nəfər naməlum adam bir-birinə işarə verib, qapılara tə-

rəf yaxınlaşdılar. Rauf qapını içəridən bağlayıb, Mayanın qo-
lundan tutdu: 

− Gir paltar dolabına, səsini çıxarma! Eşidirsən, nə olur-
olsun, nə eşidirsən, eşit, fərqi yoxdur. 

Mayanı əsmə tutdu. Amma möhkəm qız idi: 
− Nə olub axı? 
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− Az sual ver! - Rauf qaşqabaqlı və tutqun halda Mayanın 
əşyalarını göz önündən yığışdırdı. 

Qızın nəsə demək istəməsinə macal verməyib, onu dolaba 
itələdi. Qapını örtüb, tez başqa tədbirləri də gördü... 

Otağın qapısını açanda, təxminən özü ilə bir boyda 
naməlum bir adamla eyni vaxtda üz-üzə gəldi: 

− Sizə nə lazımdır? – deyib, oğlana içəri girməyə imkan 
vermədən özünü zala saldı. 

− Sən! 
Rauf özünü təmkinli və soyuqqanlı aparır, onların gəlişlərin-

dən xəbərsiz olduğunu nəzərə çarpdırmaq istəyirdi. İşgüzarca-
sına, əlini oğlanın çiyninə qoyub, zalda qoyulmuş stullara tərəf 
çəkdi: 

− Əyləşin. 
Gələnlər bir-birilə baxışıb, göstərilən stullarda əyləşdilər. 
− Kömək edə bilməyəcəm, hazırda əlimdə başqa işim var. – 

cəhd etdi... 
İlan gözlərinə bənzər yaşıl gözlü oğlan bic-bic güldü: 
− Biz başqa işə görə gəlmişik, məncə məlumatın olmalıdır. – 

xüsusi vurğuyla dedi, ötəri yoldaşlarına baxıb davam etdi. - Bizim 
şefimiz sənə qarşı səxavətli olmaq istəyir...   

− Nə dərəcədə? – Rauf quru soruşdu. 
Fikri Mayanın yanında qalmışdı. Əgər gələnlər Raufun nə 

vaxt tək qalacağını izləmişdilərsə, sözsüz ki, Mayanı da gör-
müşdülər. Bunu onların tez-tez otağın qapısına tərəf baxan nə-
zərlərindən də hiss edirdi. Həmişə bu qızlar işləri korlayırlar. 
Bir işə yaramadıqları bəs deyil, hələ ən vacib məqamda vəziy-
yəti korlayırlar. İndi nə olur-olsun onlarla mülayim danışıb, 
inandırmalıdır. Ax, əgər Maya burda olmasaydı istədiyi kimi 
başa salardı onları... 

− ........ qədər. - oğlan məbləğin adını çəkdi. 
Məbləğ Raufu çaşdırdı. Yəni doğurdanmı bu işin arxasında 

elələri dayanır ki, bu iş əsla açılmamalıdır? Yəni, doğurdan 
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onlar bu qədər məbləğdən keçməyə hazırdılar? 
− Bir də təkrarla. – bir az da rola girdi. 
Oğlan Raufun çaşqınlığını görüb, məmnun halda məbləğin 

adını təkrarladı. 
Rauf onların sevincli üzlərini süzüb, bir an partlamaq üzrə 

olan dəli qəzəbini güclə saxladı. Deməli, düz yoldayam, lap 
düz yolda! Gör nə əl-ayağa düşüblər. Məbləğə bax. Bu pulla 
neçə illər əlini ağdan-qaraya vurmadan rahatca yaşamaq olar. 

Gör nədən keçirlər. Hətta Rauf məbləği artırmaq istəsəydi, 
onların razılaşacaqlarına əmin idi. Ona görə “acgözlük” rolunu 
davam etməyi qərara aldı. Ona qədər vəziyyəti nəzarətə alar, 
lazım olsa bayaq üstündə gizlətdiyi silahdan da istifadə edər. 

− Şefiniz... – Rauf süni heyrətlə dedi. - Şefiniz çox səxa-
vətlidir. – Azacıq duruxub, özünü çəkinirmiş kimi göstərdi. - 
Bir halda ki, dil tapacağımızı uzaqgörənliyi nəticəsində görüb, 
onda səxavət əlini bir azacıq da açsın. 

İlangözlü oğlan təəcübləndi: 
− Bu azdır ki? 
Rauf onların üslubu ilə gülümsədi: 
− Azdır desəm haqsız olaram. Amma mən cüt rəqəmləri se-

virəm... Əgər məbləği beşdə biri qədər də artırsanız, həm 
rəqəm bütövləşər, həm də bu iş burda bitər. Bir də heç vaxt 
rahatsız edilməzsiniz! 

Oğlan nəsə fikirləşdi. Sonra Raufu təpədən-dırnağa sınayıcı 
nəzərlərlə süzdü: 

− İstəyin haqqında şefimizlə danışarıq. 
Rauf hiss edirdi ki, bu oğlan nəsə ona etibar etmir. Ona görə 

cəld soruşdu: 
− Məbləğ çox böyükdür. Məni necə əmin edə bilərsiniz ki, 

bu tələ, və ya sınaq deyil. 
Oğlan yenə ağıllı gözlərini qıyıb, acı-acı güldü: 
− Biz heç vaxt oynamırıq! 
Rauf özünü düşünürmüş kimi göstərdi. Çox gözəl bilirdi ki, 



Xəyanət qoxusu 

145 

indi onların üstündəki səsyazan qurğu bütün söhbətlərini yazıb 
və bu yazı tezliklə İlqarın əlində olacaq. Kim bilir, bəlkə elə 
birbaşa qulaq asırlar. Nəsə etmək lazımdır. Yenə otağında 
gizlənən  Mayanı xatırladı. 

− Yaxşı, mən razı. Amma şərt pozulsa mən də sakit durma-
yacam. 

Xoşagəlməz qonaqlar ayağa qalxdılar. 
− Biz də səni nəzarətdən qoymayacağıq. – artıq arxayın-

laşmış, özlərini daha sərbəst aparırdılar. Raufa da elə bu lazım 
idi. 

Onların arasında qapıya tərəf addımlayan Rauf ani hərəkətlə 
geri döndü: 

− Yaxşı!... 
Dirsəyi ilə sol tərəfdə dayanmış oğlanın sinəsindən elə gülcü 

və gözlənilməz zərbə vurdu ki, oğlan dayana bilməyib geriyə 
aşdı. Eyni vaxtda ona yumruq atan o birisinin biləyini çarpaz-
laşmış qolları arasında möhkəm sıxdı, qırılmış sümüyün səsi 
eşidildi. Geri dönərkən sinəsindən dəyən təpik zərbəsindən 
qapıya dəydi. Başını qaldıranda zərbəsindən məmnun qalan 
ilangöz oğlanın kinayəli üzünü gördü: 

− Bilirdim ki, sənə inanmaq olmaz. Hiss eləmişdim. 
Rauf öz-özünə pıçıldadı: 
− Maya! Onu tapacaqlar. – Geri baxanda ona tuşlanmış 

tapançanı gördü. Bircə saniyə geciksəydi, bu onun sonuncu 
səhvi olacaqdı. Lakin əvəzində ilangöz oğlan bağırıb, diz üstə 
düşdü. 

Rauf gecikmədən silahını çıxarıb, yaralı oğlanın tapança tu-
tan əlinə atəş açdı. Eyni vaxtda bayaq onu nişan alan oğlanın 
əlini qolunun arasında daha bərk sıxdı. Yalnız sinirinə 
"dərman"  xırçıltı səsini eşitdikdən sonra onu buraxdı. 

Adam öldürməyə nifrət edirdi. Amma düşmənlərini də şil-
küt eləməsə əl çəkmirdi. Əsasən də qollarını. 

İlangöz sağ çiynindən axan qanı saxlamağa çalışaraq söydü: 
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− Sənin başına elə oyun açacam ki, vayına ağlayan olmayacaq. 
Rauf ona tərəf baxmadan, təmkinlə tanış bir nömrəni yığdı: 
− İş yerimə basqın olub. Onları zərərsizləşdirmişəm. Bəli. 

Sizi təcili gözləyirəm. 
İstehza ilə yerdə zarıyanlara baxdı: 

− İndi polis gələcək. Sizi özüm də sorğu-sual edərdim. Am-
ma buna nə vaxtım var, nə həvəsim. Onlar sizi yaxşı danış-
dırarlar. 

Yerdə uzanıb zarıyanların üzərindən adlayaraq, kabinetinə 
keçib qapını bağladı. Onlardan götürdüyü iki dənə silahı stolun 
siyirməsinə atdı.  

Maya hələ də donub qalmışdı. Rəngi ağarmış halda, 
soyuqqanlılıqla əlini silən Raufu süzdü: 

− Nə baş verib? 
Rauf onu sanki indi gördü. Nəyisə düşünməyi çox ani çəkdi, 

cəld dönüb qıza yaxınlaşdı: 
− Maya, sakit ol, özünü ələ al! Özünə gəl, qorxulu heç nə 

yoxdur! Sənin ürəkkeçmən var? Nə oldu sənə? – qəfil iki 
barmağı ilə qızın boynunun hansısa damarını sıxdı.  

Maya onun qollarına aşdı...  
Vəssalam. O ayılanda xatırlayacaq ki, sadəcə bərk qorx-

muşdu və huşunu itirdi. 
Qızı divana qoyub, zala qayıtdı. “Qonaqlar” yoxa çıxmışdı-

lar. Kinli-kinli gülümsəyib, ehtiyatla pəncərənin kənarından 
pərdəni azacıq araladı. Gələnlər tələsik maşına doluşurdular. 
Bəxti onda gətirib ki, çöldəkilər də içəri gəlməyiblər. Deməli, 
polis söhbətindən xəbər tutublar. Yanılmayıb, onları dinləyir-
lərmiş. Əsəbiliklə içəri qayıdıb, yır-yığış etdi. Qızın  stolun 
üstünə qalan telefonunu onun məktəb çantasına atdı. Mayanı da 
çiyninə alıb, otaqdan çıxdı. 

Polis maşınlarının səsi bir-birinə qarışmışdı. İçəri girən hün-
dürboylu kişi təəccüblə Mayanı süzüb soruşdu: 

− Nə olub? Bu kimdi? 
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− Sonra izah edərəm. Maşınımı yoxlayın. Dəqiq ora “hədiy-
yə” qoyublar. Mən təcili sizin maşınlardan biri ilə getməliyəm. 

Kişi arxaya dönüb, bərkdən çağırdı: 
− Xalıqov! – sonra Raufa tərəf döndü, - narahat olma, hara 

lazımdı çatdırarlar səni. 
−  Lazım deyil! Açarları verin, özüm gedəcəm. 
− Hm, yaxşı. Yenə nə işə düşmüsən? 
Rauf narazılıqla başını buladı: 
− Yaxşı işə düşmərik... 

    
* * * 

 

Başı bərk ağrayırdı. Beynində nəsə uğultu var idi. Elə bil 
zavodda düz mühərrikin yanında dayanmışdı. Alnını ov-
uşdurub, gözlərini açdı. Maşında idi. Ona nə olmuşdu? Hər 
şeyi xatırlamağa başladı. Hə, fizika hazırlığında idi. Birdən 
tanımadığı, ümumiyyətlə heç üzlərini görə bilmədiyi kimlərsə 
gəldi. Rauf müəllim yaman narahat oldu. Sonra ona çölə 
çıxmamağı tapşırıb, özü getdi. Əvvəl səs-səmir gəlmədi. Am-
ma qəfil bir mərəkə qopdu, gəl görəsən. Silah səsləri, qışqırtı. 
Sonra, sonra?... Rauf müəllim içəri gəldi. Əlində də nəsə vardı. 
Amma qorxudan, həyəcandan nə olduğunu heç anlaya bilmədi. 
Hə, sonra da huşunu itirdi deyəsən. Amma ömründə huşunu 
itirməyib. Həm də nə qədər həyəcanlı olsa da, özündən getmək 
həddində deyildi. Bəlkə də özündən xəbəri olmayıb, necə 
huşunu itirdiyini heç hiss etməyib?! Çünki Rauf müəllim onu  
sillələdi, özünə gəl dedi, çiynindən tutub silkələdi. Hə, hə... 
Belə də olub yəqin. Vay, nə pis olub. Onda bəs indi haradadı? 
Kimsə onu maşının arxa oturacağında uzandırmışdı.  

Maya yerində dikəldi. 
− Hm, özünüzə gəldiniz? – müəlliminin səsini eşitdi. 
Sükan arxasında əyləşən Rauf key-key nəzərlərlə ətrafı 

süzən qıza baxdı. 
− Nə baş verir? – Maya soruşdu. Amma, dolub durmuş, ağla-
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mağa hazır bir səslə. 
− Heç nə Maya, heç nə! Sizə noldu belə? 
Maya özünü tamam dikəldib, əyləşdi. Dağılmış ipək saçları-

nı əli ilə arxaya hamarlayıb, azacıq susdu. 
Tamamilə özünə gəlmişdi: 
− Onlar kim idi? 
Rauf qaşqabağını tökdü, yenə başlandı da “məhkəmə”. Gə-

rək elə orda olaydı bu qız? Hər şeyi korladığı azmış kimi...  
− Dostlar idi. – kinayəli dedi. 
Maya  ani susub, eyni istehza ilə soruşdu: 
− Sizin bütün dostlarınız belədir? 
Rauf dişini sıxdı: 
− Belə necə? 
− Bütün dostlarınız gələndə əvvəlcə xəlvət onları pusursu-

nuz, sonra çıxıb sakit danışırsınız, axırda da qəfildən coşub qı-
rırsınız biri-birinizi? 

− Həmişə yox... – gülümsədi. 
Maya duruxub, birdən soruşdu: 
− Məni hara aparırsınız? 
− Xəstəxanaya aparırdım. 
− Mən yaxşıyam, lazım deyil. 
− Artıq məlumdur. Evə aparıram. 
− Özüm gedərəm, narahat olmayın! - Maya acıqlandı. 
Rauf ön güzgüdə bu inadkar qızı süzdü: 
− Bizim evi tanıyırsınız ki? 
− Sizin evi? – təəccüblə döndü. 
− Daha hazırlığı evdə keçəcəm. Lazım olsa deyərəm zala gə-

lərsiniz. Əvvəldən demişdim axı, ola bilsin evdə də keçdim. 
Maya sınayıcı nəzərlərini ona dikdi. Bu gün nə baş vermişdi 

çöldə? O güllə səsi eşitdi. Əməlli vuruşdular. Sonra da huşunu 
itirdi. Amma yox, bu olmamalı idi. Nəsə uyğun gəlmir. Yaxşı, 
bəs müəllimdə silah nə gəzir? Yox əgər silahdan qarşı tərəf atəş 
açıbsa, onda Raufa niyə heç nə olmayıb? Yəni elə-belə havaya 
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atəş açıb, çıxıb gediblər? Axı bağırtı, qışqırtı eşitdi. Deməli, 
atəşi müəllim açıb. O məni lap uşaq yerinə qoyub. Deyir 
dostlar idi. Və bütün bu həngamədən sonra mən huşumu itiri-
rəm və yolda ayılıram. Üstəlik də deyir ki, hazırlığı evdə ke-
çəcək. Kimdir axı o? Quldur? Cani? Yoxsa onlara qarşı olan? 
Yaxşı, sən məni avam hesab elə, mən də bilirəm nə edəcəm. Bu 
məsələni öyrənəcəm. Necə var, nədən keçməli olsam da. Səni 
ifşa edəcəm. Quldur! Əcəb maskalanıb, müəllimdir guya. 
Fizikanı yaxşı bilməyindən mahir istifadə edir. 

− Yaxşı, olsun... Sizə necə rahatdır. - Maya dilləndi. 
Rauf güclə seziləcək istehza ilə: 
− Yaman çox fikirləşdiniz. 
Maya inadla ona baxdı. Səsində bir amansızlıq, dönməzlik 

var idi: 
− Əlbəttə, fikirləşməli çox şey var. 
− Hm, məsələn? 
− Məsələn, mənim huşumu nə ilə, necə və niyə apardığınız... 

– diqqətlə müəllimində ən xırda baş verə biləcək dəyişikliyə 
göz qoydu. 

Rauf elə bil deyilənləri eşitmədi. Maşını dolanbac yola dön-
dərdi. Arada sürən qısa sükutu onun zəhmli səsi pozdu: 

− Maya, sən detektivə çox baxırsan? – birdən “sən”ə keçdi. 
Maya başını buladı: 
− Məni azdırmağa çalışmayın. Mən yaxşı bilirəm ki, iradəm 

möhkəmdir. Gərək elə dəhşətli bir hadisə baş verə ki, huşumu 
itirəm. O ki qala bu. 

− Azdırmıram. - qızın məntiqi onun xoşuna gəlmişdi, bu 
yaşda hər kəs belə inadcıl, ağıllı, düşüncəli olmur, etiraf etmək 
istəməsə də qız onun gözündə yüksəlmişdi. - Soruşuram, 
detektivə çox baxırsan? 

− Tutaq ki, elədir. Nə əhəmiyyəti? 
− Onda de, əgər mənim sənə etdiyimi hansısa bir filmdə gör-

səydin, nə məna çıxarardın? 



Firuzə  Çiçək 

150 

Maya geri çəkilmək istəmədi: 
− Deməli, nəyisə gizlədir. Özü də ciddi-cəhdlə. 
− Bəlkə qızı qoruyur? Özü də ciddi-cəhdlə! - gülümsədi. 
− Deməzdim. Qarşı cins həmişə öz mənafeyini düşünüb. İndi 

də sizin müdafiə  əhvalatınız yalnız öz xeyrinizədir. Buna əmiəm. 
− Feministsən? – ciddi halda soruşdu. 
− Xeyr, optimistəm. 
− Daha çox eqoist. – Rauf düzəliş etdi. 
− Kimsə elə qəbul edə bilər, - Maya incidi - amma eqoist 

deyiləm! 
Maşın blokun qarşısında dayandı. Rauf ona sarı baxmadan: 
− Çatdıq, düşün. 
Maya maşından enib, onun ardınca liftə keçdi. Liftin güzgü-

sündə qeyri-iradi Raufun üzünə baxdı. Bunu hiss edən Rauf da 
sərt baxışı ilə güzgüdə onu süzdü. Elə güzgüdəcə toqquşan ba-
xışdan Maya diksindi. Özünə baxdı. Vay, saçları qarışmışdı 
bir-birinə. Çantasını yerə qoyub, tələsik saçını açdı və barmaq-
ları ilə daraqlayıb, balaca saç sancağı ilə üstdən yüngülcə yığdı. 
Rauf böyük maraqla qızın hərəkətlərini izləyirdi. Birdən qız 
ona elə doğma, yaxın göründü ki, az qaldı onu bağrına bassın. 
Sanki, illərdir tanıyırmış kimi. 

Amma yəqin o da başqaları kimidir. Necə ki, Aytac. Kənar-
dan baxan mələk sanırdı. Amma insanları tanımaq olmazmış 
sən demə. Hərdən etibar etdiyin birindən elə gözlənilməz söz 
eşidirsən, hərəkət görürsən ki, adamın matı quruyur. Aytac on-
un üçün artıq ölmüşdü. Yalnız xəyalı yaşayırdı yaddaşında. 
Hərdənbir xoş xatirələri xatırlayırdı. Amma sonra da əhvalı po-
zulur, başı ağrayırdı. Çünki, həmin Aytac indi həyatda var idi. 
Lakin başqa bir əldən tutur, başqa bir ürəyə hakim kəsilirdi. 

Qanı qaraldı. Yenə hardan düşdü yadına bu qız. Axı özü ha-
mıya qadağan etmişdi onu xatırlatmağı, yada salıb, haqqında 
danışmağı. Amma bu qadağanı elə bircə özü pozurdu. Hər yer-
də onu görürdü, hər sözdə o gəlirdi xəyalına. Hətta hərdən on-



Xəyanət qoxusu 

151 

un sözlərini xatırlayıb gülümsəyirdi də... Amma ardınca bu gü-
lüş elə acılaşır, zəhərləşirdi ki, bütün içini yandırıb-yaxırdı. 
Gülüşlə ağlamağın nə olduğunu çox gözəl bilirdi Rauf. O, gö-
zündən yaş töküb ağlamırdı. Onun ağlamağı da, göz yaşları da 
acı-acı gülüşü idi. Kaş ki, hamı kimi hönkürüb ağlasaydı... 
  

* * * 
 

Qapını Raufun atası açdı. Mayanı görüb o qədər təəccüblən-
di ki, hətta əvvəl salam verməyi də unutdu. Amma o Raufa 
bələd idi. Bilirdi ki, zərurət - özü də hansısa böyük zərurət 
tələb edib ki, o yanında hansısa qızla evə gəlsin. O ki, qadın 
tayfasından qətiyyətlə qaçırdı. 

Mayanı  diqqətlə  süzüb, geriyə çəkildi: 
− Gəlin içəri. 
Maya utandığından nə edəcəyini bilmirdi. İlk dəfə idi ki, 

yad bir evə - müəlliminin evinə tənha ayaq basırdı.  
Rauf hamını qabaqladı: 
− Bu mənim şagirdimdir. Daha hazırlığa evimizə gələcək. - 

qısaca məlumat verdi. 
Mahir utandığından rəng verib rəng alan Mayanı diqqətlə 

nəzərdən keçirdi. Təqaüdə çıxsa  da, uzun illər çalışdığı peşəsi ilk 
baxışdan insanları tanımağı öyrətmişdi ona. Maya onun xoşuna 
gəldi... 

− Çox gözəl, xoş gəlmisən, qızım. 
Gülnaz xanım qonşu otaqdan çıxdı. Mayanı görcək azacıq 

duruxub, onu müştəri gözüylə süzdü: 
− Xoş gəlmisən. - sual dolu nəzərlərini Raufa dikdi. 
Mahir gülümsədi: 
− Raufun şagirdidir. - Gülnaz xanıma tərəf döndü. – Hazır-

lığa bizə gələcək. 
Sonra da özünü tox tutmağa çalışan qızı dindirdi: 
− Adın nədir, qızım? 
− Maya... - səsi nədənsə zəif çıxdı. 
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Gülnaz xanım təbəssümlə qızın qolundan tutub, qonaq 
otağına çəkdi: 

– Gözəl adın var. - Maya onun da çox xoşuna gəlmişdi. - 
Maşallah, elə özün kimi. 

Mahir mətbəxə keçib, işarə ilə Raufu yanına çağırdı: 
− İndi də nə iş çevirdiyini danış. 
Rauf söhbətdən qaçmaq istədi. O heç vaxt işi ilə bağlı nəyi-

sə evdə müzakirə etmirdi. Xüsusilə də problemləri. İstəmirdi 
onun təhlükəli həyatına görə valideynləri narahat olsunlar, yu-
xularına haram qatsınlar. Bunda atasına bənzəmişdi... 

Onsuzda onu yolundan döndərə bilməmişdilər, heç işinə 
görə nələrlə üzləşdiyindən xəbərsiz olmamış da deyildilər. Am-
ma yenə qapalı idi. Hətta onun təzəcə keçdiyi yolu, çoxdan ad-
dımlayan atasına qarşı belə. Onsuz da atası həmişə hər şeyi hiss 
edirdi.  

Rauf başını buladı: 
− Elə bir şey yoxdur, həmişəki işlər.... 
Atası balkona keçən oğlunun ardınca ağır addımlarla çıxdı, 

məzəmmətli və sərt səsi eşidildi: 
– Rauf.... 
– Narahat olursan nahaq yerə, dedim axı qorxulu heç nə yoxdur. 
Mahir gülümsədi: 
− Heç məni düz-əməlli aldada da bilmirsən. İşin də ki, yalan-

sız ötmür... 
− İş ondadır ki, bir aldada bilmədiyim elə sənsən. 
Bu tam səmimi etiraf  Mahiri ürəkdən güldürdü. Sonra  gü-

nü-gündən gözəlləşən şəhəri seyr edə-edə siqaret yandırdı: 
− Sənin keçdiklərindən mən də keçmişəm, Rauf. Bu yolun  

həqiqi yolçuları səfərə çıxırlarsa və sonadək yolundan sapma-
dan gedirlərsə, onların hər döngəsi, hər dalanı gedər-gəlməzdir. 
Bu yolla 5-i gedirsə mənzil başına 2-si, biri çatır.... Heç istəmə-
mişəm ki, övladlarımdan hansısa bu yolla getsin. 

Rauf gözünü məchul nöqtədən ayırmadı: 
− Sən gedə biləcəyin qədər getdin. Bəs yolun davamı? Axı 
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bu yol sonsuzdur, özün bilirsən. Onu da bilirsən ki, yol 
yarımçıq qalsa nə olar?! 

− Səndən başqaları da var... 
− Bilirəm ata, bilirəm. Var, lap çoxdur özü də. Amma 

dediyin həqiqi yolçular çox azdır. Həqiqi yolçular dediyin yolu 
piyada, addımbaaddım  gedir – azacıq susdu, amma qalanları 
qısaldır bu yolu... Mən piyadalardanam. Hara qədər gedə 
biləcəyimi də bilmirəm. Bura qədər gəldiyim təsadüf deyil, 
qismətdir! Bundan  sonrakı yolu da getməyə israrlıyam. 

Mahir gözünü iç-içə keçmiş göydələnlərdən ayırıb, oğlunu 
süzdü: 

− Həmin iş adamının qətlilə bağlı, hə? Silahlı idilər? 
Rauf  belə gözlənilməz suallara artıq öyrənmişdi: 
− Qurtula bildim. - gülümsədi. - Bircə bu qız orda olma-

saydı, hər şey qaydasında olardı. 
Mahir təəccübləndi: 
− Gördü  hər şeyi?  
− Görmədi, eşitdi amma. Başa düşdü. 
− Cəsarətli qızdır. Onunla belə hələ bir bura da gəlib? 
− Hm, cəsarətlidir. Amma ən pisi odur ki, onu görüblər. 

Çünki, məni səhərdən izləyiblərmiş. Sözsüz ki, hazırlığa gələn 
qızı da görüblər. Ona görə çox narahatam. 

Oğlumun gözlərinə baxdı: 
− Ondan xoşun gəlir? 
− Ata?! 
− Görürəm çox narahatsan. 
− Bu xoşuna gəlmək mənasını vermir. İstəmirəm mənə görə 

kiməsə nəsə olsun. Ya o, ya da başqası. 
Mahir dönüb otağa gedə-gedə dilləndi: 
− Amma çox qəşəng qızdır. Özü də onda qeyri-adilik var. 
Rauf mızıldanıb, onun arxasınca Maya və anasının şirin-

şirin söhbət etdiyi qonaq otağına yollandı: 
− Yenə də başlandı... 
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* * * 
 

Evə çox yorğun gəldi. Müəllimi onun huşunu necə aparmış-
dısa, ayılandan bəri başı ağrayırdı. Evdəkilərlə ötəri salamlaşıb, 
özünü çarpayısına atdı. Üzüqoyulu xeyli uzandı. Görəsən, bu 
gün baş verənləri evdə danışsınmı?! Əslində danışmalıdır da. 
Amma atası mütləq onun müəllimini dəyişəcək. Heç vaxt belə 
təhlükəli birinin qızının ətrafında olmasını istəməz. Axı kimdir 
bu Rauf? Bəlkə heç pis adam deyil? Bu gün getdiyi yer doğur-
dan onun evi, ailəsi idi? Bəlkə bu da huşunun itməsi kimi qu-
raşdırılma idi... Ola bilərdi. Birinci dəfə idi belə hadisə ilə rast-
laşırdı. Bu gün baş verənləri xatırladıqca elə bilirdi ki, ya yuxu-
da olub, ya da bu baş verənlər bu gün deyil, nə vaxtsa, lap 
çoxdan baş verib.  

Orada – otaqda küncə sıxılıb, çöldəki səs-küyə nə qədər 
həyəcanla qulaq asmışdısa, indi bu hadisə bir o qədər maraqlı 
gəlirdi Mayaya. Qoy bu işi elə özü təkbaşına araşdırsın. Hələ də 
inana bilmirdi ki, filmlərdə izlədiyi, kitablarda oxuduğu belə bir 
hadisə onun başına gəlib. Niyə  məhz mən? Əlbəttə, axı mənim 
yerimdə bir başqası da ola bilərdi. Deməli, bu mənim qismətim 
imiş. Qismətdən qaçmaq olmur. Bəlkə elə bu işi araşdırmağım 
da lazımdır. Belə də olmalıdır. Yox, evdə də heç nə demək lazım 
deyil! Heç nə!  

Anasının səsi onu fikrindən yayındırdı: 
− Gəl yeməyini ye. 
Nakönül ayağa qalxdı:  
− Gəlirəm... 

 
* * * 

 

Səhərdən bəri oğlunun başına fır-fır fırlanır, ondan söz qo-
parmaq üçün əlindən gələni edirdi. Amma nə imiş bu, hər dəfə 
söhbəti elə çevirir, araya elə söz qatırdı ki, Gülnaz xanım nə 
deyəcəyini də unudurdu. 

Dünən o qız gələndən ananın ağlına başqa-başqa fikirlər gə-
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lirdi. Düzdür, oğluna yaxşı bələd idi, əgər nəsə olmuş olsaydı, 
mütləq bu haqda anasına nəsə bilirərdi. Deməli, biri-birilərinə 
qarşı heç bir münasibətləri yoxdur. Amma qəşəng qız idi. 
Mahir demiş, bir suyu elə Gülnaz xanımın özünə bənzəyirdi. 
Yumrusifət, ağbəniz bir qız idi. Nəsə bir çəkicilik, cəlbedicilik 
var idi onda. Əslində baxsan dünya gözəli deyildi, ondan da 
gözəl o qədər qızlar var ki. Amma onda cəlbedicilik var idi. 
Nəsə diqqət çəkirdi bu qızda. Ər-arvad öz aralarında danışanda, 
Mahir də demişdi bunu. Dünən o da qızı diqqətlə süzüb, kaş 
belə gəlinim ola demişdi Gülnaz xanıma. Nə çoxdur va-
lideynlərin arzuları, bitib-tükənməz ki.... 

Gülnaz xanım dünəndən ürəyindəkiləri demək üçün fürsət 
axtarırdı. Gərginliklə internetdə nəyisə araşdıran oğlunun 
yanında əyləşdi. Nəvazişli əlləri ilə oğlunun başını sığalladı.  

Rauf kiminsə ona toxunmasını, təmasını xoşlamırdı. Xüsu-
sən də, fikrini toplayıb, ciddi məşğul olduğu vaxtda. Lakin ana-
sı istisna idi. Onun təması Raufun fikrini yayındırmır, əksinə 
sakitləşdirirdi. Bir də vaxtilə Aytacın...  

Gülnaz xanımın gözləri Raufun klavişlərdə cəld işləyən bar-
maqlarında olduğu halda, soruşdu: 

− Həm bu işlərin, həm idman dərsləri, həm də fizika məşğə-
ləsi. Ay bala, niyə özünə zülm edirsən? Şükür, hər şəraitimiz 
var. Niyə artıq yüklənirsən? 

− Heç bir yük yoxdur, narahat olma, - baxışını ekranın eninə 
hərləyib qaşlarını düyünlədi - heç bir! 

−  Yenə baxma, səbir də lazımdır. O dünənki qız necə oxuyur? 
Rauf ötəri anasını süzdü. Gülnaz xanım ciddiliyini pozmadı, 

sanki adicə söhbət edir, məqsədi məhz Maya deyildi. - O 
qəşəng qızı, Mayanı deyirəm. Adı da qəşəngdir özü kimi... 

Rauf anasının ürəyindəkiləri başa düşmüşdü. Lakin nədənsə 
həmişəki kimi söhbəti dəyişib, bəhanə ilə qaçmadı. 

Ana oğlunun tutqun üzünə nəzər saldı: 
− Ay bala, o kimlərdəndir, kimin qızıdır elə? Elə bil hardasa 
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görmüşəm onu.... 
Raufu gülmək tutdu. Bütün qadınların oxşar üsulu. - düşü-

nüb gülümsədi. Həmişə kimisə öyrənmək, haqqında nəyisə 
bilmək istəyəndə ya deyirlər hardasa görmüşəm elə bil, ya da 
filankəsə oxşadıram... 

− Yox, tanımırsan ana. –  bir anlıq nəsə düşündü – Atası 
“Söz” qəzetinin baş redaktoru, təsisçidir. 

− Doğurdan? 
− Hə. Həm də nəşriyyatın sədridir. Orda təkcə qəzet yox, ki-

tab, jurnal, beləcə hamısı nəşr olunur. 
− Deyirsən, onu da bilmərəm? - incik halda başını buladı. - 

Səninki odur ki, dediyimi həmişə yadımdan çıxarasan. Guya 
başa düşmürəm? 

− Başa düşdün deməli?! – Rauf güldü.  
Gülnaz xanım məzəmmətlə: 
− Hə, gülərsən da! Söhbətdən də yaxşı qaçarsan. Guya dünən 

dərs keçəndə bir-birimizə necə gizlincə baxdığınızı görmə-
mədim? Şəxsən qız mənim xoşuma gəldi. - Sanki, ondan 
razılıq almaq istəyənlərə fikir bildirirmiş kimi, əlini yellədi. - 
Mehriban, şən, şirindil qızdır. Atanın da xoşuna gəlib. 

Rauf gülüş dolu çaşqınlıqla döndü: 
− Ana, sən nə danışırsan? Kim baxıb? Kimə baxıb? 
Gülnaz xanım inadkarlıqla  onun sözünü kəsdi: 
− Sən baxmısan, Mayaya baxmısan. Elə o da baxırdı. 
Rauf ürəkdən uğunurdu. Gülnaz xanım isə əksinə, cırnayır, 

oğlunun işi zarafata salıb yenə aradan çıxmaması üçün hazır daya-
nırdı.  

− Gülmə! Mən ciddi deyirəm. 
Rauf gülməyini saxlamağa çalışıb, anasının yumşaq saçla-

rını sığalladı, başını sinəsinə sıxdı: 
− Allah səni güldürsün. Heç bu qədər gülməmişdim. Deyir-

sən, dərs izah edəndə divara, tavana baxaq? Bəs şagirdə 
baxmalıyam da. 
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Gülnaz xanım yenə oğlunun onu qabaqlamasnı naəlac qəbul 
edib, narazı halda deyindi: 

− Daha bəsdi! Məni xəstəlik yox, sənin fikrin öldürəcək. Ar-
zumu, istəyimi gözümdə-könlümdə qoyursan. Mən də istəyi-
rəm başqaları kimi nəvə görüm, nəvə oynadım. Tay-tuşumuz 
çoxdan nənə-baba olub. Amma biz... Oğlum hələ yerində sayır. 
Ay bərəkallah, sən heç düşünmə bizi. Nə evdə tapılmırsan. Nə 
vaxta qədər oğru, quldurla qaçdı-tutdu oynayacaqsan. İllər 
xəbərsiz elə ötüşür ki, bir də gözünü açacaqsan ki, qocalmısan. 
Sonra kimdi qoca oğlana qız verən?! 

Rauf ürəkdən güldü: 
− Sözlərə bax, maşallah. Ürəyin dolu imiş ki... Bəs ney-

ləyim, ay ana? Mənim işimi bilirsən, belədir, başqa cür ola da 
bilməz. Məni də bu işimlə birlikdə qəbul etməlidir alacağım 
qız. Amma sevməyə-sevməyə kimin qızını gətirib bədbəxt 
edim? Sən məndən çox görmüsən, çox bilirsən. Özü də belə 
məsələdə. Düzünü de görüm, hansı sevgi olmayan ailənin 
xoşbəxt olduğunu görmüsən? 

− Sənə qalsa həmişə belə deyərsən. Sevgi sonradan da yara-
nır. O qədər adam sayaram ki, sevgi olmadan evlənib, amma 
sevib evlənənlərdən min dəfə yaxşıdır indi. 

− Yaxşı, yaxşı ana. Amma fikrimi çatdıra bilmədim sənə. 
Raufun həmişəkindən fərqli olaraq yumşaq danışdığını gö-

rən ana əsl hücuma başlamışdı. Geri çəkilmək istəyi də yox idi. 
−  Oğlum, biz dünya görmüş adamlarıq. İnsanı bir sözdən, 

bir baxışdan tanıyırıq. Atan da, mən də dünən o qıza fikir ver-
dik. Sadə idi, səmimi idi, saf idi. Olduğu kimi idi. Heç bir 
sünilik yox idi onda. Necə vardısa, elə də davranırdı. Amma 
özün bilirsən ki, o vəfasız haqqında bunu demirdik. Atan 
xoşlamırdı onu, yaxşı bilirsən. Sadəcə ürəyini qırmamaq üçün 
heç vaxt Aytacı müzakirə etməmişdi.... - ana bir an duruxub 
oğluna baxdı. O daha əvvəlki kimi özünü itirib, hövsələdən 
çıxmamışdı. Dərin hüznlə baxışlarını stolun üstündəki burma 
qəndqabının naxışlarına dikmişdi. Kənardan baxanda, elə bil 
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naxışları sayırdı. 
−  Amma bu qız.... Hərtərfli bəyəndim. Bir-birinizə çox ya-

raşırsınız. – ana gülümsədi. - Özü də bir suyu mənə çəkir. 
Rauf elə bil yuxudan ayıldı. Başını çevirib, diqqətlə anasının 

üzünə baxdı. Gör ha, doğrudan da bənzəyirlər. Elə bil onun 
qızıdır. Bəs belə, axı hər dəfə bu qıza baxanda kimə bənzədi-
yini xatırlamağa çalışırdı. Əlbəttə anasına, özü də lap əməlli. 
Hələ indi fikir verirdi. Bir dəfə hansısa kitabdan oxumuşdu ki, 
oğlanların əksəriyyəti özləri də bilmədən öz analarına bənzər 
qızla evlənirlər.... 

Ayağa qalxdı: 
−  Yaxşı ana, mən getməliyəm. 
Gülnaz xanım küskünlüklə başını buladı: 
−  Qaç, qaç, düz edirsən. 
Rauf əyilib onun alnından öpdü: 
− Vallah qaçmıram, işim çoxdur. 
Qapıdan çıxanda ağlına nə gəldisə, telefonu çıxarıb Mayanın 

nömrəsini yığdı. Uzun çağırışlar cavabsız qaldı. Narahat halda 
yenidən yığmaq istəyirdi ki, Maya özü zəng etdi: 

−  Salam. 
−  Salam Maya, niyə açmırdın telefonu? 
−  Dərsdəyəm, icazə alıb çölə çıxdım. Nəsə baş verib? 
Rauf ani susdu: 
− Yox, heç nə. Söz soruşacam. Bu gün dərsə atan aparıb 

səni? 
− Yox, rəfiqəmlə getdim. 
− Arxanızca kiminsə gəldiyini, yaxud izləndiyini hiss etmə-

misən? 
Maya narahat oldu:      
− Məni qorxuzmayın. Nə olub axı? 
Rauf səbirsizləndi. "Həmişə bu qızlara sual verirsən, cavab-

dan başqa hər şey deyirlər. Ya da suala sualla cavab verirlər." –
düşündü. 

− Dedim axı, sadəcə soruşdum. 
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− Yox, elə bir şey hiss eləmədim. 
− Yaxşı, səndən bir xahişim var. Dərsdən çıxmazdan əvvəl 

mənə xəbər ver.  
Maya ciddi səslə dilləndi: 
−  Əgər maşınınızda gedəcəyimi düşünürsünüzsə, səhv edir-

siniz, bunu əsla arzulamıram. 
Rauf hirsini boğmağa çalışdı: 
−  Bunu sizə təklif edən də yox idi, Maya xanım... Niyə 

adamı başa düşmək istəmirsən, anlamıram. – yenə "sən"ə keçdi 
- Xahiş elədim ki,  mənə xəbər ver. 

−  Baxaram. 
−  Bu mütləqdir. Müəllimin olaraq bunu sənə əmr edirəm. 
−  Müəllimin əmrləri dərsdə olur. - diliuzunluq etdi. 
− Hörmətin artıq olsun... 
Maya dilini saxlamadığından utandı: 
−  Yaxşı, deyərəm. 
−  Sağ ol! 
Cavab gözləmədən telefonu qapadı. Hirsindən deyindi: 
−  Buna bax, balaca canı ilə forslanır. Hələ bir cavab da qay-

tarır. Anam da deyir beləsilə.... Məni dəli edər bu. Ya da mən 
onun dilini qopararam. Elə bilir oyun-oyuncaqdır. Niyə təhlü-
kəli şeylər qızlara əyləncə kimi görünür, başa düşə bilmirəm. 
Bəlkə da yanlarında onları qoruyacaq adam olanda, artıq əylən-
cəyə çevrilir. Yaxşı, Maya... 

 
* * * 

 

Kamran Əliyev hirsindən otaqda var-gəl edir, qorxudan qar-
şısında rəngləri ağarmış adamlarının üstünə çığırırdı. Onu bu 
halda görmədiklərindən nə edəcəkləri, nə deyəcəklərini bilmir-
dilər. Çünki, ağızlarını açdıqları halda nə tufan qopacağını 
bilirdilər. 

Kamran adamlarının uğursuzluğunu xatırladıqca, daha da 
coşur, danışarkən az qalırdı əlini onların gözlərinə salsın. 
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Bozarıb bir kənarda oturmuş  Mirəhməd isə əlindəki qələmi 
fırlada-fırlada nə isə fikirləşirdi. 

Kamran qaşqabaqla keçib kresloda yayxandı. İşarə ilə dəs-
tənin başında olan ilangöz oğlanı yanına çağırdı. Öz yoldaşının 
açdığı atəşdən yaralanan oğlan, indi yarasından daha çox qar-
şısındakı bəladan qorxurdu. Kamranın necə kinli, rəhmsiz, 
qəddar adam olduğunu bilirdi. Amma heç kəsə yox, yalnız 
özünə acığı tuturdu ki, necə oldu ki, həmin gənc zabitə aldandı. 

İrəli gəlib ayaq üstə düz yanında dayandı. 
Kamran olduqca sakit tonda dedi: 
− Cəzanı özün seç... 
Bu anı yalnız yaşayanlar bilərdi, başqa heç bir kəs! O elə bir 

məqamdır ki, danışsan da, danışmasan da, yaxşı da desən, pis 
də desən nəticə yenə birdir... 

Cəsur olmasına baxmayaraq bədənindən üşütmə keçdi. 
Qurumuş dodaqlarını dili ilə yaşladı. 

−  Əmr sizindir. 
Kamranın da hədsiz həyəcan keçirdiyi hiss olunurdu. Hamı 

bu partlayışa hazır dayanmışdı. İlangöz oğlan gözlərini yumdu. 
Alnında, üzündə tər puçurları əmələ gəlmişdi. Lakin Kamran 
hamını təəccübləndirdi. Sakitcə ayağa qalxıb qapıya tərəf ad-
dımladı, çölə çıxdı. Sükutu pozmağa kimsə cəsarət etmirdi. Bir-
dən qapını açıb yenidən içəri qayıtdı, Mirəhmədə tərəf getdi: 

−  Belə zarafatı heç xoşlamıram... 
Sonra üzünü onu qorxu ilə süzənlərə çevirib buz kimi soyuq 

baxışlarını üstlərində gəzdirdi: 
−  Neynək, onda qızı tapın... 
 

* * * 
 

Sinfə qayıdanda rəngi dəyişmişdi. Əvvəlcə maraqlı görünən 
hadisələr indi ona da sirayət etmişdi. Başa düşürdü ki, bu oyun 
deyil. Hər şey ola bilər, özü də bir halda ki, müəllimi zəng edib 
onu xüsusilə xəbərdar edib. Buna baxmayaraq, yenə də arar-
xayınlıq var idi ürəyində. İnanırdı ki, ona heç nə olmaz. Nədən 
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idi bu arxayınlıq, əminlik?! Amma güclü, arxalı sayırdı 
özünü... 

−  Maya, yaxşısan? – Əfsanə pıçıldadı. 
−  Hə. Nolub ki? 
− Qəribə göründün. Kim idi zəng vuran? 
− Heç... – dünən baş verənləri ondan da gizlətmişdi. - 

müəllim idi, tapşırıq verirdi. 
Əfsanə gülümsədi: 
− Telefonla? 
− Hə, nədir ki? 
− Sən də yadında saxladın?!... 
Maya narazılıqla üz-gözünü  turşutdu: 
−  Elə tapşırıq yox, hazırlığa gəlməyim haqqında tapşırıq. 

Qarışdırdın. 
−  Nə deyirəm ki? – Əfsanə mızıldandı - Allah başacan ver-

sin!  - xısın-xısın güldü. 
−  Allahım, bu qız məni dəli edəcək. Sən canım, bəsdi.  
Əfsanə incidi:  
−  Nə dedim ki? 
Maya qeyri-iradi kobudluqla üzünü ondan döndərib, sol qo-

luna dirsəkləndi: 
− Heç nə, heç nə. Bəsdir! 
Əfsanə təəssüflə başını buladı: 
− Nç,  nç, səni tanıya bilmirəm. Əvvəllər belə deyildin... 
Əfsanə rəfiqəsinin gözündəki yaşı görsəydi, bəlkə də belə 

deməzdi... 
Dərs qurtarmışdı artıq. Oxuduqları illər ərzində həmişə mək-

təbə birlikdə  gedib-gələrdilər. Hərdən olurdu, uşaq vaxtı bir-
birinə forslanıb yolu ayrı gedirdilər. Maya çox dəcəl uşaq ol-
muşdu. Elə indi də bu şıltaqlığın, dəcəlliyin əlamətləri qalmışdı 
davranışında... Ona görə də Əfsanənin uşaqlıqda küsməyinə 
haqq vermək olardı. Amma son illər belə şeylər təkrarlanmırdı. 
Həm də böyümüşdülər axı. Amma bugünkü kobudluğu qəbul 
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etmək istəmirdi Əfsanə. Ona görə də, axırıncı dərs qurtaran 
kimi, rəfiqəsini gözləmədən çantasını yığıb, sinifdən çıxdı. Maya 
üzr istəməyə fürsət belə tapmadı. Gərginlik azmış kimi, qanı 
tamam qaraldı. Əfsanəni olduqca çox istəyirdi. Həmişə dü-
şünürdü ki, bəlkə heç doğma bacım olsa, bu qədər istəməzdim... 

Ağır-ağır çantasını yığıb sinifdən çıxdı. Dəhlizdən keçəndə 
güzgüyə baxdı. Baxdı, amma elə yazıq-yazıq baxdı ki, qəfil 
onu dəli bir gülmək tutdu. Özünü hardansa yadına düşən 
gülməli bir film qəhrəmanına bənzətdi. 

İnsan xarakterləri... Olduqca müxtəlif, rəngarəng, anlaşıl-
mazdır. Hərdən özünü heç anlaya bilmirdi. Yəni mən doğurdan 
psixopatam? Başqaları kefi olmayanda, əhvalı pozulanda  
qəmlənir, ağlayır. O isə əksinə gülmək, şadlanmaq, oynamaq, 
dəlilik etmək istəyirdi. Bəlkə də qüssədən, qəmdən alınan 
daxili bir qisas idi, nə idi, anlaya bilmirdi. 

Özünü qaydaya salıb, qapıya tərəf getdi. Birdən müəllimin 
tapşırığını xatırlayıb, telefonu çıxardı. İstədi ki, zəng edib 
çıxdığını xəbər versin. Amma nə düşündüsə, zəng etmədən cibinə 
qoydu. Həmişə nəyəsə əhəmiyyət verməyəndə etdiyi kimi, yenə 
çiyinlərini atıb,  yola çıxdı. 

 
* * * 

 

Hələ də zəng gəlmirdi. Axı indi dərs qurtaran vaxtıdır. Yol-
larda, avtobuslarda dərsdən çıxıb, evlərinə axışan şagirdlər gö-
rürdü. Narahat oldu. 

Bu qız doğrudan da onu hövsələdən çıxarırdı. Yəni, məsələ-
nin ciddiliyini hələ də anlamırdı? Axı o ki, düşüncəli qızdır... – 
öz-özünə söylədi. 

Telefonun üçüncü çağırışından sonra  Mayanın maşınların 
səs-küyünə qarışmış səsi eşidildi: 

−  Salam müəllim. 
−  Maya, axı söz demişdim... 
−  Narahat olmayın, şahid olduğunuz kimi salamatam. 
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Rauf səbrini basdı: 
−  Rəfiqənləsən? 
– Xeyr təkəm. 
−  Niyə ? – təəccübləndi. 
Maya qeyri-müəyyən cavab verdi: 
−  Hərdən belə də olur. 
−  Maya, yerini mənə de. – Rauf gözdən uzaq bir dalanda  

saxladığı maşını işə saldı. 
−  Ehtiyac  yoxdur, mənimlə heç kəsin işi yoxdur. 
−  Məni başa düşmədiyinə hələ də inana bilmirəm, hardasan? 
Maya ətrafına baxıb, yerini dəqiqliklə diktə etdi. 
−  Orada gözlə, lap yaxındayam. 
−  Oldu. 
Maya bu dəfə etiraz etmək istəmədi. Müəlliminin nara-

hatlığını  başa düşməyə çalışdı. Addımını yavaşıdıb, qarşıdakı 
kitab mağazasına girdi.  

Əlüstü vitrinə qoyulmuş kitabların adlarını oxudu. “Ulduz 
falı”, “Yuxuyozmalar”,  “1001 şirniyyat”, “Lətifələr”, “Bürc-
lərin xarakteri”... Onu kinayəli bir gülmək tutdu. Satıcıya 
yaxınlaşdı. Uzunsov başı olan, xırdagözlü, qıvırcıq saçlı cavan 
oğlan yerində dikəldi: 

−  Salam, necə kömək edə bilərəm? 
Maya gözucu arxaya baxıb, döndü: 
−  Görürəm vitrinə dünya ədəbiyyatının nadir incilərini düz-

müsünüz... 
Oğlan sözü tuta bilmədi: 
−  Hələ arxada da maraqlı kitablar var.  
“Kitab nədir sən hardan biləsən?!” - Maya ürəyində deyindi. 
−  Çox yaxşı. Klassik ədəbiyyatdan var? 
Oğlan mızıldandı: 
−  Baxır da... Sizə konkret kim lazımdır ? 
Maya ötəri gülümsədi: 
−  Belə baxıram ki, mənə lazım olan sizdə tapılmaz. – vitrinə 
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işarə etdi. - Başqa təzə kitablarınız var ? 
Oğlan sual-cavabdan qurtulmuş  kimi canlandı, mağazanın 

içərisində sol tərəfdə ucalmış kitab sütununa yaxınlaşdı. 
Kitabları bir-bir stolun üstünə düzməyə başladı: 

– Bunlar lap təzələrdir. Bax bu, – qalın bir kitabı irəli itələdi, 
- dini kitabdır, maraqlıdır. 

Maya kitabı qaldırıb, ilk səhifəsindən annotasiyasını oxudu 
və acı-acı gülüb, kitabı stolun üstünə atdı: 

−  Qardaş, sizi aldadıblar. Bu dini kitab deyil. 
Oğlan qəribə-qəribə baxdı: 
−  Bəs nədir? 
−  Deyim nədir? Fitnə, fəsad, ayrıseçkilik, kin-küdurət yığ-

nağı. 
− Ay xanım, əstafürullah deyin. 
− Nədir, inanmırsınız? 
−  Siz ateistsiz deyəsən. 
−  Əsla yox! Allah göstərməsin! Mənim bir inandığım var – 

məni, sizi, gördüyümüz hər şeyi yaradan Allah! Mənim bir di-
nim var, humanistlik, mərhəmət dolu vahid din – İslam! Mənim 
düşmənim də birdir – xalqımı, dinimi parçalamaq istəyənlər. 
Bax  bu, – kitabı göstərdi – düşmənlərimin yaratmaq istədiyi 
fəsaddır, fitnədir. O şey ki, onsuzda yaradıblar... 

Oğlan kitabı qaldırdı: 
−  Xanım, təriqətlərin tarixindən, dinin düşməni vəhabilər-

dən yazılıb. Oxumamış nə deyirsiniz? 
−  Oxumaq? Sizcə oxuyaram? 
−  Siz dini inkar edirsiniz.      
Maya təəssüflə gülümsədi: 
−  Cahillikdir vallah sözünüz... Acığınıza gəlsə də. Mən dini 

inkar etmirəm, dinimi bölənləri - vəhabiləri, nurçuları, nə bilim 
daha hansı təriqətləri inkar edirəm. Tamamilə inkar edirəm. 
Axı onlar kimdilər, hə? – Özünə nəzarəti itirmişdi. - Kimdilər 
axı? Kimdirlər ki, Allahın göndərdiyi vahid İslam dinini 
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bölürlər. Nə ixtiyarla? İndi biri-birilə mübarizə aparıb, hərəsi  
özünü doğru sayır. İnanın mənə, bu təriqətlər kimlərinsə şəxsi 
mənafe xatirinə yaratdıqları təxribatdır. Sonradan da fanatiklər 
heç mahiyyətini belə bilmədən ardınca gedib, biri-birlərinə 
düşmən kəsilirlər. Məgər Allah bölüb göndərmişdi dinimizi? 

Oğlan tərəddüdlə dedi: 
−  Xanım, vəhabilər pisdir, amma şiələr, sünnilər, onlar ta-

mam başqa... 
− Yaxşı, yaxşı, olsun sizin təriqətçiləriniz. Qoy hələ təzələri 

də çıxsın. Amma mənə bilirsiz nə maraqlıdır? Hesab günü! 
Tanrımın qarşısında onların özlərinə haqq qazandırmaq 
cəhdləri. Çünki, orada elə şansları olmayacaq! 

Bu vaxt telefon səsləndi. Rauf idi: 
−  Hardasan Maya? 
Maya dönüb küçəyə nəzər saldı. Müəllimin maşını tində da-

yanmışdı. 
−  Qarşı tərəfinizdəki kitab mağazasında. 
−  Orda qal, mən xəbər edəndə çıxarsan. 
−  Yaxşı... 
Oğlan dilxor halda başqa bir kitabı qaldırdı, bu da hansısa 

bir dini kitab idi. Amma tez də kənara qoydu. Onu diqqətlə sü-
zən Mayanı səmimi bir təbəssüm bürüdü. Gör yazıq oğlan necə 
narazı qalıbsa, təkrar hədəfə tuş gəlmək istəmir. 

−  Bu kitab da, bu ilin aylar üzrə astroloji proqnozudur. Lap 
ətraflı yazıblar. 

Maya kitabı əvvəlki dini kitabın üstə qoydu: 
−  Bu da ocaq yandıranlardan... Ulduz falına inanırsınız? 
−  Sərf edəndə, hə. – oğlan peysərini qaşıdı. 
−  Siz narahat olmayın, hamısı “sərf edən” yazılır. Bu gün 

ulduzunuz iş sahəsində üzünüzə güləcək, bu gün sevgidə də 
ulduzunuz güləcək, pul barədə də ulduzunuz güləcək. İnanın 
ulduzu o qədər güldürürlər ki... Sonda da, ulduzunuz gül-
məkdən öləcək. 
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Oğlan ürəkdən uğundu: 
−  Ay xanım, bəs siz nəyi bəyənirsiz? Bəs nə oxuyursuz? Elə 

maraqlı bunlardı da.... 
Maya başını buladı: 
−  Dedim axı, mənə lazım olan sizdə yoxdur.  Dəqiq bilirəm. 
Oğlan çiyinlərini çəkib, belini donqardaraq kitabları yerinə 

yığmağa başladı. Kənardan baxan Mayada nədənsə küt təsiri 
yaradırdı bu oğlan. Xüsusən də, belini donqardanda lap 
filmlərdə gördüyü neondertallara bənzədi. 

Başını bulayıb dükandan çıxanda dodaqaltı mızıldadı: – Gör 
kimlərdir kitab satıcıları, ay yazıq!... 

Raufun zəngini gözləməyə səbri çatmadı. Onun küçəyə 
çıxdığını görən Rauf əsəbi hərəkətlə maşını işə salıb cəld ona 
tərəf sürdü. Bu vaxtı tindən başqa maşın göründü və sürətlə 
yolu keçmək istəyən Mayaya tərəf yönəldi. Qız özünü 
toparlamamış, qəfil basılan əyləcin tükürpədici səsi eşidildi. 
Maya yüngül bir oyuncaq kimi atılıb, yandakı başqa bir maşına 
çırpıldı. Özünü itirmiş Rauf və ətrafdakı adamlar sürətini 
azaltmadan şütüyüb keçən maşına əhəmiyyət vermədən, yerə 
uzanmış qızın yanına yüyürdülər. Bəziləri maşının nömrəsinin 
saxta olduğundan xəbərsiz halda onu tələsik qeyd edirdilər. 
Mayanın huşu hələ özündə idi. Astadan zarıyırdı. Rauf ömrün-
də bu qədər həyacan keçirməmişdi. Bir dəfə ən yaxın dostu 
qolları üstündə keçinmişdi, yalnız o zaman. Təsadüfə bax, av-
toqəzadan... Ondan sonra az ölüm, az faciə görməmişdi. Amma 
indiki kimi yanıb-yaxılmamışdı. Hirsindən gicgahlarının da-
marları göyərib, şişmişdi. Hər kəsi, hər şeyi didib-parçalamağa 
hazır idi. Qollarındakı köməksiz və ölümlə çarpışan bu qıza 
pislik etmək istəyən hər kəsin qanını içə bilərdi bu an. 

Maya qan çökmüş gözlərini aralayıb müəlliminə baxırdı. Qı-
rıq-qırıq, rabitəsiz cümlələr işlədirdi. Gah Əfsanədən üzr istə-
yir, gah da Raufdan kömək diləyirdi...   

−  Arzularım çoxdur, müəllim... Hələ çoxdu. Ölmək istəmi-
rəm...İstəmirəm! 
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Rauf udqundu: 
−  Ölməzsən, xırda yaradır, ölməzsən, qorxma. Sən möhkəm 

qızsan axı. İnadcılsan. Sən heç belə asan məğlub olmazsan 
axı... – deyə-deyə, sürətlə onun yaralarını nəzərdən keçirirdi. 
Sol tərəfdən başı yarıldığı üçün, saçları qəribə qoxulu nəm 
qanın içində idi. Sol tərəfdən qolu da qırılmışdı. Artıq huşu 
tamam getmək üzrə olsa da, Rauf onu qucağına alanda, qırılmış 
qolunun dəhşətli ağrısından çığırdı və yenidən huşunu itirdi... 

Toplaşanların içində hadisəni həyəcanla danışan kitab satan 
oğlan, kifayət qədər şişirtdiyi əhvalatı yekunlaşdırdı: 

−  Bayaq dükanda dini bir kitabı təhqir elədi. Dedi, təriqətlər 
hamısı boş şeylərdir. Baxın, belə aldı cəzasını... 

 
* * * 

 

Xəstəxananın qarşısı Eldarın tanış-bilişi ilə dolu idi. İradə 
xanım sakitləşmək bilmədən, için-için ağlayırdı. Guya onu 
sakitləşdirməyə gələn yanındakı qadınlar da,  gözlərinin yaşını 
onunkuna qatıb, haray salmışdılar.  

Nicat bacısının qəzaya uğradığını eşidən kimi, universitet-
dən icazəsiz qaçıb gəlmişdi. Heç inanmaq istəmirdi. Şəhərdə 
çoxalan maşınlar və məsuliyyətsiz sürücülər, piyadalar üzün-
dən az qəzanın şahidi olmamışdı. Hətta bir dəfə heç vaxt unuda 
bilməyəcəyi bir qəza görmüşdü. Yük maşını xıncım etdiyi 
piyadanın bədəninin parçalarını ətrafa yaymışdı. Nicat onda 
keçirdiyi stresin daha artığını indi keçirirdi. Bacısını qəzaya 
uğrayan halda heç cür təsəvvür edə bilmirdi. Fikirləşmək 
istəyən kimi də, həmin uğursuz gündəki qəza gəlirdi gözünün 
qarşısına ki, az qalırdı dəhşətdən qışqırsın. Hərdən yola 
getməyib, mübahisə etməklərinə baxmayaraq, Mayanı olduqca 
çox istəyirdi. Bircə bacısı idi. Hərdən Maya nənəsigilə gedib 
qonaq qalanda həmin gün elə bilinirdi ki onun yeri. Allah 
eləməmiş, ona nə isə olsa idi... Bunu heç təsəvvür etmək 
istəmirdi. Çox dəhşətli idi. İndi isə gah küncdəki oturacaqda 
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əyləşir, gah da o tərəf-bu tərəfə var-gəl edirdi. 
Heç kəslə bir kəlmə də kəsməyən Eldar isə qapının ağzın-

dakı sütuna söykənib siqareti-siqaretə calayırdı. Qızının şıltaq-
lıqları, şirin gülüşü, hərdən dinc dura bilməyən diliuzunluğu, 
amma təmiz, mehriban davranışı, zarafatları heç getmirdi gözü-
nün qarşısından. Bilirdi ki, ona nəsə olsa ömrünün sonuna kimi 
insan kimi yaşamaq nədir bilməz. Hələ onu yandıran təkcə bu 
deyildi. Şöbədən xəbər vermişdilər ki, həmin nömrəli maşın 
qeydiyyatda yoxdur. Deməli, saxta nömrə olubmuş. Bəs on-
ların Maya ilə nə işləri? Yaxşı, deyək ki, avtoxuliqanlar olub, 
qəza da qəsdən olmayıb. Heç uyğunluq yoxdur. Şəhərin mərkə-
zində - elə bir yerdə, qızğın iş günündə... Yox, yenə uyğun gəl-
mir. Heç nə çatmırdı beyninə. Fikirləşməyi də yadırğamışdı.  

Bu vaxt Raufla həkim birlikdə çölə çıxdılar. 
−  Eldar müəllim, çox şükür, salamatlıqdır. Qorxulu heç nə 

yoxdur.  Həkimi də  çağırdım ki, özü hamınızı arxayın etsin.  
Bu dəfə İradə xanım bərkdən hönkürdü. 
Həkim ona tərəf döndü: 
−  Narahat olmayın, hər şey arxada qaldı. Başına yüngül tikiş 

qoymuşuq, huşu özündədir indi. Bircə sol qolunda sınıq var. O 
da düzələcək, əsas odur ki, elə bir sürətdən sağ çıxıb, buna 
şükür edin. Keçmiş olsun! – deyib, getdi.  

İradə xanım sevincindən  Eldarın sinəsinə  sığınmışdı... 
 

* * * 
 

– Sənə görə təəssüflənirəm, Rauf. O qız da heç bir təqsiri 
olmadan həyatını itirəcəkdi. Görünür doğru yoldasan. İzə 
düşmüsən ki, onlar belə hərəkətə gəliblər. Bəs məndən istədi-
yin nədir?  

Rauf yerində dikəldi: 
− Əvvəla, bu işin açılmasını istəyirsinizsə, işin gedişi haq-

qında əsla heç kəsə heç nə deməyin. Əsla! Yeznələrinizə, 
bacılarınıza, köməkçinizə, heç kəsə! 
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− Onlar yad deyillər axı. 
− Heç ailənizə də... 
İlqar duruxdu: 
− Yaxşı, demərəm. Bəs sonra? 
− Mənim üçün təcili öyrənin ki, Elçinə hansı silahdan atəş 

açılıb. 
− Bu artıq məlumdur. 
− Xeyr! – kəskinliklə onun sözünü kəsdi, – məlum deyil! 

Çünki, ona öz silahından atəş açıblar. 
İlqar heyrətdən dondu: 
−  Nə danışırsan? 
−  Düz eşitdiniz. Buna əminəm. Siz bütün əlaqələrinizdən və 

maddi gücünüzdən istifadə edib bunu yenidən araşdırın. Amma 
səs-küy yaratmayın, heç kəsə də qətiyyən bir kəlmə də 
deməyin. Bu yalnız ziyanımıza işləyər. 

−  Yaxşı, oldu. Bunu mütləq öyrənəcəm. Başqa? 
Rauf ayağa qalxdı: 
−  Başqası odur ki, özünüzdən də muğayat olun. Bir də mər-

humun cangüdəni Əfqanla təcili görüş təşkil edin, onunla 
danışacaqlarım olacaq. 

−  Bu elə indi də mümkündür. Əfqan indi bizdə işləyir. 
Stolun üstündəki aparatın düyməsini sıxdı: 

−  Əfqanı yanıma çağır! - alnını ovuşdurdu, - o yaxşı oğlan-
dır. 

− Həm də sadəlövh. - Rauf əlavə etdi. 
Əynində açıq qəhvəyi nazik gödəkçə, cins şalvar olan, boy-

buxunlu Əfqan qapını açıb, sakitcə içəri daxil oldu: 
−  Məni çağırmısınız, İlqar müəllim? 
−  Çağırmışam, keç əyləş.- stola işarə etdi. - Raufu tanıyırsan 

artıq. Səninlə danışılası sözü var. 
Oğlanın necə dilxor olduğu o dəqiqə üzündən hiss olundu. 

Amma dinmədi, keçib Raufla üzbəüz əyləşdi: 
−  Hələ işi qurtarmamısan? 
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− Yardımınızla tez qurtararam. 
Əfqan yerində qurcuxdu. Gözucu İlqara baxıb, yenə Raufa 

sarı döndü: 
−  Bacadığımı etmişəm, edəcəm də... 
−  Onda deyin görüm həmin gün silah niyə sizdə qalmışdı? 
Əfqan  caşqın- caşqın gah İlqara, gah da Raufa baxdı: 
−  Nə silah? Mən onu rəhmətlik Elçin müəllimə vermişdim. 
Rauf onun gözlərinə baxdı: 
−  Verməmişdiniz Əfqan, verməmişdiniz! 
Əfqan  hövsələdən çıxdı: 
−  Sübutun olmadan heç vaxt boynuma şər ata bilmərsən. 

Həmişə ofisə gələndə silahı ona təhvil verirdim. 
−  Amma bu dəfə verməmişdiniz. 
−  Dedim vermişdim, bilmədiyini üzümə durma!  
İlqar sərt səslə acıqlandı: 
−  Əfqan, sakit ol! Heç kəs sənə şər atmır. Nə var, nə bilirsən 

hamısını de, and olsun ki, səninlə heç bir işim olmaz. 
Əfqan əsəbi hərəkətlə ayağa qalxdı: 
−  İlqar müəllim, inciməyin. Amma öz haqqlarımı bilirəm. -  

otaqdan çıxdı. 
Rauf İlqarla tələsik sağollaşıb, onun ardınca tələsdi.  
Əfqan aşağıda dayanmış qapıçıya əl-qolunu  ölçə-ölçə nəsə 

danışırdı. Aşağı düşən Raufu görüb qaşqabağını tökdü. 
Rauf onlara yaxınlaşdı: 
−  Əfqan, səninlə bircə kəlmə təklikdə danışa bilərik? 
−  Yox! 
−  Yalnız beş dəqiqə. 
Əfqan sifətini turşudub, onu işarə ilə dəhlizin başındakı boş 

otağa çağırdı. 
Rauf  Əfqanın əyləşməsinə əhəmiyyət vermədən, ayaq üstə 

divara söykəndi: 
−  Əfqan, sən pis adam deyilsən. Bilirəm, yəqin səni qorxu-

zublar. Ailən var... Amma bizə kömək eləsən, söz verirəm ki, 
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sənə nəsə etmələrinə imkan verməyəcəm. Səni həbs etmə-
yəcəklərinə zamin dururam. 

Əfqan başını döndərdi: 
−  Səncə mən uşağam? 
−  Uşaq deyilsən, Əfqan, uşaq deyilsən. Ona görə də taleyin 

haqqında düşünməlisən. Sən kömək eləməsən, məsələni başqa 
yolla öyrənməli olacağıq. Onda da, xəbər tutub səni cəzalan-
dıracaqlar. Biz də səni qorumalı olmayacağıq. Bunları başa 
düşürsən? 

Əfqan söhbətin yazıldığından xəbərsiz halda, böyümüş göz-
lərini ovuşdurdu: 

−  Onsuzda məni sağ buraxan deyillər. Tanımırsınız onları. 
−  Əfqan, onlar kimdir? 
−  Deyə bilmərəm, heç cür. 
−  Dedim axı, mən sözümün üstündə duracam. – onun 

dinmədiyini görüb, dilləndi, – istəyirsən, mən deyim.  Kamran 
Əliyev və Mirəhməd Babayev... 

Əfqan qorxmuş gözlərini heyrətlə qaldırıb Raufu süzdü. 
Sonra sanki sustaldı, stulda qolları yanına sallandı: 

−  O bağışlamayacaq, heç vaxt. 
−  Hansı? 
−  Elə hər ikisi, əsas da Kamran. 
−  Sən narahat olma, hər şeyi danış bizə. 
Əfqan birdən yerindən sıçrayıb,ayağa qalxdı: 
−  Mən heç nə bilmirəm. Heç nə də danışan deyiləm. Guya çox 

ürəyin yanır mənə. Sənin kimilərin fikrindəki ancaq puldur. Səni 
o maraqlandırır ki, iş açılsın, sən də birə beş alasan. Guya çox 
vecinəyəm elə? Aralıqda qalan da mən olacam. Başıma nə iş 
gəlsə də, heç maraqlanan olmayacaq. – çıxıb getmək istədi. 

Rauf onun qolundan tutub saxladı: 
− Əfqan, qulaq as mənə, inan ki peşman olmazsan. Onsuzda 

onlar səni elə-belə buraxan deyillər. Əgər nəsə bilirsənsə danış. 
Həm cəzan yüngülləşər, həm əsl cinayətkar həbs olunar. – Əfqanı 
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acıyacaq bir baxışla süzüb, davam etdi. – həm də iş yekunlaşana 
qədər ailən də, sən də ciddi mühafizədə olacaqsınız. 

Əfqan kobudluqla qolunu ondan çəkdi: 
−  Özünü yorma! Heç nə deyən deyiləm. – deyib qapıya tərəf 

addımladı. 
Rauf öz-özünə deyindi: 
−  Yaxşı, nə deyirəm ki. Neynək, danışdıqlarını aparıb İlqara 

verərəm. Daha qalanını araşdırmaq öz işidir. – guya keçib get-
mək istədi. 

Əfqan birdən-birə sustaldı: 
−  Sən onları tanımırsan... 
Rauf döndü: 
−  Onu deyə bilmərəm, amma ola bilsin Elçini sən qətlə ye-

tirmisən, bu aşkar olsa sənin üçün heç də yaxşı olmayacağını 
bilirsən... 

Əfqan key-key onun üzünə baxdı: 
− Mən öldürməmişəm, and olsun Allaha. – ağlamağa başladı. 
Rauf acıqla onu süzdü, qaş-qabağını tökdü: 
−  Kişinin heç nədən ağlamasını xoşlamıram. Xüsusən də 

qorxudan. Hələ indidən belə edirsən. 
−  And içirəm, Allah haqqı, məscid haqqı, Quran haqqı, im-

am haqqı... Daha nəyə and içim ki, inanasan? – rəngi saralmış 
Əfqan yalvarıcı səslə ağlamsındı. – Nə bəlaya düşdüm mən, ay 
Allah. 

Rauf  sakitliklə başını buladı. 
−  Sən bunu əvvəldən düşünərdin. Qətl baş verən kimi, poli-

sə xəbər versəydin heç nə olmazdı. 
−  Sənə dedim axı onları tanımırsan. Onlar hər şeyi bacarar-

lar. Hələ polisi də alarlar pulla, məhkəməni də, appelyasiyanı 
da. Hələ desən...  

Rauf  hirsləndi: 
−  Saxla görək, ən nifrət etdiyim şey adamların bilmədiklə-

rini danışmasıdır. Sənin dediyin kimi dırnaqarası hüquq işçiləri 
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var. Amma qurunun oduna yaşı yandırma. Xeyirin olduğu hər 
yerdə şər də mütləq var. Eləcə də əksinə. Bu yazılmamış 
qanundur. Amma görməzə-bilməzə hər kəs haqqında bildiyini 
də, bilmədiyini də danışma. Bütün asayiş işçiləri dediyin kimi 
olsaydı, insan insan əti yeyərdi... 

Əfqan susurdu. Artıq gələcək aqibətini gözünün önünə 
gətirir, haldan-hala düşürdü. 

Yavaşca pıçıldadı: 
−  Od vuracaqlar, başıma oyun açacaqlar, sağ qoymayacaqlar 

Vallah... 
Rauf onun dediklərini eşitmirmiş kimi, stul çəkib üzbəüz 

əyləşdi: 
− Mən bilirəm ki, mərhumu öz silahı ilə qətlə yetiriblər. Buna 

əminəm. İlqar bunu bütün vasitələrlə gizlincə araşdırıb mənə 
xəbər verəcək onsuzda. İkincisi, sən silahı hər günkündən fərqli 
olaraq Elçinə verməmişdin. Ola bilər, bunun üçün hansısa 
bəhanə gətirmisən, ya da başqa nəsə... Amma sonra nə baş 
verib? Məni çox şey maraqlandırır. Mən bilirəm ki, o kimisə 
gözləyirmiş. Çünki qapıçıları, sürücünü evə yola salıb. İş vaxtı 
qurtardığı üçün işçilər də evlərinə dağılışıblar. Amma o kimisə 
gözləyib... Gözlədiyi qonaq onun ürəyincə olmasa da, amma 
yenə də gözləyib. Kiminlə görüşüb o? – Əfqanın susduğunu 
görüb çox sakit səslə dedi. – sənin başqa yolun yoxdur, Əfqan. 
Nə qədər ki, başın üstündədir, danış. Bilirəm ki, səni də bura 
İlqara gözətçi qoyublar. Onun işlərini, əlaqələrini xəbər vermək 
üçün. Bütün bunlardan xəbərim var. Amma həmin gün nə baş 
verdi, gələn kim idi? 

Əfqan gözlərini ağır-ağır qaldırdı: 
− Mənim xəbərim yoxdu. Məscid haqqı, gələnin kim oldu-

ğunu görməmişəm. Ancaq... – azacıq susub, Raufun zəhmli 
üzünə baxdı, – ancaq gördüyüm onlar idi...  Kamranla Mirəh-
məd. Bilirdim ki, onun qonağı olacaq. Nəsə vacib danışıq 
olmalı idi. Bir gün əvvəl mən evə gedəndə mənə basqın elə-
dilər. Bir də gözümü açanda, gördüm Kamran durub qarşımda. 
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Mirəhməd də yanımda. Dedim ki, bu nə deməkdir, Kamran 
müəllim? Soruşdu ki “arvadını çox istəyirsən?” Dəli olmuşdum 
az qala. Ürəyimə min cür qara-qara fikirlər gəldi. Necə 
istəməyərdim axı, – köks ötürdü, – neçə il yalvar-yapışdan 
sonra, birtəhər razı oldu atası. Nəysə, soruşdum o nə sözdür, 
Kamran müəllim? İnan alaqaranlıq otaqda Kamranı o sifətdə 
kim görsəydi davam gətirməzdi. Diqqətlə gözümə baxdı, 
vallah, bir saniyə də baxa bilmədim. Nə qədər nifrət, kin 
olarmış baxışda. Qəddarlıq, cəlladlıq yağırdı əclafın üz-
gözündən. Əlində də bir tapança, özü də əlcək geyinmişdi. 

Dedim, Kamran müəllim, vallah heç nə başa düşmədim... 
Güldü...  Dedi ki, “bu silahı tanıyırsan?”. Diqqətlə baxdım 

ki, Elçin müəllimin silahıdır. Ofisdə olanda özünə verirdim, 
evə gedəndə yenə mənə qaytarırdı. Evdə silah saxlamaqdan, si-
lah gəzdirməkdən qəti xoşu gəlmirdi. Deyirdi, silah adamı 
ondan istifadəyə sövq edir... Nəysə, üstümdən açmışdılar. De-
dim, “tanıyıram.” Dedi ki, “bu silahda təkcə sənin, bir də Elçi-
nin əl izi var. Onu öldürüb, sənin üstünə atardım. Lap lazım 
gəlsə, səni də öldürərdim ki, guya qorxudan intihar etmisən.  
Amma, yazığım gəlir, başa düşən oğlansan. Həm ailəlisən, 
gənc, gözəl qadının var...”  

Bu sözləri eşidəndə necə dəhşətə gəlmişdim. Onlar uzaq 
qohum idilər axı. Amma, doğrusu Elçin müəllimi gözü götür-
mədiyini bilirdim... Hiss eləmişdim... – udqunub, azacıq susdu. 

Rauf səbirsizliklə: 
− Bəs sonra? 
Əfqan başını buladı: 
− Sonra heç nə. Məni ailəmlə hədələdilər. Kiməsə nəsə 

desəm min cür dəhşətli cəzalar sadaladılar. Özümə görə 
qorxmurdum, ailəmə görə, körpə qızıma görə... Nəysə, dedilər 
ki, sabah silahı bir bəhanə ilə Elçinə verməyim. Deyim ki, guya 
maşında qalıb, ya nə isə bir bəhanə. Onsuzda onun xasiyyəti 
elə idi ki, verməsəm heç istəməzdi, maraqlanmazdı da. Bir də 
dedilər ki, guya bir nəfərin ora gəldiyinə şahidlik etməliyəm. 
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Amma çox təsadüf ola bilər ki, bütün bunlara ehtiyac olmasın, 
hamısını da unudum getsin. İnan, Allaha necə yalvarırdım ki, 
kaş heç nə olmasın. Qətl hazırlandığını başa düşmüşdüm artıq. 

Rauf fikirli halda onun sözünü kəsdi: 
− Deməli dəqiq deyilmiş. Yəni, orda hansısa vacib söhbət 

gedəcəkmiş, bu da Elçinin taleyini həll edəcəkdi. Kamranla 
Mirəhməd ora gəlir, silahı səndən alırlar. İçəridə nəsə da-
nışırlar, söhbət alınmır. Elçini gözləmədiyi halda öz silahından 
qətlə yetirirlər. Və, çıxanda, – birdən duruxdu, dayan bir, 
deməli səni də onlar yaralayıb, özü də gözləmədiyin halda. 

Əfqan təəccüblə ona baxdı: 
− Elə bil orda olmusan. Amma, bir az başqa cürdür. Qonaq 

tamam başqa adam idi. 
Rauf dikəldi: 
− Kim? 
− Bunu görə bilmədim. Kamrangil məni postumdan uzaqlaş-

dırdılar. Heç yarım saat keçməmişdi ki, içəridən Elçin 
müəllimin səsi gəldi. Nəsə deyib, acıqlandı. Sonra da atəş səsi 
eşitdim. Canıma üşütmə düşdü. Məscid haqqı, dizlərimi 
saxlaya bilmirdim, dayana bilməyib stula çökdüm...  

Bu vaxt qapı açıldı, Kamran tələsik mənim tuşuma gəldi. 
Güclə ayağa qalxdım. Dedi “şərtimiz yadında?”. Dedim “hə”. 
Qorxumdan özümdə deyildim heç. Boğazım qurumuşdu. Silahı 
qaldırıb mənə tuşladı, dedi “kiməsə nəsə desən, özünü ölmüş 
bil, gözümüzün altındasan”, bir atəş açdı. Yıxıldım. Daha heç 
otaqdan kimin çıxdığını da görmədim. Onlar uzaqlaşandan 
sonra polisə zəng vurmalı idim... 

Nəysə, sonra başa düşdüm ki, məni niyə öldürmək istəmə-
yiblər. Onlara şahid lazım idi, yalançı şahid. Bir-iki nəfəri pulla 
şahid tutmuşdular ki, guya “qatil” ofisin binasına girəndə gö-
rüblər. Amma içəridə də kimsə olmalıydı. Özü də yaxın 
adamlardan. Öz silahı ilə də ona görə vurmuşdular ki, mən 
tərəfdən arxayın olsunlar. O silah tək məndə olurdu, bilirdilər 
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ki. bununla qorxu altında saxlaya bilərlər məni. Məntiqə görə 
də, “qatil” ancaq Elçin müəllimə görə gəlmişdi, məni 
öldürməməli idi. Sonra da silahı özümə qaytardılar. 

Rauf qaşqabaqla dilləndi: 
− Həbs olunan adam da, guya onu öz silahı ilə öldürüb. İndi, 

şəhərdə çoxları şəxsi silah saxlayır evində. Müdafiə üçün. Har-
dan biləydi ki, silahından günahsız yerə öz əleyhinə istifadə 
olunacaq. Ona görə deyiblər ki, adam hər danışdığını yüz ölçüb 
bir biçməlidir. Həmin adam, hirslənib Elçini hədələmişdi. 
Sonra da bu əhvalatı çoxdan unudub. Amma bu vaxt orada olan 
qatillərin yadından əsla çıxmayıb. Daha da işlərini yün-
gülləşdirib. 

Əfqan yazıq-yazıq dilləndi: 
− Bəs indi nə olacaq? Onlar bağışlamayacaq. Heç vaxt!  Mən 

cəhənnəm, amma... 
Rauf sözünü kəsdi: 
− Bu gündən siz xüsusi mühafizə altında olacaqsınız. Qalır 

bircə gələnin kimliyini araşdırmaq. O da məlum olsa, onların 
şansı qalmayacaq. Yoxsa, həmin adam qisas ala bilər. Elələri 
məqsədləri üçün hər vasitəyə əl atırlar.  

Telefonu götürüb kiməsə zəng etdi... 
 

* * * 
 

Maya gözlərini açıb, ətrafına baxdı. Şaşqınlığı bircə an çək-
di. Yenə də palatada olduğunu, bura qəza nəticəsində düşdü-
yünü xatırladı. Başını döndərəndə anasını gördü. O, stulda 
oyaq kimi oturmuşdusa da, deyəsən gözlərini yuxu tutmuşdu. 
Ona yazığı gəldi. Kaş Rauf müəllimə qulaq asardı. Onda bütün 
bunlar olmazdı. Amma elə bu vəziyyətə onun ucbatından düş-
məmişdimi?! Ürəyində Raufu yamanladı. Birdən sağ qalma-
saydım, ya da ömürlük şikəst olsaydım?! Necə olardı, nə edərdi 
yazıq valideynlərim. Allah bilir, dünəndən bəri nələr keçiriblər. 
Mayanın yanında özlərini şən göstərirlərsə də, halları üstlərində 
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deyil hələ də... 
Yenidən gözlərini yumdu. Bu vaxt dəhlizdən səs eşidildi. 

Nəzarətçi tibb bacısı kiminləsə mübahisə edirdi: 
−  Dedim ki, olmaz! Tapşırıblar ki, ailəsindən başqa heç kesə 

girmək olmaz içəri. 
−  Mən "heç kəs" deyiləm, mənə olar. 
−  Ay balam, niyə başa düşmürsən? Bu camaata niyə söz çat-

dırmaq olmur, görəsən? Dedim ki, olmaz! 
−  Vallah, özünə desəniz ki, gələn mənəm, deyəcək gəlsin. 

Qoyun keçim, ən yaxın rəfiqəsiyəm, bacısıyam... 
Maya Əfsanənin səsini tanımışdı. Sevincindən ürəyi əsdi. 

Gör yanıma gəlmək üçün nə qırğın salıb. Ay səni, hardan bildi 
ki, bu dəqiqə onu fikirləşirdim. 

İradə xanım diksinən kimi olub, ayağa qalxdı. Qızının 
oyandığını görüb, alnından öpdü: 

−  Can oyanmısan? 
−  Hə... De ki, Əfsanəni buraxsınlar içəri. 
−  Sən dincəlməlisən axı... 
−  Ana... 
−  Yaxşı. – İradə xanım narazı qalsa da, çölə çıxdı. 
Az sonra Əfsanə acıqlı-acıqlı tibb bacısına göz süzdürüb, 

içəri keçdi. Çarpayıda başı sarıqlı, qolu gipsdə olan qızcığaza 
baxıb, kövrək səslə: 

−  Maya... – dedi, ağlaya-ağlaya yüngülcə onu qucaqladı. 
Dəfələrlə o üz, bu üzündən öpdü: 

−  Bağışla, xətrinə dəydim dünən. Sənin dərdinə şərik ol-
maqdan, daha da küsüb getdim. Canım mənim, gözəl dostum 
bağışla...  

Maya da ağlamağa başladı. Dünəndən bəri içinə dolmuş, 
sanki boğazında tıxanmış göz yaşları yumru yanaqlarından 
yuvarlanaraq, balıncına damcılandı. Qarşısındakı ən əziz, ən 
doğma adamı tək qolu ilə bərk-bərk özünə sıxdı: 

−  Sən məni bağışla, kobudluq elədim. Sənlik nə var ki, kön-
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lümü alıb güldürmək istəyirdin. 
Yenə bir-birinin göz yaşına islanmış üzlərindən öpdülər. 
İradə xanım qapını açıb onları bu halda görəndə, ürəyi 

kövrəldi, içəri girməyib qapını örtdü. 
Əfsanə əlinin arxası ilə gözlərini sildi: 
−  Nə pis qızsan sən, niyə xəbər verməmisən ayılan kimi? Bu 

gün səhər dərsdə gördüm gəlməmisən, çox təəccübləndim. 
Fikirləşdim ki, tənəffüsdə zəng vuraram. Elə dərsin ortasında 
Eldar dayı müəllimə zəng eləyib hadisəni dedi. Uşaqlar hamısı  
çox narahat olublar. Mənim lap ürəyim partlamışdı. Başladım 
ağlamağa. Müəllim gördü sakitləşmirəm, dedi ki, yaxşı, dur get 
evə. 

−  Sən də dərsdən qalmağa bəhanə tapdın, hə?  
İkisi də gülüşdülər. Əfsanə burnunu çəkdi: 
−  Nə bilmişdin?! Hələ sən var ha! Elə bilirdin belə asanlıqla 

canını qurtaracaqsan? Hələ cəza müddətin bitməyib, ona görə 
Allah aparmadı yanına. 

−  Nə cəzası? – Maya güldü. 
−  Bəs bilmirdin, mələklər dəcəllik edəndə Allah onları yerə 

göndərir ki, cəza çəksinlər. Səni də eləcə. Sən mələksən, mən 
də sənin cəzanam. İndi çək görüm. 

−  Ay səni! Bəs uşaqlar nə dedilər, yanıma nə vaxt gələ-
cəklər? Pis oldular, hə?! 

−  Bəs pis olmazlar? Yaramaz, inadçı olsan da neynək, bir 
dənə filosofumuz var da, hamı çox istəyir. – nəsə fikirləşdi – 
amma ən çox Fuadın kefi pozuldu, bayaqdan gəlincə əlli dəfə 
zəng edib... 

−  Hm, sağ olsun... – Maya mızıldandı. 
Əfsanə çarpayının lap küncünə çəkildi: 
−  Əzmirəm ki, səni? Rahatsan? 
−  Hə, otur, otur. 
−  Fuad çox yaxşı oğlandır. Özü də, bilirsən də, sənə 

münasibəti xüsusidir. 



Xəyanət qoxusu 

179 

Maya üz-gözünü turşutdu: 
−  Əfsanə, bəsdir. Çox yaxşı insandır, Allah canın sağ eləsin. 

Onu qardaşım qədər çox istəyirəm. Mədəni, tərbiyəli, ağıllı, 
savadlıdır. Amma qardaşımdır ölüncə, vəssalam. On bir il bir 
sinifdə oxumuşuq, əvvəldən başqa nəzərlə baxmamışam ona. 
Əgər nə vaxtsa belə münasibət yaransaydı... Amma iş ondadır, 
ilk vaxtdan sadəcə sinif yoldaş, sadəcə bir qardaş bilmişəm 
özümə. Bu gün-sabah məktəbi qurtarırıq, hər şey də unudulub 
gedəcək.  Bax belə. 

Əfsanə fikirli halda onun saçını sığalladı: 
−  Yaxşı, daha demərəm. Hələ sən danış görüm hadisə necə 

olub. 
Maya gözünü qaçırdı: 
−  Dəqiq yadımda deyil. Yolu keçirdim, maşın vurdu. Vəssa-

lam. 
−  Elə bu?  
Maya təəccübləndi: 
−  Başqa nə olmalıdır ki? 
−  Bəs sürücü gətirmədi səni? 
−  Eh nə qoyub, nə danışırsan. Bu sənin üçün film deyil ki. 

Elə bilirsən məni götürüb həkimə çatdıracaq, səhəri gün də 
əlində bir dəstə gül ilə gəlib evlənmək təklif edəcək? 

Hər ikisi ürəkdən güldülər. Əfsanə gülə-gülə başını buladı: 
−  Sən heç zarafatdan qalma. 
−  Zarafat etmirəm ki... 
−  Ciddi sözündə də yumor var sənin, mən nə bilim bəs. 
Qapı astaca döyüldü, ardınca  anası içəri keçdi: 
−  Maya, müəllimin gəlib... 
Qızın iki günün içində rəngi qaçıb solğunlaşmış çöhrəsi 

tutqunlaşdı, yanaqları xəfifcə qızardı. Onunla qarşılaşmağı heç 
arzulamırdı. Üstəlik hər şeyin üstündə adamı danlayır, imkan 
vermir nəyisə izah etməyə. 

Əfsanə Mayaya baxdı: 
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− Nə müəllim? 
− Rauf müəllim... – mızıldandı. 
Əfsanə cəld ayağa qalxıb, çantasını götürdü. 
− Sən hara, ay qız? 
− Evə, hazırlıq var. 
− Yalan demə, hələ dərs vaxtıdır. 
− Nolsun, hazırlaşacam da. 
Maya tərs-tərs baxdı: 
− Sən bilirsən nəsən? Səni məndən yaxşı tanıyan olmaz. Ca-

nındakını bilirəm. Otur burda. 
Əfsanə gülə-gülə əyilib onun yumru və azacıq pörtələnmiş 

yanaqlarından öpdü: 
− İndi ki bilirsən, onda sabahadək. – gülə-gülə otaqdan çıxdı. 
Rauf əlində nəsə bir qutu ilə içəri keçdi. Qapını örtüb, əlin-

dəkini Mayanın çarpayısının yanındakı dolabın üstünə qoydu.  
Stulu çəkib, onun yaxınında əyləşdi. 

Maya dinmirdi. Sakitcə Raufun hərəkərlərini izləyirdi. 
− Necəsən? 
Maya soyuq halda dilləndi: 
− Yaxşı. – bir az susdu. - Siz? 
− Yaxşılığa doğru... – həmişə belə deyirdi. 
− Hələ gedib çatmamısınız? 
− Hara? 
− Yaxşılığa... 
Rauf gülümsədi: 
− O yol düşündüyün qədər qısa deyil... 
− Nə də sonsuz olacaq qədər uzun deyil. 
− Düzdür. 
− Deməli, ləng gedirsiz. Bəlkə də heç getmirsiniz. 
− Niyə elə düşünürsən? 
− Gördüklərimin əsasında... – tutqun şəkildə müəllimini süz-

dü. - Son günlər gördüklərim o qədər mürəkkəb, qarışıq şeylər-
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dir ki, ümumiyyətlə sizin kim olduğunuzu anlaya bilmirəm. Siz 
axı kimsiniz, kim? 

Rauf sərt baxışlarını zəifləmiş qızın üzündə gəzirdi: 
−  Maya, sən savadlı qızsan. Məgər bilmirsən ki, heç də hə-

mişə hər şey zahirən göründüyü kimi olmur? 
−  Bilirəm... Amma kim olduğunuzu da bilmək istəyirəm... 
Rauf onu eşitmirmiş kimi dilləndi: 
−  Görürsən, sözə baxmamazlığından nələr oldu? Mən sənə 

dedim axı, hələ çölə çıxma. Ətrafa nəzər salım. Yenə qulaq 
asmadın... - başını buladı. - Narahat olma, burda səni tamamilə 
mühafizə edirlər. 

−  Kimlər? Özünüz kimi naməlum işlərlə məşğul olanlar? 
−  Əsas odur təhlükəsizlikdəsən. 
Maya acıqlı-acıqlı sağlam əlini yellədi: 
−  Çox təşəkkür, istəməz! Məni bu bəlaya salıb, hələ bir mü-

dafiədən danışırsınız? Kim olduğunuzu deməsəniz, atama hər 
şeyi danışacam. Deyəcəm ki, bu vəziyyətə sizə görə düşmü-
şəm. O da hamısını polisə deyəcək. Qoy hər şey qanunla həll 
olunsun. 

Rauf gülümsədi: 
−  Məni hədələyirsən? 
−  Sadəcə xəbərdarlıq edirəm. Bəli, deyə bilərsiniz ki, mən 

həddimi aşıram. Danışığım da bir qız uşağı üçün namünasibdir, 
sərtdir. Amma, acığınıza da gəlsə də bu gündən sizin şagirdiniz 
deyiləm. 

Rauf ayağa qalxdı: 
−  Narahat olma, Maya! Lazım olan hər şeyi atana danışmı-

şam. Şagirdim olmamağına gəldikdə, əsla incimirəm. Sənin ki-
mi şagirdlə dil tapmaq asan deyildi... Sərt danışığına qaldıqda, 
bu mənim xoşuma gəldi. Çünki, necə varsan, elə də hərəkət 
edirsən. Həmişə belə qal. Hələlik! 

−  Əlvida! 
Rauf bu tərs qızı gülümsər baxışla bir də süzüb, başını 
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buladı və otaqdan çıxdı.  
Maya yanındakı dolabın üstündəki qutunu əlinə aldı. 
Bu onun dünyada olduqca çox sevdiyi bir şey – şokolad 

idi... 
 

* * * 
 

Raufun maşında gözlədiyi artıq 20 dəqiqə olmuşdu. Həzin bir 
mahnı qoyub, yenə adəti üzrə oturacağa söykənmişdi. Söykənili 
olsa da, yandan kiminsə gəldiyini hiss edib, başını qaldırdı. Maşı-
nın ön qapısı açıldı və gələn adam oturacaqda özünü rahatlayıb, 
qapını bağladı. 

− Bizi uşaq kimi aldadıblarmış.  
Rauf kinayəli gülümsədi: 
− Mən deyəndir? 
− Hə... Atəş öz silahından açılıbmış.  
Rauf üzünü ona döndərdi: 
− İlqar, hazır ol, hələ çox şey eşidəcəksən. 
İlqar ürkmüş nəzərlərini ona dikdi: 
− Narahatam nəsə. Sən də bir az dəli eləmə. Nə eşidəcəm? 
− Hər şey alınsa, həqiqəti. 
− İnşallah!... - fikirli halda astadan dilləndi. 
Maşın zoğalı rəngdə, qəhvəyi çərçivəli darvazanın qarşısın-

da dayandı. Onlar maşından düşüb, qapının zəngini dörd dəfə 
səsləndirdilər. Yaşlı bir kişi qapıya çıxdı: 

− Xoş gəlmisiz. 
Rauf salam aldı: 
− Sağ ol, Cəfər dayı. – sonra üzünü qonağa tutdu – keçək içəri. 
Qapını bağladılar. Bu vaxt həyətdə oynayan qəşəng, qara-

buğdayı bir qız uşağı hoppana-hoppana onların qarşısına qaçdı: 
−  Rauf gəldi, Rauf... 
Bu Əfqanın qızı idi. Dünən Əfqanın etirafından sonra, yol-

daşı ilə vacib lazım olan bir-iki şeyi götürüb Raufla bura gəl-
mişdilər. Az bir vaxtın içində Raufa öyrəşən balaca Fidan ata-
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anasının təkidinə baxmayaraq, onu öz adı ilə çağırırdı. Məzəli 
danışığı da vardı. Rauf da ki, uşaqlara vurğun idi. O ki, qala 
belə dəcəl və şirin qız uşağı. Ona görə də onu tez-tez dindirir, 
danışdırır, şirin-şirin sözlərinə ürəkdən gülürdü. 

Fidan onlara çatan kimi, Raufun qucağına atılıb, boynuna 
sarıldı. Rauf bura gəlməmişdən aldığı balaca gəlinciyi ona ver-
di. Uşağın sevincinin həddi-hüdudu yox idi. Həyətə düşən Əf-
qan da, həyat yoldaşı da gülümsəyərək bu səhnəni izləyirdilər.  

Əfqan xəcalətlə dilləndi: 
− Rauf, çox sağ ol! Sən kişi adam imişsən. 
Rauf boynunu buraxmaq istəməyən qızcığazı yerə qoyub, 

ciddi tərzdə dilləndi: 
− Sadəcə sözümün üstə durdum. 
− Bunu unutmayacam, ölənəcən mən sənə borclu. 
− Bu sözdən xoşum gəlmir. – Rauf üz-gözünü turşutdu. 
İlqar hələ də maraqla onlara baxırdı: 
− Deməli, razılaşmısız. Məni də başa salın bir. 
Rauf əvvəlcə ev yiyəsini təqdim etdi: 
− Bu bibim və onun yoldaşıdır. Tanış olun, Əminə xanım, bu 

da Cəfər dayı. 
Qonaq onlarla salamlaşdı. Rauf davam etdi: 
− Əfqan da, ailəsi də bu iş yekunlaşana qədər burda məşkun-

laşacaqlar. Əfqan yeganə şahidimizdir. 
İlqar heyrətlə ona baxdı: 
– Sən hər şeyi bilirdin? – bir az da əsəbləşdi, – məni də alda-

dırdın, hə? 
Rauf ciddiliklə onu sakitləşdirdi: 
– İlqar, hər şey başqa cürdür. Bizim əsas işimiz həqiqəti 

ortaya çıxarmaqdır. Əfqan sənə hər şeyi danışacaq. Amma əv-
vəl mənim planımla hərəkət edəcəyik... 
 

* * * 
 

Kamran Əliyev öz şəxsi malikanəsində oturub kitab oxuyur-
du. Amma fikri oxuduğu kitabda deyil, tamam başqa yerlərdə 
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idi... 
Kaş ki, Elçinə bu iş barədə ümumiyyətlə məlumat verməyər-

dilər. Ürəyinə dammışdı ki, qəbul etməyəcək. Çox da ki, böyük 
məbləğdir. Amma məsələ açılandan sonra başqa əlacları qalma-
mışdı... 

Yenidən həmin səhnəni xatırladı... Elçin kinayə ilə ona baxıb 
“sən ki belə acgöz idin, elə səndən bunu da gözləyərdim” dedi. 
Sonra da dedi ki, "heç kəsə heç nə demərəm, amma birdəfəlik 
bütün əlaqələrimiz kəsiləcək." Bu çıxış yolu deyildi. Axı mütləq 
hamı bu soyuqluğun səbəbilə maraqlanacaqdı. Hərdən əhəmiyyət 
vermədiyimiz kiçik hadisələr, sonda məhvə gətirib çıxarır. Onları 
narahat edən də bu olmuşdu. Elçinin bu sirri bir ömür boyu daşıya 
bilməyəcəyindən qorxmuşdular. Nəysə, özü bais oldu hər şeyə. 

Telefonun cingiltili melodiyası fikrini dağıtdı. Zəng edən 
Əfqan idi. Kamran onsuzda bayaqdan eyni səhifəsində 
dayandığı kitabı nəhayət ki, bir kənara qoyub, telefonu açdı: 

− Nə xəbər? 
− Salam Kamran müəllim. 
− Nə xəbər?!... 
− Yaxşı xəbər yoxdu. Hər şey alt-üst olub. 
Kamran yerində dikəldi: 
− Nə çərənləyirsən? 
− Vallah, düz deyirəm. Mənlik heç nə yoxdur. Bu gün o xə-

fiyyədir, zabitdir, nədir, o oğlan gəlmişdi. İlqar müəllimlə nəsə 
danışdılar. Sonra da çıxıb getdilər. 

Kamran söyüş söydü: 
− Sən hansı cəhənnəmdəsən? Nə danışdılar, hara getdilər? 
− İlqar müəllimə dedim ki, mən də sizinlə gedim. Dedi, 

lazım deyil. Kamran müəllim, bura kimin gəldiyindən xəbərləri 
var. 

−  Nə? – gözü kəlləsinə çıxdı. – Heç vaxt ola bilməz! 
− Mən elə eşitdim. 
− Sən hardasan? 
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− Mən ofisdə qaldım. 
− Tez ol, çıx ordan. Mən hara desəm ora gələrsən. 
− Oldu. 
Kamran gecikmədən Mirəhmədin nömrəsini yığdı. Cəmi üç 

dəfə səslənən çağrı ona olduqca uzun gəldi. Yumruğunu stola 
vurub, yenə söydü. Eyni vaxtda telefonda bacanağının səsini 
eşidildi: 

− Alo, Mirəhməd. 
− Salam, Kamran. Nolub? 
− Mirəhməd, ilişmişik. 
− Ə, nə danışırsan? 
− Tez ol, yığış. Ona da mütləq xəbər eləməliyik. Ondan 

xəbərləri var... 
− Axı hardan? 
− Bilmirəm. O gədədən gözüm su içmirdi. Bilmirəm necə 

tapıb, hardan bilib. 
− Neynəyək bəs? 
− Heç nə, aradan çıxırıq. Mən ona xəbər verəcəm. Sən də çıx 

evdən. Müvəqqəti kənddəki bağa gedək. Oranı heç kəs tanımır. 
− Yaxşı, yaxşı. Tez xəbər elə. 

 
* * * 

 

İlqar heyrətdən donmuş halda qulaqcıqları çıxardı. Eşitdik-
lərinə hələ də inana bilmirdi. Rauf onu birbaşa Milli 
Təhlükəsizlik Nazirliyinin şöbələrindən birinə gətirmişdi. 
Buradan Kamranın, Mirəhmədin və onların xəbər verməli 
olduqları əsas hədəfin danışdıqlarını dinləyirdilər. Artıq əsl 
cinayətkarlar ifşa olunmuşdular. Kamran həmin şəxsə zəng 
etməklə, özü də bilmədən onun kimliyini tanıtmışdı. 

İlqar alnını ovuşdurdu: 
− Adam dəli olur az qala. Öz evimin içindəymiş sən demə. 

Mən də hər şeyi açıb, onlara deyirdim. – acı-acı güldü. - Dola-
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yırlarmış məni, tfu... 
Rauf onu sakitləşdirməyə çalışmadı. Bu vaxt xüsusi formalı 

bir gənc içəri daxil olub, hərbi salam verdi: 
− Cənab zabit, qrup artıq göndərildi. 
− Aydındır, gedə bilərsiniz. - üzünü İlqara tutdu. - Gedək İl-

qar, onlanları siz də görməlisiniz. 
 

* * * 
 

Böyük bir bağ evinin ətrafında sakitlik hökm sürürdü. Bağ 
evinin geniş həyəti yazın gül-çiçəyi, yaşıllığı ilə örtülmüşdü. 
Təzəcə  tumurcuqlamış, bəziləri isə çiçəkləməyə başlanmış 
ağaclardan bihuşedici ətir yayılırdı. Bağ evi kəndin elə 
mənzərəli yerində tikilmişdi ki, burada olan hər kəs dərdini-
qəmini unudub, könül xoşluğu tapa bilərdi. 

Yaz olmasına baxmayaraq, kəndin havasında bir ayaz da 
vardı. Amma adamı üşütmür, əksinə sərinlik, təravət hissi 
yaradırdı. 

Həyətdəki geniş stolun arxasında üç kişi əyləşmişdi. Onlar 
nə barədəsə möhkəm mübahisə edir, ortaq fikrə - razılığa gələ 
bilmirdilər. 

Bunlar bir neçə ay əvvəl qətlə yetirilmiş iş adamı Elçin 
Talıbovun şərikləri Kamran Əliyev, Mirağa Babayev və onlarla 
tamam başqa sahədə əlbir olan orta boylu, dolu bədənli, düz, iri 
və çopur burunlu, qalın, sıx qaşları olan bir kişi idi. Burada 
gizlənəndən bəri ölkədən qaçmağın yolunu və yeni tərəf-
daşlarından almalı olduqları narkotik maddələri kimə etibar 
etməyi müzakirə edirdilər. Hətta həmin şəxslə danışıb, malı 
birbaşa getməli olduqları yerə göndərmək istəyirdilər. Amma 
açıq-aşkar hiss olunurdu ki, Mirəhməd də, hətta Kamran da 
qarşılarındakı bu “bədheybət” görünüşlü kişidən çəkinirlər.  

Kamran mümkün qədər sakit danışmağa çalışdı: 
− Razılaşmışdıq ki, 50/50-yə böləcəyik. Amma sözünün üs-

tündə durmursan. Hələ üstünüzdə ölü də var... 
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Kişi qalın qaşlarını düyünlədi: 
− Belə olacağını deməmişdiniz heç biriniz. İşləri korla-

dınınız. Heç bir oğlanı da aradan götürə bilmədiniz. 
− Bunun pula dəxli yoxdur! – Mirəhməd əsəbi halda qışqırdı. 
Kişi sərt baxışlarını onun üzündə gəzdirdi: 
− Adam elədim, qudurdun? 
Kamran Mirəhmədlə ani baxışdı. Bu kişinin heç xoşuna 

gəlmədi. İndi onlar üz-üzə yatan canavarlara bənzəyirdilər. Bir-
birini parçalamaqdan qorxaraq, ehtiyatla baxışırdılar. Kişi 
astaca əlini stolun üstündəki tapançaya qoydu. Bacanaqların 
baxışından xəyanət qoxusu gəlirdi... 

Kamranla onun əli eyni vaxtda qalxdı, lakin bircə anın səhvi 
Kamranın alnında qırmızı dəlik açdı. 

Kişi çox sərrast atıcı idi. Qorxuya düşmüş Mirəhməd tir-tir 
əsməyə başladı. Stolun üstünə sərələnmiş Kamrana tərəf 
baxmağa belə cəsarət etmədən, dili dolaşa-dolaşa yalvarmağa 
başladı: 

− Qurban olum, mənə dəymə. Hamısı sənin olsun. Bunu da 
özüm basdıraram. - Kamranı göstərdi. – Qoy rədd olum, gedim 
burdan, nə mən səni tanıyıram, nə də sən məni... 

Kişi soyuqqalıqla onun sözünü ağzında qoydu: 
− Mənə şahid lazım deyil!  
İkinci güllənin səsi bağın divarları arasında əks-səda verdi. 
Silahını əlindən qoymadan, sanki heç nə olmayıbmış kimi 

ayağa qalxmaq istəyirdi ki, həyətin hasarlarından içəri aşan 
maskalı şəxslər onu mühasirəyə aldılar: 

− Təslim olun! Silahı atın! Həbs olunursunuz! 
Kişi kinayə ilə gülümsəyib, silahı yerə tulladı: 
− Bu da axırı... 
Həyətin böyük qapısı açıldı. İlqarla Rauf da qrupunun baş-

çısının ardınca içəri daxil oldular. Kişini görən İlqar təəccüblə 
içini çəkdi: 

−  Bu ki, ən məşhur mərkəzi bankın sədridir. – bankın adını 
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çəkdi. 
Doğrudan  da təəccüblü idi. Onun nəyi çatmırdı görəsən? 
Rauf qaşqabaqla meyidləri göstərdi: 
− Bunlar da yeznələriniz. 
İlqar onları indi gördü. Kamranın dağılmış beynini görəndə 

halı dəyişirdi, beləsini heç görməmişdi. Rəngi tamam qaçdı. 
Öz-özünə danışırmış kimi pıçıldadı: 

−  Allah heç vaxt nahaq qanı yerdə qoymur, Kamran. Elçin 
nahaq getdi.  Amma, heyif ki, bacılarım da bədbəxt oldu...  

Kişinin əl-qolunu qandallayıb maşına oturtdular. Meyitləri 
isə xəstəxana maşınına yüklədilər. Gördüyü mənzərədən hələ 
də özünə gəlməyən İlqar ürəkbulanmasının qarşısını almaq 
üçün maşınından tapdığı turşməzə konfeti dilinin altına 
qoymuşdu. Rauf fikirli halda söhbətini yekunlaşdırdı: 

−  Onlar narkotika ilə bağlı Elçinə hansısa iyrənc təklif 
ediblər. Elçin də qətiyyətlə rədd edib. Bu zaman öncədən 
ehtimal edib, planlaşdırdıqları  qətli həyata keçiriblər. 

İlqar ürək ağrısıyla pıçıldadı: 
−  İnana bilmirəm, inana bilmirəm. Biz nə tufana düşdük. 
Rauf cavab vermədən, diqqətini yola verdi. Bakıya hələ çox 

qalmışdı. 
 

* * * 
 

Evə çox yorğun qayıtdı. Qapının zəngini çalan kimi, 
qarşısına atası çıxdı. Elə bil hazır qapının qarşısında 
dayanmışdı. Oğlunu başdan ayağa süzüb arxayınlaşdı. 

− Demək uğurlu keçib. 
    Rauf gülümsədi: 

− Yenə mənimlə maraqlanmısan... 
− Əlbəttə! 
− Ehh, ay ata... - acı-acı güldü. - Bilirsən bu işin başında kim 

dayanırmış? - atasının sual dolu gözlərinə baxdı. - Aytacın 
bankir qayınatası... 
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    Mahir əvvəlcə heyrətləndi, sonra mənalı tərzdə başını buladı: 
− Gec-tez belə də olmalı idi! 

    Birlikdə qonaq otağına keçdilər. Rauf qəfil şaşırdı. Stolun 
baş tərəfində - anasının yanında arıq, hündürboy bir oğlan 
əyləşmişdi. 

− Elxan?! 
    Elxan gülə-gülə qollarını açıb qardaşını qucaqladı: 

− Başqa qardaşın da var? 
    Ana və ata eyni boy-buxunda olan oğlanlarını fərəhlə 
süzürdülər. 

− Nə vaxt gəldin sən, hə, kişi? 
    Elxan gülər üzlə özünü divana atdı: 

− Bayaq, təyyarə ilə. Əvvəlcədən özüm demədim ki, sürpriz 
olsun. Dedim həm bayram tətilinə gəlim, həm də bir səni 
evləndirim, sonra qayıdım. 
    Rauf gülüb əlini onun kürəyinə vurdu: 

− Xatakar! 
Atası ciddiliklə dilləndi: 
−  Rauf, bura qədər şans verdik bəsdir. Ya qız tapırsan, ya da 

bir həftəyə özüm bir qızın qolundan tutub, gətirəcəm bu evə. 
Rauf dinmədi. Atası təkidlə: 
−  Özün bil. Gözüm bir qızı tutub, onda sabahdan gedirəm 

elçiliyə. Susmaq razılıqdır. 
−  Nə qız? 
−  Əla bir qızdır, sarışın, hündürboy. 
Rauf üz-gözünü turşutdu: 
−  Sarışın lazım deyil. 
−  Niyə? Başqası da var... Şabalıdı saçlı, yumrusifət. Onda 

onlara gedərik. - Raufun uğunduğunu görüb, şəhadət barmağını 
ona silkələdi. - Ciddi deyirəm, gülmə. Demək ki, razısan. 

Rauf ayağa qalxdı, gödəkçəsini götürüb, dəhlizə çıxdı. Orda 
ucadan səsləndi: 

− Bəs olmaz ki, mənim dediyimə gedəsiniz? 
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Otaqdan ananın çaşqın səsi eşidildi: 
− Ay sənə qurban olum! 

* * * 
 

Qızıl payızın son ayı idi... Artıq iki ay yarım idi ki, Maya İn-
cəsənət Universitetinin tələbəsi idi. Dərslərə həvəslə hazırlaşır, 
yaxşı oxuyurdu. Avtoqəzadan sonra aldığı zədələr də tamamilə 
sağalmışdı. 

Bu gün onun ad günü idi. Dərsdən icazə alıb evə tez gəlmiş-
di. Anası demişdi ki, axşam dayıları, xalaları, bibisi qonaq 
gələcək. Birlikdə 19 yaşını qeyd edəcəklər. 

Otağına keçib, gündəliyini vərəqlədi. Bu gündən təzə 
gündəlik tutacaqdı. Keçən ilin xatirələrini yazdığı kitabçada 
daha yer qalmamışdı. Ötən günləri səhifələyib, ötəri baxdı. Bu 
vaxt Rauf müəllim haqqında yazdıqları fikirlər, əhvalatlar qar-
şısına çıxdı...  

O hadisədən sonra, daha hazırlıqdan çıxmışdı. Amma atası 
Raufun əslində kim olduğunu deyəndə xeyli xəcalət çəkmişdi. 
Sən demə Mayanın quldur sandığı müəllimi, ehtiyatda olan 
zabit, həm də çox yaxşı xəfiyyə imiş. Sonradan istəmişdi zəng 
edib üzr istəsin, amma utanmışdı, həm də qüruruna 
sığışdırmamışdı. 

Qapının zəngi çalındı. Yeməyi qarışdıran İradə xanım  bərk-
dən səsləndi: 

− Maya, qapı... 
Maya tez gündəliyi döşəyin altına qoyub, qapıya cumdu. 

Qapını açanda təəccübündən və heyrətindən çaşıb qaldı. 
Gözlənilməz qonaqların gəlişi onu çox heyrətləndirdi. 

 Gələn Raufun atası Mahir və anası Gülnaz xanım idi. Ailə-
sində Mayadan başqa heç kəs onları tanımırdı. Gülnaz xanım 
çaşqın-çaşqın onlara baxan qızı qucaqlayıb öpdü: 

−  Ad günün mübarək, qızım. 
Mahir də qızın alnından öpdü: 
−  Qızımız bir düymə də böyüdü. – gülümsünüb qapıya 
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gələn Eldarla əl tutuşdu. 
Maya baş verənlərdən hələ özünə gəlməmiş, əl telefonunun 

melodiyası səsləndi: 
−  Bəli?! 
−  Səni təbrik edirəm, Maya. 
Raufun səsini o dəqiqə tanıdı. 
−  Çox sağ olun, müəllim. 
Raufun onun sözünü özünə qaytardı: 
- Müəllim məktəbdə olur... 
−  Haradan bildiniz ad günüm olduğunu? Valideynlərinizə 

də nahaq əziyyət verdiniz. Mənə görə zəhmət çəkiblər. 
− Maya, – bir an susdu – onlar əziyyəti mənə görə çəkiblər... 
−  Necə yəni? – qız səsinin titrədiyini hiss etdi. 
−  Sabaha kimi hər şeyi biləcəksən... 
−  Məsələn? 
−  Həmişəki kimi çox sual verirsən. Amma mənim belə xo-

şuma gəlirsən. Hələlik... 
Maya otaqda heç kəsin olmadığını bildiyi halda, qeyri-ixti-

yari ətrafına boylandı. Sanki, söhbətini kimsə eşidəcəkmiş. 
Sonra əlini allanmış yanaqlarına apardı. Üzü od tutub yanırdı. 

Birdən-birə öz halına gülməyi tutdu. Bu dəqiqə özünü dün-
yanın ən xoşbəxti sayırdı. 

Ağlından ani fikir keçdirdi. Gülümsəyib, səs-küy gələn 
qonaq otağına qaçdı... 
  

avqust-oktyabr, 2011 
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