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Şəhərin gözəl bulvarında insanlar dolub-daşırdı. Hava qızmar isti olsa da, cammat
bu məkana yığışmışdı. Yəqin Bülvarda dənizin sərin mehi insanların xoşuna
gəlirdi. Skameykalar hamısı dolmuşdu. Samir gəzintini çox sevsə də, işindən vaxt
tapıb az-az bülvara üz tutardı. Əslində ona heç işi də mane olmurdu. Sadəcə tək
gəzməkdən bezmişdi. Yaşı 25-i keçmişdi. Evdə də valideynləri ona davamlı
deyirdilər ki, “qız tap özüvə”.
Artıq bir saatdan çox idi ki, Samir günün istisində ayaq üstə qalmaqdan bezmişdi.
Böyük sıxlıq olan Bülvarda oturmaq üçün skameyka axtarmaq mənasız idi. Buna
baxmayaraq, Samirin gözü kölgəlikdə skameyka axtarırdı.
Şəfəq də isti başına döyməsin deyə əyləşməyə yer axtarırdı, əlacı olsaydı daşın
üstündə əyləşərdi. Amma insanlardan utanırdı.
Nəhayət, bir azdan Samir bir boş skamekaya rast gəldi. Əlindəki su butulkasının
ağzından tutub yelləyə-yelləyə oturacağa yaxınlaşdı. Samir bu oturacağa
əyləşməyilə yanında bir qadın da gördü. Şəfəq, onunla eyni s oturacağı bölüşən bu
cavan oğlanı önəmsəmədən, əyləşib bulvarda gəzən insanları incə nəzəri baxışları
ilə sezirdi. Bir

neçə dəqiqə keçmişdi. Şəfəq hələ də yanındakı cavana fikir

vermirdi. Vəziyyətin belə olduğunu görən Samir ilk jestilə hekayənin təməlini
qoydu:
- Hava çox gözəldi bu gün, - üzünü döndərib yanındakı xanıma baxdı, - elə
deyilmi?
Şəfəq çox sakit tərzdə cavab verdi:
- Sizcə, “qız tutmaq” üçün bu sözlər artıq köhnəlmiyibmi?
- Mən qız tutana oxşayıram?
Samirin bu sualı cavabsız qaldı. Gözünü yenidən dənizə tərəf zilləyən Şəfəq onu
fikir verməməyə çalışırdı.
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- Uşaqlar sevinə-sevinə yelləncəklərdə əylənir, böyüklər bir birilə söhbət
edir, sevgililər əl-ələ tutub o baş bu baş gəzirlər, - Samir gözünü
Şəfəqdən çəkmirdi, – sizcə, həyatın gözəlliyi bunda deyilmi?
Şəfəq susurdu.... Bir neçə saniyəlik sükutdan sonra Samir yenidən dilləndi:
- Tam səmimi etiraf edirəm ki, mən bura qız tutmağa yox, sevgi tapmağa
gəlmişəm. - Samirin dedikiləri Şəfəqi dilə gəlməyə vadar etdi:
- Bunu mənə niyə deyirsiz?
- Nə bilim. - Samir çiyinlərini çəkdi. - Ürəyimdən keçdi dedim.
Şəfəq oğlanları yaxşı tanıyırdı: bilirdi ki, onları nə qədər dindirsən, bir o qədər qırsaqqız olub yapışırlar adamdan. Ona görədə yanında bayaqdandır çənə döyən
oğlana cavab verməmək üçün özünü güclə saxlayırdı. Bircə cəhdini gözləyirdi o
oğlanın. Bundan sonra onu peşman edəcəyinə söz vermişdi.
- Bilirsiniz, siz yaxşı insansınız. Samirin bu sözü Şəfəqi təəccübləndirdi.
Və o bundan cavabsız ötüşmədi:
- Siz hardan bilirsiniz ki, mən yaxşı insanam.
Ona görə ki, insanlığıma qiymət verib, burda əyləşib mənə qulaq asırsınız. indiki bir çox xanımlara bir söz deyirsən, o saat adamı peşman edirlər. Samir barmağıya Şəfəqi işarə etdi – Amma siz fərqli davrandınız.
- Mən sadəcə..... Samir onun sözünü kəsdi:
- Dayanın! Siz mənə tanış gəlirsiniz, - Samir Şəfəqi çöhrəsinə daha
diqqətlə baxdı. – elə bil sizi hardasa görmüşəm.
Şəfəq rişğəndlə güldü və sanki öz özünə danışırmış kimi dedi: “Qız tutmaq” üçün
növbəti addım.
- Xahiş edirəm mənim səmimiyyətimə lağ etmiyəsiniz – Samir bir az
incimiş görünürdü. – həqiqi sözümdür, elə bil sizi hardasa görmüşəm.
- Ola bilər.
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Samir əslində adını bilmədiyi bu xanıma ilk baxışdan vurulmuşdu. Əsil sevgini
tapdığını düşünürdü. Ancaq görünür əsil sevgi asan ələ keçən deyil. Şəfəqin
üzündən bir dərdi olduğu görünürdü. Hər insanın bir dərdi var amma Samir onda
bu dərdin sevgi dərdi olduğunu düşünürdü. Xanımın ( Şəfəqin) onunla
ünsiyyətindən bunu təxmin etmişdi. Samir ehtiyatla, qeyri - səmimi davranmalı idi.
Ancaq başının ucalığı bildiyi səmimiyyəti buna əl vermirdi. Şəfəqi diqqətlə sezirdi.
Bunu hiss edən Şəfəq bir az çəkinməyə başlamışdı. Samir də bunu hiss etdi, amma
öz sərbəstliyini əlindən vermirdi və sakit tərzdə gözünü Şəfəqdən ayırıb sahilə
doğru baxdı. Bununla Şəfəqi sıxıntıya salmaq istəmirdi.
Bu dəfə aradakı sakitlik bir neçə saniyə yox artıq 10 dəqiqə çəkmişdi. Samir
hərdən yanındakı xanıma baxır, sanki onun nəsə deməyini səbirsizliklə gözləyirdi.
Şəfəq isə inadkarcasına heç nə danışmırdı. Bu Samiri nə qədər təəccübləndirsə də,
o buna önəm vermirdi. Vəziyyəti belə görən Samir növbəti dəfə dilə gəldi:
- Həyatda hər kəsin dərdi var - Samir Şəfəqi nəzərinə tuşlayıb sonra
ardınca dənizə sarı baxdı və köksünü ötürdü - bu dərdin ki, adı
“Qarşılıqsız sevgi” ola....... Nəysə. Samir əslində bu sözlərini özünə
ünvanlamışdı, ona görə ki, o Şəfəq adlı bu xanıma dərin məhəbbət hissi
duymuşdu və Şəfəqin ona önəm verməməsi onu bu sözü deməyə vadar
etmişdi. Ancaq bu söz Şəfəqə neçə toxunmuşdusa tez yerindən çönüb
Samirə baxdı. Bundan Samir də təəccübləndi. Samirə baxan bu xanım
ondan soruşdu:
- Siz niyə belə düşünürsünüz?
Samir yenə özünü nəzərdə tuturaraq dedi:
- Məgər görsənmir?
Şəfəq Elcan adlı birini sevirdi, tələbə yoldaşı olmuşdu. Bir neçə il keçəndən sonra
Şəfəq Samirlə rastlaşdığı həmin gün Elcanla görüşdən gəlirdi. Çox üzgün
görünürdü, yəqin Elcana onu sevdiyini demiş, amma Elcanın cavabı Şəfəq üçün
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istədiyi cavab olmamışdı. Yəni Şəfəq də Qarşılıqsız sevirdi. Samirin ona dediyi isə
Şəfəqi təəccübləndirmişdi. O elə hesab edirdi ki, Samir onu bu halından anlayıb.
Samir isə əslində sadəcə Şəfəq adında bu xanıma vurulduğunu çatdırmaq istəyirdi.
Şəfəq Samirin ona ünvanlana sualını növbəti dəfə cavabsız qoyaraq əyləşdiyi
skameykadan qalxdı. Bunu görən Samir də qalxdı və söylədi:
- Bayqdandır mənimlə bir skameykanı paylaşan bu gözəl xanım adını
mənə lütf edə bilərmi?
- Sizcə artıq həddini aşmadınızmı?
- Samir təəccüblü sifət aldı: yox?!
- Bilirsiniz? Maraqlıdır ki, bayqdandır mənimlə burda - skameykada
əyləşən biri cavan oğlan, yəni siz, əvvəlcə məni tanıdığınızı, hardasa
rastlaşdığımızı deyirsiniz, sonra isə “Qarşılıqsız sevgi” adlı dərdimin
olduğunu mənə çatdırırsınız. Bəlkə siz mənim şəxsi həyatımı izliyirsiniz
hə? – Şəfəq qərəzli görünürdü.
Samir qarşısındakı solğun çöhrəyə baxıb nəsə demək istiyirdi ki, Şəfəq ona bu
imkanı vermədi və oradan uzaqlaşdı...
Yerindəcə qalmış Samir yenidən skameykada əyləşib düşünməyə başladı:
“Görəsən o niyə belə əsəbləşdi? - əliylə çənəsini oxalayırdı - mənə deyir ki, onu
izləyirəm, bu nə deməkdir? - Samir öz özünə danışaraq çənəsini oxalamaqda
davam edirdi. - “Qarşılıqsız sevgi”. Mən bunu özümçün dedim amma xanım elə
bildi ki, bunu onun üçün demişəm. - Samir əlini çənəsindən çəkdi - dayan! Bəlkə o
da.....
Samir düşünürdü ki, adını bilmədiyi həmin xanımın ürəyində başqası var və bu
qarşılıqsız sevgi onu da haqlayıb. Çünki, Samir onun həm göstərdiyi
reaksiysından, həm də ki, sonda dediyi sözlərindən belə başa düşmüşdü. Bundan
sonra Samir də burda çox qalmadı və çıxıb getdi.
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Növbəti gün gəldi. Samir adəti üzrə işdə idi. O şirkətlərin birində şəhərin satış
nöqtələrinə mal dağıtımı üzrə sürücü işləyirdi, yəni elə də böyük işçi deyildi. Elə
günlər olurdu ki, Samirin işi vaxtından tez qurtarırdı, bu gün də həmin günlərdən
biri idi. Şirkəti adətən ən son sürücü və fəhlə işçiləri tərk etsələr də bu dəfə Samir
daha tez bitirmişdi işini. Payladığı malların gəlirini və siyahısını adəti üzrə təqdim
etmək üçün ofisə gəldi. Samir ofisin qapısına yaxınlaşanda birdən ağbəniz, qamətli
gözəl bir xanımı həmin ofisdən çıxanda gördü. Əlində sənəd tutan bu xanım necə
tələsirdisə onunla bülvarda söhbət edən bu cavan oğlanı görmədi. Samir yanından
ötüb keçən qadını dərhal tanıdı. Bu Şəfəq idi. Samir yerində dönüb həmin xanımın
arxasınca baxdı və ürəyində öz – özünə danışmağa başladı: “ Mən axı demişdim
onu hardasa görmüşəm”.
Samir qapını açıb içəri daxil oldu. Otaqda ofisin rahbəri Lətafət xanım həmişəki
kimi yazılı sənədlərlə oynayırdı. Samir hər dəfəsində iş qurtardıqdan sonra şirkətin
bu ofisinə ezam olunmuşdu. Lətafət xanımı da yaxşı tanıyırdı. Samir Lətafət
xanlmla salamlaşıb ona yaxınlaşdı:
- Buyurun! - Əlində tutduğu siyahını və gəliri masanın üzərinə qoydu Bunlar bu günkü mallara aiddir.
Lətafət xanım bir az yaşlı idi, 55 - 60 yaşı olardı. Ona görədə Samirin gətirdiyi
siyahını və gəlirin düzgün olduğunu yoxlamaq bir az vaxt aparırdı. Samir
gözləməli oldu.
Bir azdan Lətafət xanım siyahını və gəliri yoxlayıb Samirə baxdı:
- Düzdür. – gülümsəyərək – gedə bilərsən.
Samir ofisdən çıxmaq üçün qapıya yaxınlaşanda geriyə çönüb Letafət xanımdan
soruşdu:
- Lətafət xanım sizdən bir şey soruşmaq istiyirəm
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- Buyur oğlum - nə soruşmaq istiyirsən?
- İndicə bir xanım məndən əvvəl sizin yanınızdaydı o xanımın adı nədir?
- Şəfəqdi adı, çalışqan işçilərimizdəndir, baş mühasibdir.
- Aydındır – Samir gülümsəyərək – təşəkkür edirəm, sağolun. – dedi və
ofisi tərk etdi.


Növbəti gün Samir işdən yenə tez çıxmışdı və işdən bir başa bülvara yollandı,
Həmişəki kimi bulvarda adam çox olsa da bir gün öncəki qədər deyildi. Samir bu
dəfə əyləşməyə boş skameyka axtarmalı olmadı. Buna baxmayaraq Şəfəqlə
tanışdığı skamekaya əyləşdi. Buradan dənizi seyr edən Samir bir az xəyallara
dalmışdı. Şəfəqi düşünürdü, onu bir insan kimi tanımasa da ilk baxışdan sevgi
reallığının qurbanı olmuşdu Samir. Dərin xəyallara qapılan Samir artıq yarım saat
idi ki, burada əyləşmişdi. Hərdən gözünü dənizin, üzərində günəş parıltısını əks
etdirən sularından ayırıb yan – yörəsinə də baxırdı. Növbəti dəfə gözünü ətrafa
gəzdirəndə ondan iki skameyka məsafəsində tək əyləşmiş bir xanım gördü. Dərhal
yerindən qalxıb o xanıma doğru addımlamağa başladı. Samir Şəfəqi yenə burada
gördüyünə sevinmişdi. Bir neçə addımdan sonra Samir onun yanında idi. Önündə
ayaq üstə bir adamın dayandığını görən Şəfəq ona baxandan sonra tanıdı.
- Mən axı deyirdim ki, sizi hardasa görmüşəm.
Şəfəq ayaq üstə dayanmış Samirə baxıb dedi:
- Hə! Bir gün öncə burda – bülvarda görmüsünüz.
- Çox zarafatcılsınız - Samir əliylə Şəfəqin boş qalmış yanını göstərdi əyləşmək olarmı?
Şəfəq heçnə demədi. Onun susduğunu görən Samir:
- Susmaq razılıq əlamətidir – dedi və Şəfəqin yanında əyləşdi.
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- Deməli Mühasib işliyirsiniz?
Şəfəq növbəti dəfə təəccübləndi:
- Mən keçən dəfə zarafatca deyirdim, amma deyəsən siz məni həqiqətən
izliyirsiniz – Şəfəq ciddi sifət aldı.
- Şəfəqin bu sözü Samiri güldürdü:
Əlbəttdə yox! Mən nə manyakam nə də ki, muzdlu inspektor. Sadəcə demək
istiyirəm ki, biz eyni şirkətdə işliyirik.
- Siz məni şirkətdə görmüsünüz?
- Hə dünən gördüm, düz yanımdan keçdiniz ancaq mənə baxmadınız.
- Ola bilər tələsirdim, yəqin ona görə görməmişəm sizi.
- Ümid edirəm ki, adınızı öyrənməyə cəhd elədiyimə görə məni
bağışlayacaqsınız Şəfəq xanım!
- Etiraf edirəm ki, məni çox təəccübləndirirsiniz. Bəs siz hansı vəzifədə
işliyirsiniz? Əgər sirr deyilsə.
- Yox, əlbəttə sirr deyil. Mən sürücüyəm. Şəhərin marketlərinə
məhsullarımızı paylıyıram. – Samir lovğalıq əlaməti olaraq qamətini
dəyişdi – bir çoxları sürücü təbəqəsinə elə, sadə gözlə baxır ancaq
mənim, şirkətimizin irəliləməsində rolum tək sürücü kimi keçmiyib.
Doğrudur 3 ilə yaxındır ki, bu şirkətdə sürücü kimi işliyirəm. Amma bir
neçə ay öncə şirkətə verdiyim layihəmi bəyənib istifadə etmişdilər.
- Şəfəq başını yelləyib dedi:
Təqdirə layiqdir, yəqin sizi buna görə mükafatlandırıblar.
- Hə - Samir gülümsədi – maaşımı bir az artırdılar və sonradan həm sürücü
həmdə ekspeditor kimi fəaliyyət göstərməyə başladım. Sağolsun
müdriyyət. Mən bir işçi kimi onlardan razıyam. – O gözünü Şəfəqdən
ayırmadan soruşdu – Sizi şirkətdə bir neçə dəfə görsəm də deysən təzə
işçisiniz? Çünki mən Şirkətimizdə demək olar ki, hamını tanıyıram.
- Elədi ki var, bir aydan çoxdur ki, düzəlmişəm işə. Amma deməliyəm ki,
bir köhnə işçi kimi sizdən hələ bəzi şeyləri öyrənməliyəm.
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- Sizi anladım, mən şirkətimizin, öz işimdən əlavə kənar işlərini də bilirəm
və hər zaman qulluğunuzda hazıram. Əgər istəsəniz nömrəmi sizə verə
bilərəm, nə vaxt bir məsələ çıxsa, çətinliyiniz olsa mənə deyin, əlimdən
gələni etməyə hazıram. Samir mobil nömrəsini Şəfəqə verdi, və o Samirə
minnətdarlığını bildirdi.
- Bəlkə bir az gəzə - gəzə söhbət edək, görürəm maraqlı söhbətimiz alınır.
Şəfəq ilk öncə Samirin təklifini qəbul etmək istəmirdi, buna baxmayaraq razı oldu.
Onlar skameykadan qalxıb dəniz kənarı bülvarda gəzirdilər. Beləcə bu iki insan bir
birilərilə xoş səmimiyyət qurdular. Bu, daha çox Samiri maraqlandırırdı. Ona görə
ki, əvəlcə onun Şəfəqdən xoşu gəlsə də, sonradan artıq onu sevdiyini anlamışdı.
Bir neçə dəfə eyni məkanda rastlaşanda bunun artıq təsadüf olmadığını anlayırdı
Samir. Aradan iki aydan çox vaxt keçmişdi. Samir bunca zaman içində saxladığı
bir kəlməni Şəfəqə demək istəyirdi, amma buna cürəti çatmırdı. Sevgi o cavanın
gözünü o qədər möhkəm bağlamışdı ki, artıq Şəfəqdən hansı reaksiyanı
gözləyəcəyini də düşünmürdü. Şəfəq bir dəfə ona ancaq bir iş yoldaşı və ya dost
olacaqlarını söyləsə də, Samir buna önəm vermirdi. Elə zənn edirdi ki, onun bu
sevgisinin mütləq qarşılığı var. Onun ən yaxın dostu həm də iş yoldaşı olan Ömər
Samirin düşdüyü halətdən xəbərdar idi və ona zənnə qapılmağın da bir şey
olmadığını dostca məsləhət verirdi. Ancaq görünür Samir onu önəmsəmirdi, gözü
sevgi yolunda heç nəyi görməz olmuşdu. Sanki Samiri sevgi eqoistliyi, simicliyi
almışdı ağuşuna. Çünki, ancaq öz sevgisinə inanır, öz sevgisinə əmin idi, Şəfəqin
ona sevgisini ancaq və ancaq onun qapandığı yalançı zənni xəbər verirdi. Bəlkə də
bu doğru zənn idi. Və ya ən azından Şəfəqin ondan xoşu gəlmişdi. Bu yolla ola
bilsin ki, Şəfəq keçmiş sevgisini unutmaq üçün Samirlə münasibətini heç vaxt
əskiltməzdi. O da Samir kimi nələrinsə ola biləcəyini, bu dostluğun həqiqi sevgiyə
dönəcəyinə ümid edirdi. Sevgi yolunda “bəlkə”lər olmur əslində, tərəflər
münasibətə xitam vermiyənədək onların arasında məhəbbət qığılcımı yaranacaq.
Bu qığılcımın böyüyərək əbədiyyətə çevrilməsi və ya əksi həmişə eşq hekayəsinin
sonunda bəlli olur.
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Samir iki aydan çoxdur Şəfəqlə görüşsə də, artıq o kəlməni ona deyəcəyinə söz
vermişdi. Belə də etdi: İşini bitirən Samir Şəfəqin də işdən çıxmasını gözlədi və
onu görüşməyə dəvət etdi. Bu görüşmə digərilərindən fərqlənirdi ona görə ki,
həmin gün Şəfəqin ad günü idi. Samir Şəfəqə surpriz etmək üçün onu kiçik
restoranların birinə apardı. Şəfəq Samirin bu təşəbbüsündən anlamışdı ki, onun ad
günü olduğunu bilir. Samir həm də Şəfəqə bu gün həmin kəlməni “səni sevirəm”
kəlməsini deyəcəkdi. Onlar şirkətdən çıxıb restorana yollanmışdılar. Süfrə
arxasında əyləşən Şəfəq ilk öncə Samirdən çiçək aldı. Samir bunun ardınca əlində
gizlədiyi kiçik qablamadakı hədiyyəni Şəfəqə uzatdı. Şəfəq hədiyyəni açanda onun
ən çox sevdiyi boyunbağını gördü. Samirə nə qədər təşəkkür etsə az idi. Bu Samiri
daha da ürəkləndirmişdi. Samirin Şəfəqə qarşı göstərdiyi təşəbbüsü kənardan təbii
ki, dosta göstərilən təşəbbüsə bənzəmirdi. Buna baxmayaraq Şəfəq bunu
görməzlikdən gəlir, şüphə etməməyə çalışırdı. Samirinsə bircə saf məqsədi vardı.
O elə bir an gözləyirdi ki, ürəyini Şəfəqə tam boşalda bilsin. Bundan başqa yemək
ərəfəsində onlar rəqs də etdilər. Bir azdan həmin məqama vədə yetişdi. Onlar
süfrəyə əyləşəndən təxminən bir saat keçmişdi. Yeməkdən sonra offisant cürbəcür
şirniyyatlarla süfrəni bəzədi. Bu an düşüncələrin bir yerə toplaşdığı məqam idi.
Samir özünü hazır etmişdi, buna baxmayaraq o çox həyəcanlı idi. Amma o bunu bu
gün etməsəydi özünü bağışlaməyacaqdı. Şəfəq və Samir bir az ordan – burdan
söhbət elədilər. Bir azdan ara sakitliyə qərq oldu. Bu an Şəfəq yarı utancaq yarı
sərbəst baxışlarla gah Samiri sezirdi, gah da ki Restoranın salonunu.. Samir üçün
həmin an gəlmişdi. O bu fürsəti bir an əvvəl dəyərləndirməlidir, yoxsa Şəfəq “Dur
gedək” deyə bilər və hər şey alt – üst olardı. Samir özünü toplayıb dilə gəldi:
- Şəfəq, sənə bir söz demək istiyirəm.
Gözünü Samirə zilləmiş Şəfəq çənəsini əlinin üstünə söykəyib dedi:
- Buyur, nə sözün var? Şəfəq diqqətlə onun nə deyəcəyini gözləyirdi.
Doğrudan da bu Samir üçün çox çətin idi. Şəfəqin tam olaraq ona nə reaksiya
verəcyini bilməsə də bu oğlan hər şeyin yaxşı olacağına böyük ümid bəsləyirdi.
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Şəfəq Samirin danışmadığını görüb dedi:
- Hə, nə demək istəyirsən? Eşidirəm səni – o, nur saçan təbəssümünü
Samirə göstərdi.
- Şəfəq, bilirsən nə demək istiyirəm. Samirin həyacanı daha da artırdı. Az
qalsın ürəyi yerindən bu dəqiqə çıxacaqdı. Və Nəhayət ki. Dərindən nəfəs
alıb dilləndi:
- Mən səni sevirəm...
Şəfəq buna nədənsə adi reaksiya göstərdi. Amma yenə də təəccübünü gizlədə
bilmədi. Samirin isə elə bil çiynindən ağır yükü götürülmüşdü. Lakin Şəfəqin
cavabı ona çox vacib idi. Şəfəq köksünü ötürərək dedi:
- Samir! Bu hərəkətə yol verməməliydin – Şəfəq incimiş halda danışırdı –
Sən özün də bilirsən ki, mən sənin sevgini qaytara bilmərəm. Samir
üzgün halda dedi:
- Niyə? Bu mənim sənə olan səmimi hislərimdir.
- Bunu mən də bilirəm, və sənin səmimi hislərinə inanıram, ancaq məni
bağışla ki, mən səninlə ancaq dost ola bilərəm. Ancaq bunu bacararam.
-

Axı sənin məni sevdiyini düşünmüşdüm. – Samir razılaşmırdı. Şəfəq onu
əlindən tutdu: Mən səni bir dost kimi çox istiyirəm, sənin kimi bir dost
rastıma gəlməsəydi mən həyatdan öyrənməli çox şeyi itirərdim. Amma
xahiş edirəm, bunu məndən istəmə.

- Bacarmıram. Samir Şəfəqin bu addımını özünə qarşı yalnış qəbul etməyə
başladı - Şəfəq, inan ki, səni məndən çox sevən biri olmayacaq bu
həyatda.
- Ola bilər, amma sən düzgün insanı seçməmisən Samir, bu həyatda sənin
kimi bir dosta.... Şəfəqin növbəti dost kəlməsi Samiri özündən çıxartdı:
- Qurtar bu dost kəlməsini deməkdən – Sonra sakit tərzdə sözünə davam
elədi – sən hər dəfə dost deyəndə elə bil ürəyimə iti əşya sancırsan.
Samirin bu davranışını başa düşməyə çalışan Şəfəq özünü sakit aparmağa
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çalışırdı. Ancaq təəssüf ki, Samirin ona qarşı olan sevgisinin gücünün
fərqinə varmırdı.
- Samir, əzizim. Səninlə tanış olan ilk vaxtdan bilirdin ki, mənim
həyatımda bir başqası var.
Samir kinayəli gülüşünü Şəfəqdən gizlətmədi:
- Sən hardan bilirsən ki, O da səni sevir?
- Mən bunu yaxşı bilirəm.
- Amma mən buna əminəm ki, o insanın da həyatında başqası var.
- Sənin qərəzli danışmağını başa düşürəm.
- Mən qərəzli deyiləm, sadəcə sənə qarşı olan sevgimin əsirinə düşmüş
bədbəxtəm. – Samir təmiz ruhdan düşmüş, sınmış halda danışırdı. ömrüm boyu bəlkə də ən çox əmin olduğum şey sənə olan saf
məhəbbətimin, sevgimin olmas idi. Sən bu sevgini görmürsənsə,
həyatımız boyu sən də , mən də “Qarşılıqsız sevgi”ylə yaşıyacağıq.
- Bilirsən, sən belə danışmaqla mənim hislərimə hörmətsizlik edirsən.
- Sənin hislərin yalnışdı. – Samirin gözləri parıldamağa başlamışdı. Şəfəq, düşün, bir az düşün. Bizim gələcəyimiz çox gözəl keçəcək, Allah
bizə ömür verdikcə sən bunu görəcəksən və onda sən də məni sevməyə
başlayacaqsan.
- Heç vaxt! – Şəfəq artıq sakit danışmırdı – heç vaxt mən səni
sevməyəcəm. Buna əmin ol!
Bundan sonra Şəfəq oturduğu yerdən qalxdı və son sözünü Samirə deyib getdi:
Bəlkə də düşünürsən ki, mən uduzub sənə qayıdacam, yanılırsan. Hədiyyənə göə
də çox sağol, Xudahafiz...
Bundan sonra Masa arxasında tək oturmuş Samiri dərin düşüncələr bürümüşdü.
Düşünür, düşündükcə heyfslənirdi. O bir daha öz sevgisinə, və Şəfəqin, özünün
ona qarşı olan sevgisini həqiqətən görmədiyinə əmin olmuşdu. Samir, tamamilə
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hisslərinə qapılıb ağlını unutduğuna və ona görə də bu sevgidə səhvə yol verdiyinə
inamışdı. Təəsüüf!...



Aradan bir neçə gün keçmişdi. Hər sevənin bir dostu olar. Şəfəqin rəfiqəsi Elza
onunla Samirin münasibətində hər zaman Samirin tərəfində olduğunu deyirdi.
Şəfəq rəfiqəsi gilə qonaq getdi, bu iki rəfiqə söhbətə başlayanda bir neçə gün öncə
baş vermiş hadisədən xəbərsiz olan Elza Şəfəqdən ilk olaraq soruşdu:
- Samirlə aranız necədi?
- Yaxşı deyil – Şəfəq soyuqqanlı sifət alıb danışdı – ad günümə mənə
hədiyyə alıb, restoran da görüş təşkil etdi, orda qeyd etdik ad günümü.
Elza sevincək halda: Nə yaxşı. Bundan gözəl şey ola bilməz – rəfiqəsinə yaxın
oturub astadan dedi – Deyəsən onun səndən xoşu gəlir, işdi sənə sevdiyini söyləsə
təəccüblənmə.
Şəfəq yenə soyuqqanlı tərzdə danışdı: Artıq söyləyib.
Rəfiqəsinin bundan təəccübə qapandığını görən Şəfəq sözünün ardını gətirərək
hadisəni ona danışdı.
Bundan sonra Elza rəfiqəsinə haqq qazandırmadığını, onun bu sevgini görməyəcək
qədər kor olduğunu dilə gətirməkdən çəkinmədi. Təbii ki, Elza, Elcanla bağlı
məsələdən də xəbərdar idi. Buna görə də hər zamankı kimi dostuna məsləhət verdi:
Şəfəq! Bilirsən ki, Elcan səni sevmir bunu özü sənə deyib, sən isə hələ də onun
adını çəkirsən. Samir isə inan ki səni çox sevir. Birdə ki, heç fikirləşmisən ki,
Elcanın həyatında başqa bir qadın olsa onda necə olar, peşman olmazsanmı. Şəfəq
rəfiqəsinin bu sözüylə razılaşmışdı, amma öz mənasız inadından əl çəkmirdi: Mən
inanıram ki, Elcanla nə vaxtsa aramız düzələcək, məgər sən demirdin ki, əsil sevgi
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gec başa gəlir, insana əzab verir. Sən demirdin ki, Sevgin üçün səbrli olmaq
lazımdır. Mən isə səbrli olacam və bu sevgini qazanacam.
- Görünür mən yanılmışam – Elza təəssüf hiss keçirdi – sevgi üçün səbr
eləmək onun üçün mənasız yerə dirəşməkdir. Əziz dostum, bacım sən
bəlkə gələcəkdə Elcanı sevginə inadıracaqsan, və ola bilsin ki, o da sənə
inanıb səni sevdiyini düşünəcək, ancaq bu hara qədər olacaq? Çox qısa
müddətdən sonra o səni sevmədiyini, sənə aldandığını anlayıb bəlkə də
sənə nifrət edəcək, bu isə daha betər olacaq. Səni sevənə qarşı biganə
olma. – Elza dərin baxışlarını Şəfəqdən ayırmayıb davam etdi – Elcan
sənin ad günüə hədiyyə aldımı? Yaxşı, hədiyyəni qoyaq qırağa, quru
təbrik etdimi heç?
Şəfəq utanmışdı. Çünki, Elcan onun ad günü tarixini də heç bilmirdi. Dostunun bu
sualı onu çaşdırmışdı, buna görə də tərəddütlə cavab verdi: Yox! Amma mən onu
yenə də çox sevirəm. Şəfəqin növbəti dəfə boş, mənasız inadı Elzanı təngə gətirdi
və o yerindən qalxıb dedi: Sən peşman olacaqsan, Çünki, ən azı sənin qədər mən
də Elcanı tanıyıram və heç vaxt bu, sənin istədiyin kimi olmayacaq. Bunda sonra
Elza onun evini əsəbləşmiş halda tərk etdi. Elzanın əsəbilik nümayiş etdirməsi və
dərhal Şəfəqin evini tərk etməsi Şəfəqə birmənalı aydın olmadı. O rəfiqəsinin bu
qədər qərəz nümayiş etdirməsinin lazımından artıq olduğunu düşünürdü.
Şəfəq adi iş günlərini ötürürdü. Bu günlər bir – birini əvəzləyir, zaman amili
özünün reallığını nümayiş etdirirdi. Bir neçə gün idi ki, Samir Şəfəqin gözünə
dəymirdi. Buna ötəri yanaşmaq istəsə də dayana bilməyib Samirlə maraqlandı.
Öyrənmişdi ki. Samir bir neçə günlük məzuniyyət götürüb. Bunun səbəbi açıq
aydın bəlli idi. Amma yenə də işin sonu Şəfəqə maraqlı gəlmişdi. Ancaq Şəfəqi
daha çox maraqlandıran Elcan idi. Onunla görüşüb onu çox sevdiyini, və onsuz
həyatın maraqsız olması kimi tezizləri söyləməyi beynində yürüdürdü. Bir gün
Şəfəqin tələbə yoldaşları görüş təyin etdilər. Şəfəq 3-4 il olardı ki, Universiteti
bitirmişdi. Bu dostların demək olar ki, hamısı bir yerdə idi. Elcan da burada idi.
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Görüşə gələn Şəfəqi ancaq bir şey düşündürürdü, o da ki, Elcana yaxınlaşıb onula
danışmaq. Tələbə yoldaşları geniş masa arxasında əyləşmiş şən zarafat, deyib
gülməklə keçmiş illəri yada salırdılar.
Elcanla üzbəüz əyləşən Şəfəqin diqqəti onda idi. Yoldaşları Şəfəqin deyib
gülmədiyin görəndə ona irad da tutdular. Ancaq Şəfəqin lazımsız sevgisi ondan
başqa heç kəsə lazımdeyildi. O Elcanı düşünərkən, masanın başında əyləşmiş,
yoldaşların içində yaşca böyük olan Qabil danışmaq üçün söz istədi. Araya sükut
çökmüşdü. Masa arxaxsında hər kəsin diqqəti Qabildə idi. Onun bir təbriki var idi.
Təbrik zamanı Qabil üzünü Elcana tərəf tutanda Şəfəq təəccübləndi, əvvəlcə
düşündü ki, yəqin Elcanın ad günüdür. Amma Şəfəq onu ad günü tarixini dəqiq
bilirdi. Elə isə təbrik başqa səbəbə görə idi. Elcanın yenicə nişanlı olduğunu
Qabildən savayı məclisdə heç kəs bilmirdi. Qabil dostunu bu münasibətlə təbrik
edəndə digər yoldaşlarla bərabər Şəfəqi də təəccüb bürümüşdü. Ancaq Şəfəqdə bu
daha çox məyusluğa bənzəyirdi. Onun yanağı utandığından al qırmızıya
boyanmışdı, amma nəyin, kimin qabağında utandığını da bilmirdi. Tələbə
yoldaşların görüşündən bir gün sonra Şəfəq işdə asudə vaxtından istifadə edib
Elcana zəng etdi, öncə onu təbrik etdiyini bildirdi və o bəxtəvər qadının kim
olduğunu soruşdu. Elcan sevincək səslə cavab verdi. Onun cavabı Şəfəqi
sarsıtmışdı, çünki, Elcanla nişanlanan, Şəfəqin rəfiqəsi Elza idi. Şəfəq özünü güclə
toplayıb Elcanı bir daha təbrik etdiyini söylədi.
Bu xəbərdən sarsıntı keçirən Şəfəqin başının üstünü elə bil qarabuludlar
bürümüşdü. O buludlardan dayanmadan çaxan şımşəklər ona cərəyan verirdi.
Ələlxüsus neçə illik rəfiqəsinin bunu gizlətməsi ona iki qat təsir etmişdi. Elza bu
məsələni açıb danışsaydı, ən azından bu onu sarsıtmazdı və olanları qəbul
edəcəkdi. Görünür sevginin verdiyi cəza açıq aşkar Şəfəqi haqlamışdı. İndi o tək
tənha qaldığını hiss etmişdi, bunu hiss etdikdə yadına bir neçə gün öncə ona saf
eşqini etiraf edən Samir gözünün önündən keçdi. Amma nə olsun! Samir artıq
onun xatirələrində qalmışdı. Dilxor halda işdən icazə alıb evə qayıdan Şəfəq bu
qədər yolu necə gəldiyini də heç bilmədi. Binaya yaxınlaşıb yaşadıqları bloka daxil
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oldu. Qapıya çatanda poçt qutusunda məktub olduğunu gördü. Bu qutu
köhnəlmişdi, dədə - babadan qalma bu günə kimi bunun içi boş idi. Ona görə Şəfəq
bu məktubu görəndə çox təəccübləndi. Məktubu götürüb evə daxil oldu. Əlindəki
çantanı divanın üstünə atıb, əyləşdi və onu açıb oxumağa başadı:
“Əziz DOSTUM, Şəfiqə xanım. Bu məktubu yazdıram, ona örə ki, bir daha
buralarda olmayacam. İşdən məzuniyyət götürsəm də, sonra ərizə yazıb çıxdım.
Sən haqlıydın mən səni izləyirdim, çünki səni çox sevirdim. Bu məktubu
göndərdiyim ünvanı da səni evə qədər izləyərək öyrənmişdim. O bülvar! Heç vaxt
mənim yadımdan çıxmayacaq, çünki mən həyatımın ən gözəl duyğularını orada
yaşadım, sənin sayəndə. Buna görə də sənə təşəkkür edirəm. Bilirəm ki, ya, sən bu
məktubu ağlıyaraq oxuyursan, ya da ki, hələ Elcanın nişanlı olduğundan, yəni
həyatında başqa biri olduğundan hələ xəbərsizsən. Bəli! Mən yenə izlədim, sənin
Elcan adlı birini istədiyini öyrənib onunla görüşdüm. Sağolsun mənim səni nə
qədər sevdiyimi anlamışdı. Ona görə də Elcan sənə olan münasibətini mənə
bildirməkdən çəkinmədi, hətta özünün başqa birini istədiyindən də danışdı. Çox
səmimi oğlandır.
Mən biləndəki Elcanın həyatında sən yox başqası var bundan sonra çoxdandır
ürəyimdə gizlətdiyim “səni sevirəm” kəlməsini deməyə hazır idim. Bunu üçün
sənin ad gününü gözlədim.... Maraqlıdır, sənin ad günü tarixini də öyrənmişdim.
Amma təəssüf ki, sonda sən bu “Qarşılıqsız sevgi”ni həm özünə həm də mənə
yaşatdın....”
Hörmətlə Samir!..
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Bir kəndin ağıllı savadlı, ahıllaşmış bir ağsaqqalı olur. Kəndin məktəbliləri hər
zaman onun yanına gedər, qrup halında ağsaqqaldan əlavə həyati və ümumbəşəri
dərslər alardılar.
Bu şəyirdlərin arasında ağllı,məntiqi təfəkkürü digərlərinə nisbətən yüksək olan
Turqut adında biri vardı. Müəllimi onu cox istəyir, digər şəyirdlərindən
fərqləndirirdi. Elə buna görə onu buqrupun başcısı təyin etmişdi.
Hər gün mütəmadi olaraq uşaqlar məktəbdən gəlib bu ağsaqqal müəllimlərinin
həyati və ümumbəşəri dərslərini öyrənməyə səy göstərirdilər. Artıq illər keçdikcə
uşaqlar böyüyür, yeni şəyirdlər dərslərə cəlb olunurdu.
Turqut ağıllı bir şəyird kimi qrup başcısı olması getdikcə digər şəyird yoldaşlarını
narahat edirdi.
Bir gün şəyirdlərdən biri müdrik müəlliminə müraciət edir: Müəllim, biz bilirik
ki, hər dəfəsində yeni bir qrup başçısı təyin edirsiniz. Mən və digər şəyirdlər də
fərqinə varmışıq ki, artıq Turqut uzun müddətdir qrup başcısı olaraq qalır. Məgər
siz ondan başqasını bu mövqeyə layiq bilmirsiniz?
Müəllim əslində Turqutun ağlına heyran idi, ona görə ondan başqasını qrupun
başcısına layiq bilmirdi. Buna baxmayaraq o bunu həmin şəyirdinə bildirmədi.
Şəyirdinin müraciətinə cavab olaraq ardınca müəllim bütün şəyirdləri başına yığdı.
Turqut da onların arasında idi. Müəllim uşaqlara dedi: artıq uzun müddətdir ki,
qrupunuzun başçısı Turqutdur, sizlər də artıq böyümüsünüz, hər şeyi basa
düşürsünüz - Müəllimin asta, və aydın danışığı var idi - Bilirəm ki hər bir kəs
qrupun başçısı olub mənim bəzi səlahiyyətlərimə də yiyələnmək istəyir. Bu normal
haldır. Elə deyilmi?
Bütün şəyirdlər bir səslə: bəli - dedilər.
- Elə isə sizə bir tapşırıq verəcəm, kim bu tapşırığı düzgün yerinə yetirsə onu
qrupumuzun yeni başcısı təyin edəcəm. Etirazı olan yoxdur ki?
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- Yox! - Yenə hamı bir səslə dilləndi.
Elə isə diqqətlə məni dinləyin: Kəndimizdə varlı və simic bir adam var, o kimdir?
- Mən bilirəm, Əşrəf adlı bir məmur, böyük malikanəsi də var - Uşaqlardan biri
yerindən cəld dilləndi,
Onun cavabını digər şəyirdlər də təsdiqlədilər.
- Lap yaxşı - muəllim dərindən nəfəs aldı - indi keçək əsas tapşırığa; diqqət!
- Hamınız bilirsiniz ki, həmən məmurun bircə həyət qonşusu var, çox kasıb biridir.
Bu iki qonşunun həyətləri birlikdə hasara alınıb. Lakin bütöv hasarın daxilində
onların həyətləri ikiyə ayrılıb.
Tapşırıq isə bundan ibarətdir: Həmin Məmurun (Əşrəfin) həyətinin sahəsini tapın!
Müəllim onlara sabahsı günə qədər vaxt verdi.
Bu müdrik müəllim kənardan sadə görünsə də şəyirdlərə əslində heç də həlli asan
başa gələ biləcək sual verməmişdi.
Şəyridlər müəllimlərinin ağlına yaxşı bələd olduqları ücün, heçnə dəmədilər,
çünki, şəyirdlər bilirdilər ki, məmur onun həyətinə girməyə heç kəsə icazə vermir
və onun həyətinə girmək də hər adamın işi deyil.
Müəllim tapşırığı verəndən sonra, bir şeyi də vurğuladı: Bunu yaddan cixarmayın
ki, bu tapşırığın həllinin bir yolu var, yalnız bir… Başqa yol axtarmayın.
Şəyirdlər dərsdən çıxıb elə həmin günü məmurun yaşadığı yerə yollandılar. Axı
müəllimləri onlara cəmi bircə gün vaxt vermişdi.
Günorta çağı idi, bütün şagirdlər gəlib həmin ünvana çatmışdılar. Onlar məmurun
darvazasının düz yanında idilər. Həmin vaxtı yolun qırağında bir neçə nəfər
(kəndin kişiləri) toplaşıb adəti üzrə ordan - burdan söhbət edirdilər:
- Mən həyatımda bu Eşrəf kimi gorməmiş, pis insan görməmişəm - adamlardan biri
söyləyirdi.
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- Doğru deyirsən, insan nə qədər xəsis ola bilər? - Həmin an kəndin kişilərinin
söhbəti yoldaşları ilə orada olan Turqutun diqqətini cəlb etmişdi - Bir buna bax əliylə göstərib - bircə kasıb qonşusu var, öz barısını rənglədib, ( darvaza olan ön
tərəfi). Nə olardi ki, o qədər pulundan azca ayırıb boyaya verərdi kasıb qonşunun
da barısını renglədərdi.
Turqutun yoldasları ayrılıqda tapşırığın həllini axtarır o isə dayanıb bu
ağsaqqallara qulaq asırdı. Çünki, kəndin kişiləri arasında gedən söhbətin mövzusu
“məmurun həyəti” idi. Beləliklə Turqut da onun həllinin məhs bu söhbətin içində
tapacağına inanırdı.
Turqutun heç bir şey etməməsi, digər şəyirdlərin diqqətini özünə cəlb etmişdi. (
Onun yoldaşları qələmlə dəftər nəsə cızmaqara etməklə məşqul idilər.). Bir az
keçdi, Turqut sağollaşıb ərazidən uzaqlaşdı. O tapşırığın həllini tapmağa çox yaxın
idi. Bəlkə də tapmışdı, ancaq bunu yoldaşlarına deyə bilməzdi.
Sabahsı gün şəyirdlər müəllimlərinin yanına toplaşdılar. Müəllimin verdiyi
tapşırığın cavabını bir çox şəyird yazıb gətirmişdi. Turqut da onların içində idi.
Müəllim cavabları alıb yoxladı. Artıq o həyəcanlı, vacib an gəlmişdi. Bircə, doğru
cavabın sahibi qrupun yeni başçısı seçiləcəkdi.
Müəllimin müdrikliyi və Turqutun ağıllı bir şəyird olması yoldaşlarına növbəti
dəfə bəlli olmuşdu - Yeganə doğru cavabı Turqut yazmışdı. Bu şəyirdlərin
təəccübünə səbəb oldu.
Onlardan biri buna dözə bilməyib dilləndi: Axı necə ola bilərdi, bunun həllinin
bircə yolu vardı, o da məntiqə sığınmaq.
- Amma görünür məntiqiniz sizə kömək olmadı - Müəllim təəssüflə dedi.
- Mən və digər yoldaşlarım da bunu məntiqlə etdiklərini deyirlər. – şəyirdlərdən
biri etirazyana dilləndi.
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- Əslində burada sizə dediyim yol məntiq deyil - müəllim sakit tərzdə, aramla
danışmağa davam edirdi - Bunun yolunu Turqut düzgün tapıb, və tapşırığı doğru
yerinə yetirib - Turqutu yanına çağırıb - indi o sizə bunu necə etdiyini özü izah
edəcək ( Müəllim Turqutun doğru yolu tapdığna əmin idi).
Turqut gəlib şəyirdlərin önündə dayandı. Ona yönəlmiş nəzərlərdən özünü
itirməməyə çalışırdı. Hamı onu diqqətlə sezirdi. Turqut izah etməyə başladı.
- Dünən biz orada - məmurun darvazasının yanında olanda, hər kəs tapşırığın həlli
yolunu axtarmaqla məşğul idi - O üzünü müəlliminə çevirib - mənsə sadəcə orada yolun bu biri qırağında əyləşib kəndin kişilərinin söhbətinə qulağ asırdım.
Müəllim: Niyə? ( Müəllim də bir az təəccüblü qalmışdı)
- Ona görə ki, təsadüfən qulaq müsafiri olduğum bu söhbət məmur Əşrəf
haqqında idi - Turqut yenidən üzünü yoldaşlarına döndərib - elə isə mən bu
söhbtdən kənarlaşa bilməzdim. Şəyirdlər hələ də sual dolu baxışları ilə Turqutu
izləyirdilər. Turqut özünü toplayıb davam elədi: onlardan biri deyirdi ki, gör bu
məmur nə qədər xəsis biridir ki, ancaq öz hasarını darvaza olan tərəfindəki
barısını rəngləyib. Bu, mənə çox kömək elədi.- Müəllimə hər şey aydın
olmuşdu - ardınca yoldaşlarımla sağollaşıb evə getdim. Sonra evdən çıxıb
günortadan sonra həmin yerə - məmur yaşadığı əraziyə tək gəldim.
Həyətin sahəsini ölçməkdə mənə mane olacaq bir kəs yox idi. Bircə məmurun
darvazasının agzında dayanmış mühavizəçidən başqa. Amma mən yenə də
ölçməyə nail oldum.
Şəyirdlərdən biri təəccüblə yerindən dilləndi:
- Sən həyətə girə bildin?
- Yox! Sadəcə mənə “Rənglənmiş barı” kömək elədi - Hər kəs təəccüb içində idi.
Bircə müəllimdən başqa. Turqut ona yonələn baxışlardan başa düşdü ki, hələ
yoldaşlarına hər şey tam aydın olmayıb. O sözünün davamını gətirdi: Buradakı
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yoldaşların hamısına həyətin uzunluğu bəlli idi, çünki, həyətin uzunluğu istər
məmurun həyəti tərəfdən olsun, istərsə də kasıbın həyəti tərəfdən eyni idi, elə isə
biz bu uzunluğu sadəcə heç bir maneə olmadan da ölcə bilərdik. İstər bayırdan
olsun, istərsə sə də kasıbın həyətinə daxil olaraq. Eləmi?
- Hə elə idi - şəyirdlər yerindən cavab verdilər.
- Ancaq bununla bərabər bizə həyətin eni də lazım idi.
- Dayan - dayan - şəyirdlərdən biri yerindən dilləndi - Turqut! Sən rənglənmiş barı
deyirdin eləmi?
- Hə - Turqut gülümsədi - Həmin rəngli barı müəllimimizin verdiyi tapşırığın
həllində yeganə detal idi.
Yoldaşlardan biri novbəti dəfə yerindən dilləndi: Deməli sən o divarın rənglənmiş
hissəsinin uzunluğunu ölçmüsən?
- Elədir ki, var, çünki, əgər məmur barının özünə aid hissəsini rəngləyibsə, deməli
rənglənmiş hissə onun həyətinin enini tutacaq.- Turqut məsələnin son nöqtəsini
qoydu - Beləliklə mənim əlimdə sahənin tapılması üçün ərazinin həm uzunluğu,
həm də eni vardı. Və düzbucaqlının sahəsi düsturuna arxalansaq məmurun
həyətinin sahəsi bizə bəlli olar.
Turqutun məharəti yoldaşlarını susmağa vadar etmişdi. Onlar bir daha başa
düşdülər ki, Müəllimləri nəyə görə uzun müddətdir Turqutu qrup başçısı və özünün
köməkcisi etmişdi.....
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Akif müəllim dövlət müəssisələrindən birində yenicə işə düzəlmişdi. Kiçik
müəssisədə işləməyə başlayan Akif müəllim buraya ayrılan diqqətin də müəssisə
boyda olmasından xəbərsiz idi.

Xəbəri olsaydı işləməzdi burada. Dövlət

müəssisəsi deyəndə ki, söhbət orta məktəbdən gedir.
Akif müəllim kimi çox az insan tapılardı ki, zəmanənin çoxalan qanuna
ziddiyətlərilə ilə barışa bilməsin.

Artıq bir aya az qalmışdı ki, hörmətli Akif müəllim burada işləyirdi. Daxil olduğu
bu mühitdə günlər keçdikcə bu müəllim özünə qarşı birmənalı baxışların
olmadığına şahid olurdu. Akif müəllim çox insaflı və vicdanlı bir insani keyfiyyət
sahibi olduğu üçün

bu məktəbin anormal müəllim kollektivi də ona fərqli

münasibət bəsliyirdi. Bəziləri ona tərs – tərs baxır, bəziləri sanki Akif müəllimin
yanında xəcalətli iş görmüş kimi davranırdı.
Yeni müəllimdən heç xoşu gəlməyən isə Sitarə müəllimə idi. Əgər ona müəllimə
demək olarsa. Sitarə müəllimənin ali təhsili yox idi. Bircə texnikum qurtarıb, o da
baxça müəllimi kimi. Bu saf, insaf dolub daşan məktəbdə həm kitabxanaçı, həm
də müəllim işləyirdi. Yeni direktor onun kimi bir çox müəllimləri əlindən bir iş
gəlmədiyi üçün onları yeni savadlı kadrlarla əvəz etmişdi. Ancaq bu yazıq direktor
bircə orta yaşlı, qamətli, boy buxunlu Sitarə müəlliməni məktəbdən çıxara bilmirdi.
Nə var - nə var Sitarə cənabələri keçmiş direktorun qızı olub. Atası rəhmətə
gedəndən sonra onu Tağı müəllim əvəz etmişdi. Tağı müəllimin 50 - 60 yaşı olardı.
Direktor Sitarə müəlliməylə söhbət etməyə qorxurdu. Nəinki Tağı müəllim,
məktəbdəki bütün müəllimlər ona bir söz deməyə çəkinirdilər.
Bu, yeni müəllimi də maraqlandırmışdı. Qısa müddətdə bir - iki nəfər həmkarıyla
ünsiyyət qura bilən Akif müəllim onlardan biriylə söhbət edirdi. Onun adı Sahib
müəllim idi.

Sitarə müəllimənin niyə toxunulmazlıq statusuna yiyələndiyini

öyrənmək istəyirdi.
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- Bilirsiniz Akif müəllim, siz də mənim kimi 40 – 50 il ömür sürüb bu günə
gəlmisiniz çox şükür. Mən buna əminəm ki, heç siz də əvvəl işlədiyiniz
məktəbdə Sitarə müəllimə kimi biriylə rastlaşmamısınız.
- Nə yalan deyim, belə bir müəllimə?! – Akif müəllim qaşlarını qaldırıb, alt
dodağını önə çıxardı - hərçənd müəllimə deməyə dilim gəlmir.
- Doğru deyirsiniz, o müəllinmə deyil. Məktəbdə yeganə ali təhsili olmayan
biridir.
- Bəs niyə burda onun bu qədər möhkəm mövqeyi var? Eşitdiyimə görə atası bu
məktəbin direktoru olub, elədir?
- Hə doğru deyirsiniz.
- Deməli, belə çıxır ki, Sitarə xanıma toxunulmazlıq statusu verən atasının vaxtı
ikən direktor olmasıdır? (Akif müəllimin gəldiyi məntiqli nəticə bunu deməyə
əsas vermişdi).
- Əslində tam elə deyil, atasınını vaxtilə sadəcə direktor olması deyil, onun
vaxtilə ən yaxşı, ən hörmətli direktor olmasıdır. Onun atasına bütün məktəb
kollektivi hörmət edir, sevirdi.
Bu iki müəllim, müəllimlər otağında pəncərənin yanında dayanıb söhbət
edirdilər. Sahib müəllim Akif müəllimin gözlərinin içinə baxaraq dedi – indi
başa düşdünüzmü niyə?
- Başa düşdüm. Deməli o sadəcə atasının hörməti, ad – sanından bir silah kimi
istifadə edir. Ancaq belə müəllimlər məktəbdə qaldıqca məktəbin keyfiyyəti get
– gedə aşağı düşə bilər.
- Bilirəm amma bu müəllimlər içində bir gözəl insan tapılmadı ki, onu aşkar
dəlillərlə məktəbdən çıxartdıra bilsin. Daha doğrusu heç kəs buna curət eləmir,
- Sahib müəllim ora – bura baxdı və astaca dedi – heç hörmətli direktorumuz,
Tağı müəllimin özü də?
- Çıxarılmağa qalsa mən burda təkcə Sitarə müəlliməni namizəd görmürəm.
- Bəs onda başqa kimləri görürsünüz. – Sahib müəllim diqqətli baxışlarını Akif
məllimdən çəkmirdi.
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- Bunu siz məndən daha yaxşı bilirsiniz. Amma çıxarılan yox, çıxmağa namizəd
kimi, hal – hazırda özümü görürəm.
- Niyə? - Sahib müəllim qaşlarını büzdü.
- Siz mənim insani keyfiyyətlərimə bələd deyilsiniz, heç mən də sizin.
- İnsani keyfiyyət dedinizsə, onda mən belə anladım ki, əziz Akif müəllim
məktəbimizdəki mövcud şəraiti qəbul edə bilmir….
- Qəbul edirəm, sadəcə həzm eləyə bilmirəm, anladınızmı məni?
- Təbii, fikrinizə hörmət edirəm. Ancaq bunu bilməlisiniz ki, sizin ixtisasınız
coğrafiya müəllimliyidir və məktəbimizdə sizdən başqa bu fəndən dərs deməyi
heç kim bacarmır.
-

Niyə ki? Sitarə müəllimə var – Akif müəllim güldü.

(Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Sitarə müəllimə kitabxanaçı olmaqla yanaşı həm də
coğrafiya müəllimi kimi də işləyirdi.)
- Burada gülmək lazım deyil. – Sahib müəllim qa.larını bzüdü.
- Haqlısınız – Akif müəllim ciddi sifət aldı. – Ancaq mən burada işləyə
bilməyəcəm. Qoy başqa coğrafiya müəlliminin təyinatını bura yazsınlar.
- Sizcə həddindən çox vicdanlı görsənmirsiniz?
- Mən nikbinəm…. Akif müəllim sözünün ardını gətirə bilmədi, çünki zəng
vuruldu və o, dərhal dərsinə yollandı.
Şagirdlər maraqla onun dərsini gözləyirdilər. Bəlkə də onlara bu günə kimi Akif
müəllim kimi savadlı coğrafiya müəllimi dərs deməmişdi. Bununla bərabər Akif
müəllimin dünya görüşü təkcə şagirdlərin yox, müəllimlərin də nəzərində qalmışdı.
Dərs qurtardı. Müəllimlər otağına qayıdan Akif müəllim içəri girən kimi Sahib
müəllimlə üzləşdi. Sahib müəllim elə bil ondan ötrü darıxmışdı. Akif müəllimin
qolundan ehmalca yapışıb yenə pəncərə tərəfə yaxınlaşdılar.
- Hə, müəllim harada qalmışdıq?
- Bəs sizin dərsiniz yoxdur?
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- Var. Cavan kadrı göndərmişəm məni bir dərslik əvəz eləsin.
- Sizdən bunu heç gözləməzdim. – Akif müəllim təəssüfkeşliyini bildirdi.
- Etiraf eləyirəm ki, bu günə kimi sizin təki hansısa bir məllimlə maraqlı bir
söhbət elədiyim yadıma düşmür.
- Sizin məndən hansı izahatı gözlədiyinizi bilirəm. Ona görə də söhbətimiz
maraqlı alınır.
- Açığı, elədir.
- Elə isə deyim: kiməsə pislik etmək asandır, Sitarə müəlliməyə də həmçinin. Siz
bayaq söhbət edəndə vurğuladınız ki, heç kəs Sitarə müəlliməni məktəbdən
xaric etdirməyə cürət eləmir. Mən bunu belə tərcümə edim ki, heç kəs başlıca
olaraq özünə pislik etmək istəmir. Mənə də ki, “islanmışın yağışdan nə
qorxusu” deyimi yaraşır.
- Deməli siz Sitarə müəlliməyə “pislik” edə bilərsiniz?
- Bilərəm amma etmiyəcəm.
- Niyə?
- Çünki, kinli deyiləm.
- Məgər fikir vermirsiniz ki, sizin kimi ağıllı, vicdanlı müəllimi gözü götürməyən
müəllimlərimiz də var burada.
- Mən hər şeyi yaxşı görürəm, Sahib müəllim! Əgər biri bir qələt edibsə etmiyənə
həmişə xor baxacaq. Bu normaldır.
- Anlamadım. – Sahib müəllim tərs – tərs baxdı.
- Yəni bu insanlar - məllimlərin bəziləri məni niyə bəyənmirlər?..
- Ona görə ki, siz halalığı sevən insansınız?
- Bəlkə də - Akif müəllim dərindən nəfəs aldı - əgər mən beləyəmsə, deməli
məndən xoşu gəlməyən həmkarlarım halal insan deyillər. Dövlət bizim kimi
müəllimlərə maaşı nəyə görə verir? Vəzifəmizi düzgün icra etdiyimiz üçün.
- Bəli, doğru deyirsiniz.
- Bura təhsil ocağıdır – Akif müəllim bir az qərəzli görünürdü – meyxana yox!
- Söhbətimizdən belə çıxır ki, siz istefa verəcəksiniz? Doğrusu, sizin kimi
həmkarı itirmək istəməzdim.
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- Təşəkkür edirəm.
Hər yeni dərs günü adəti üzrə davam edirdi. Məktəbin kitabxanasına adətən
şagirdlər gedərdilər. Az - az hallarda burada müəllim şəxsinə rast gəlmək olardı.
Akif müəllim məktəbin kitabxanasına “coğrafi terminlər” adlı yeni kitabın
gəldiyini eşitmişdi. Dərsdən çıxandan sonra bir başa kitabxanaya yollanan müəllim
ilk dəfə idi bura təşrif buyururdu. Bir azdan Akif müəllim məktəbin kitabxanasının
qapısı ağzında göründü. Onu neçə vaxtdır gözü götürməyən Sitarə müəllimənin
isə hər keçən gün Akif müəllimə qarşı qərəzi daha da artmış, sonda həmkarının
biyabır etmək fikrinə düşmüşdü. Bunun üçün onun əlində bir əsas yox idi, ancaq nə
olursa olsun Akif müəllimə qarşı bunu edəcəyini özünə söz vermişdi. Lakin bu
müəllimənin özünə quyu qazdığından xəbəri yox idi.
Akif müəllim gələndə Sitarə müəllimə kitabxanadan çıxırdı. Onlar kitabxananın
qapısının ağzında rastlaşdılar.
- Salam Sitarə müəllimə.
- Salam. Akif müəllimin içəri daxil olduğunu görən Sitarə müllimə bir bəhanəylə
onun arxasınca geri qayıtdı: Samirə müəllimə bunu alın direktora siz aparın əlindəki sənədləri göstərdi – mən “B” rəfindəki kitablara göz gəzdirməliyəm.
Sitarə müəllimədən başqa kiçik kitabxanada bir neçə müəllim və şagird rəflərdə
kitab seçməklə məşğul idilər.
Akif müəllim istədiyi kitabı əldə etmək üçün qeydiyyatçı xanıma yaxınlaşdı: Mənə
“coğrafi terminlər” kitabı lazımdır, yeni gəlib. Qeydiyyatçı da Akif müəllim
haqqında eşitmişdi.
- Şəxsiyyət vəsiqənizi təqdim edin zəhmət olmasa.
- Buyurun – Akif müəllim pencəyinin içəri cibindən onu çıxardı. Bu zaman
Sitarə müəllimə guya rəfdəki kitablara baxır, ancaq bütün diqqəti Akif
müəllimdə idi. Qeydiyyatçı Akif müəllimdən kitaba görə pul almalı olduğu
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halda bunu etmədi, görünür bu qeydiyyatçı xanım da onun necə bir insan
olduğunu bilirdi. Bunu görən Sitarə müəllimə yerindən dilləndi: 1 manat.
Akif müəllim ona tərəf çöndü: Necə?
- Götürdüyünüz kitaba görə 1 manat ödəməlisiniz.
Bu söz Akif müəllimə qarşı təhqir idi. Sitarə müəlliməyə qarşı heç bir ədavəti
olmayan Akif müəllim artıq hirsini cilovlaya bilmirdi. Ona görə ki, müəllimlərdən
kitaba görə pul alınmırdı. O cibindən 1 manat çıxarıb qeydiyyatçıya uzatdı. Akif
müəllimin həmişəki kimi səbir nümayiş etdirməsi Sitarə müəlliməni bir az da
hövsələdən çıxardı. O, rəfin yanından uzaqlaşıb Akif müəllimə yaxınlaşdı. Həmin
an kitabxanada hər kəs diqqətlə onları izləyirdi.
- Şəxsiyyət vəsiqəniz də siz kitabı qaytarana qədər burda qalacaq.
- Olsun! – Akif müəllim üzünü qeydiyyatçıya tutub – Təşəkkür edirəm – dedi və
oranı tərk etdi.

Bir – iki gün sonra Akif müəllim yenidən kitabxanaya gəldi. O, kitabı geri
qaytarmaq üçün burada idi. Həm də ayın axırı yaxınlaşmışdı. Akif müəllim bu gün
məktəbi tərk edəcəkdi. Bunu Tağı müəllimə də bildirmişdi.
Akif müəllim kitabxanaya girəndə adəti üzrə yenə bir neçə müəllim və şagirdi,
qeydiyyatçı xanımı və bir də Sitarə müəlliməni orada gördü. Akif müəllimin də
artıq onu görən gözü yox idi. O qeydiyyatçının yanına yaxınlaşdı. Salamlaşdıqdan
sonra kitabı ona qaytardı və şəxsiyyət vəsiqəsini geri aldı. Akif müəllim
qeydiyyatçının yanında dayanmışdı. Sitarə müəllimə ona yaxınlaşdı: Eşitmişəm ki,
məktəbimizi bəyənmirsiniz.
- Səhv eşitmisiniz, belə gözəl, İnsaflı, rüşvətsiz işləyən müəllimləri olan məktəbi
bəyənməmək olar?
- Siz lağ eləyirsiniz? – Sitarə müəllimə hirsli halda gözlərini qıydı.
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- Mən rişğənd eləyənə oxşuyuram. – Akif müəllim artistcəsinə təəccüblü halda
qaşlarını büzdü – yoxsa doğrudan da belədir?
Sitarə müəllimə Akif müəllimin rişğənd etdiyini çox yaxşı bilirdi.
- Siz bu məktəbin qaydalarını dəyişə bilməzsiniz.
- Mənim heç belə bir fikrim də yoxdur. Akif müəllimin sakit davranışı Sitarə
müəlliməni yavaş – yavaş özündən çıxarmağa başlayırdı.
- Yaxşı bəs sizin fikriniz nədir?
- Mənim fikrim şagirdlərə yaxşı dərs keçmək, və onları razı salmaqdır.
- Heç bilirsiniz ki, bəzi müəllimlər, şagirdlər sizə niyə fərqli münasibət
bəsləyirlər? Elə bil başqa planetdən gəlmisiniz.
Akif müəllim bunun səbəbibini yaxşı bilirdi ancaq ilk kitabxanaya gəlişindən
sonra Sitarə müəllimənin ona qarşı etdiyi hərəkətinə görə ondan intiqam
alacağını özünə söz vermişdi.
- Yox bilmirəm – Akif müəllim yenə artistcə davrandı..
- Ona görə ki, burada çox az müəllim şagirdlərə dərs öyrədir, bəziləri isə özünü
dolandırmaq üçün qiymətləri pulla yazır. – Sitarə müəllimə etiraf etdi.
- Bəs siz?
- Necə yəni?
- Siz də elə müəllimlərdənsiniz. O birisi müəllimləri başa düşmək olar. Onlar
təkcə müəllim vəzifəsini icra edirlər və maaşları az olduğu üçün dolanışıqları
haram pul yeməklə keçir. Ancaq siz bu məktəbdə iki vəzifə tutursunuz. Elə
deyil?
- Elədir. Amma kitabxanaçının maaşı nə qədər olduğunu siz də bilirsiniz.
- Məgər bu sizi də şagirdlərdən qanunsuz pul yığmağınıza təhrik edir.
- Niyə də yox?!
Bu vaxtı Tağı müəllim adəti üzrə məktəbi gəzir, buradakı vəziyyəti öyrənirdi.
Kitabxananın qapısının yanından keçəndə içəridə Sitarə müəllimənin səsini eşitdi,
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Tağı müəllim içəri daxil olmaq istəyəndə orada Akif müəllimin də danışdığına
qulaq şahid oldu və ayaq saxladı. Akif müəllimi izləmək marağında olan direktor
astaca qapıya yaxınlaşıb onların söhbətinə qulaq asmağa başladı.
- Maraqlıdır, görəsən müəllimlərin bu rüsvayçı hərəkətlərindən direktorun xəbəri
varmı?
- Təbii ki yox, - Sitarə müəllimə sanki sakitləşmişdi. - o da sizin kimidir. Ona
görədə direktorumuzun müəllimlərin qanunsuz pul yığmasından xəbəri yoxdur.
Bu sözləri eşidən Tağı müəllim hirsindən az qala partlayırdı. İstədi içəri girsin,
söhbətə sonuna qədər qulaq asmaq qərarına gəldi.
-

Sizə bir şey deyim ki, ya siz də buradakı qaydalara tabe olacaqsınız. Ya da
burada çox qalmayacaqsınız.

- Birdən sizin bayaqdandır dediklərinizi sizə qarşı silah kimi istifadə etsəm, Akif müəllim qaşının birini qaldırdı – onda necə olar?
- Siz bunu sübut edə bilməzsiniz.
- Siz bir detalı unutmusunuz Sitarə müəllimə – Akif müəllim kinayəli gülümsədi.
- Biz heç nəyi unutmamışıq əzizim! Siz sadəcə məni qorxutmağa çalışırsınız.
- Yaxşısı bu olardı ki, siz və bu işi görən digər müəllimlər dirktora müraciət edib
səhvinizi boynunuza alasınız.
- İstiyirsiniz ki, Tağı müəllim bizi işdən azad eləsin.
- Düşünmürəm ki, azad eləyər, ona görə ki, Bu qədər müəllimi işdən çıxara
bilməz sadəcə ola bilər sizi cəzalandırmaq üçün maaşınızdan kəssin. Bu hayda
onları qapıdan dinləməkdə olan Tağı müəllim Akif müəllimlə fəxr etdiyini
sakitcə dilinə gətirirdi: Afərin sizə Akif müəllim.
- Buna heç kim razılaşmaz və heç bir müəllim sizə inanmayacaq. – Sitarə
müəllimənin qərəz dolu baxışları dəmiri belə əritməyə hazır idi.
- Eybi yoxdur səhvinizi sübut edəndən sonra inanacaqsınız. Akif müəllimin bu
cavabından sonra əsəbləri son həddinə çatan Sitarə müəllimə səsinin tonunu
qaldırdı.
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- Siz kimsiniz ki, mənə hədə qorxu gəlirsiniz. Lazım gəlsə mən sizi qovduraram
bu məktəbdən.
- Siz şagirdlərdən qanunsuz pul alırsınız, üstəlik də onlara dərs də keçə
bilmirsiniz.
- Yaxşı eləyirəm – Sitarə müəllimə qışqıra – qışqıra danışmağa başlamışdı. Bu an
bayaqdandır qapının ağzında onlara qulaq asan direktor Tağı müəllim içəri
daxil oldu.
Əsəbindən dəli görkəmi almış Sitarə müəllimə Tağı müəllimi görən kimi gözləri
bərəli qaldı: Tağı müəllim?!....
- Sitarə müəllimə! Bu dəqiqə ərizənizi yazın və yanıma gəlin.
- Axı Tağı müəllim?!
Tağı müəllim: Heçnə eşitmək istəmirəm – dedi və kitabxananı tərk etdi.
Araya sükut çökmüşdü. Bir neçə saniyədən sonra Akif müəllim də kitabxananı
tərk etmək üçün qapıya yaxınlaşdı. Getmək istəyəndə Sitarə müəllimə onun
arxasınca dilləndi: sizi bu məktəbdən qovduracam.
Akif müəllim arxaya çönmədən iztehzalı gülüşü ilə cavab verdi: Ehtiyac
yoxdur, onsuzda mən artıq burada işləmirəm. – dedi və kitabxananı tərk etdi....

27/07/2012
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Heyf
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...Bir tələbə olur. Çalışqanın biri olur. Hər günün sonu, sabahısı günün işini
planlaşdırmağı çox sevirdi. çox maraqlı da planlaşdırma tərzi var idi. Belə ki, o
səssizlikdə öz - özunə danışaraq filan şeyi etməliyəm, sabaha filan şeyi
çatdırmalıyam, filankəsə nə isə verməliyəm və s. deyə plan qururdu. Nəyi isə
planlaşdırmaq onun həyat fəaliyyətinin ən əsas tərkibi idi.
May ayının 8 - i idi. Deməli növbəti günün planını hazırlamaq lazım idi. Tələbə
evində istirahət eləyir və sabahın işlərini planlaşdırırdı: “Deməli belə. Sabaha
fizika, riyaziyyatdan verilən tapşırıqları yerinə yetirməliyəm. Qrup yoldaşıma
mühazirə dəftərini aparmalıyam. Aha..
Sonra nə etməliyəm?... - Düşünürdü - Hə tapdım müəllimin kitabını özünə
qaytarmalıyam.
Həmin gün bu cavan oğlan tapşırıqlarını yerinə yetirdi. Artıq günün sonuna vədə
yetmişdi. Onun əlinə düşünmək, və işlərini planlaşdırmaq üçün daha bir sakit an
düşmüşdü. Gecə, saat 12-ni adlayırdı. Camaat neçənci yuxuda, bu isə yatmayıb elə
sabahın işlərini fikirləşməyə davam edirdi: “Telefonumu zəngli saatını
qurmamışam.” Yerindən qalxıb telefona yaxınlaşdı və onun zəngli saatını qurdu.
Başını yastığa təzəcə qoymuşdu ki: “Birdən kitabı unudaram, durum onu telefonda
qeyd eliyim ki yadımdan çıxmasın.”
Telefondan növbəti dəfə uzaqlaşanda: “Yox! əgər kitabı yadımdan çıxara
bilərəmsə onda gərək yoldaşıma verəcəyim mühazirə dəftərini də qeyd eliyim, ən
yaxşısı elə dəftərlə kitabı masanın üzərinə qoyum ki, səhər gözümə dəysinlər, onda
yadıma düşər.” Ardınca dəftərlə kitabı masanın düz ortasına qoydu: “Qurtardı, indi
gedib yata bilərəm.” Tələbə yuxuya gedirdi ki: “Nrc! Yenə nəsə yadımdan çıxıb.
Masaya yaxınlaşıb kompüterini işə saldı: “Təşkilata layihəmi göndərməliyəm, axı
bu gün sonuncu gündür. Səhərə qədər vaxt verilib. Nə yaxşı ki yadıma düşdü.”
Artıq gecə 2-ni adlamışdı.
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Komputərlə işini bitirdi, yatmağa yollandı və bu dəfə qəti qərara gəlmişdi ki, daha
yerindən qalxmayacaq. Artıq düşünmək də istəmirdi.
Yerinə uzandı, əlləri boynunun arxasında, başıyla balışın arasında altında qıvrıla
qalmışdı. Tələbənin yuxusu gəlsə də gözləri nədənsə qapanmırdı. Yenə nəsə onun
yadından çıxmışdımı deyim, nəyi isə düzgün etməmişdimi deyim.
Bu insan yuxuya gedə bilmirdi, yerində sağa-sola fırlanırdı, narahat görünürdü,
axırda yata bilməyəcəyini anladı və yerindən növbəti dəfə qalxdı: “Görəsən.... Hə,
bəlkə layihəni dəqiq göndəməmişəm.” Bu sözlərin ardından tələbə komputerinə
yaxınlaşdı və onu işə saldı və baxdı: “Yox, göndərmişəm. Elə isə gedim yatım.”
Tələbə yatmağa gedirdi ki, birdən yadına düşdü: “Dayan. Axı Riyaziyyat, fizika
həftənin dördüncü günü - ayın 10 - udur, mənsə 3 - cü günün tapşırıqlarını yerinə
yetirməliyəm.”
Məsələ aydın olmuşdu. Yatmalı olduğu halda səhərə qədər dərs çalışdı bu tələbə.
Səhər açılmışdı. Gözündən yuxu tökülən gənc yorğun halda dərsə getməyə
hazırlaşırdı. Səhər yəməyini yeyərkən televizora baxırdı. Yerli kanallarda
müharibəylə bağlı sənədli filimlər nümayiş olunurdu. Bir kanala çevir, o birisinə
çevir hamısında eyni mövzuda (müharibə) sənədli filimlər gedirdi.
Oğlunun çay – çörəyini hazırladıqdan sonra ana da divan da əyləşib birlikdə
televizora baxırdılar. Birdən ana oğluna çönüb: Yəqin ki, sizi Universitetdən
tədbirə aparacaqlar eləmi?
Oğul təəccüblə anasına baxdı: Yox, niyə ki?
- Axı bu gün faşizm üzərində qələbə günüdür.
- Nə?! Ay dədə vay.....
- Nə oldu oğlum?
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- Heç nə ana, heç nə Bu gün dərs yoxdu.. Ardınca öz - özünə danışmağa başladı Heyf mənim yuxusuz gecəmdən. Heyf......!

09.07.2012
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"Bədii" kitab və "Elmi" kitab

“Bədii” kitabla “Elmi” kitabın yeganə oxşar cəhəti var: hər ikisi “Oxunan”
funksiyasını daşıyır. Ancaq fərqlərini bəzi insanlar bilmir.
Hadisə bir müxbirdən belə nəql olunur: Bir gün bir ana məktəbdə oxuyan kiçik
oğlunun, evə gəldikdən sonra maraqla qeyri - fənn kitabını oxuduğunu görür. Oğlu
axşam yatanda xəlvəti otağına girir və həmin kitabı əlinə götürüb göz gəzdirməyə
başlayır. Əvvəlcə görür ki, kitabın üz qabığında nə Yer kürəsi, nə hərflər, nə də
fiqur şəkilləri var, nə bilim qara buludlara qərq olunmuş səma, bir tapanca şəkili və
s. Qısası onun əlinə aldığı kitabın üz qabığında dəhşətli bir görüntü əks olunmuşdu.
Yuxarısında da Roman sözü yazılmışdı. Orta məktəb illərindən ona yadigar qalan
bildikləriylə ana bu kitabın necə bir kitab olduğunu anlasa da heç vaxt roman,
povest deyilən bir əsər oxumamışdı. Sonra öz özünə: Nə fərqi var əsas odur oğlum
əlinə kitab alıb oxuyur – deyirdi. Növbəti gün məktəbdən qayıdan oğlunun özüylə
başqa belə bir kitab gətirdiyini görəndə, ana daha da sevinir. Bundan sonra bir neçə
gün evə kitablar gətirməyə davam edən oğlunun otağından cıxmadığının şahidi
olanda isə, vəziyyət anaya bir qədər fərqli və qəribə təəssürat doğurmağa başlayır.
Hansı vaxt onun otağına girirsə eyni mənzərəni görür. Görür ki, oğlu öz otağında
gətirdiyi kitabı maraqla oxuyur hətta anasını içəri daxil olduğunun belə fərqinə
varmayacaq qədər bütün fikiri oxuduğu kitabda olurdu bu yeniyetmənin. Ana
oğlunun bu halından getdikcə narahat olmağa başlamışdı və oğlunu o kitablardan
ayırmağın çətin olduğunu başa düşmüşdü. Vaxt keçdikcə oğlu dərslərindən
soyuyanda isə, artıq ana təəccüblənməyə başlayırdı: axı mütaliə olunduqca hər şey
daha yaxşı olmalıdır – deyə o, öz özü ilə danışırdı – üstəlik əziz oğlum heç indiyə
qədər dərslərini bu Romanları oxuduğu qədər oxumamışdı. İlin sonunda məktədən
qayıdan övlad gündəliyini anasına göstərəndə bu gündəlikdə əks olunmuş kafi
qiymətlər anaya təsir edir və bundan sonra o, anlayır ki, niyə insanlar elmi kitabları
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bədii kitablar qədər çox oxuya bilmirlər. Niyə insanların istirahət edərkən oxuduğu
kitablar ancaq bədii kitablar olur. Maraqlıdır niyə insanların əksəriyyəti sənədli
filmlərdən çox bədii filmlərə baxmağı üstün tuturlar…
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Xatirə məktubları
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Dəmir qapı, içəri daxil oluram, otaqdakı sükuta tabe olmuş susuram.
Kimsə yoxdur otaqda, yatan bir kəsdən başqa. O yatmış toxunsam belə,
ayılmayacaq.
Cünki o əcəlinə yaxalanmış, cəsədi qalmışdı divanda sadacə, Ayılmayacaq,
dayansamda yanında gündüz gecə, Qırpmayacaq gözlərini. əlimi biləyindən
çəkdim, Dedim bir ayə sözlərimi,
Sonra durub yanından getdim. çatmışdım öz məkanıma,
Aciz insan məxluqlarının yanlarına, Hamısı atıldı uzərimə, şef yapışdı əliyə
əllərimə,
çəkdi məni özünə sarı: Hə neynədin,danış,dillən bir barı. Mən hələ ayılmamışdım.
Hələ də o ölünün yanındaca qalmışdım. Elə bil. Bir-iki şillə çəkildi üzümə,
Ayılmağımla qəzəbim verdi cuşa, çəkdim bir yumruğu şefin gizgahının duz
damarına.
Sərildi ordaca yerə. Durdu ürəyi birdən-birə. Tüm briqada məni seyr edir,
Indi isə onlar donub qalmışdılar. Yerdə dayanmış cəsədə doğru əyildim, Belində
duran silahı götürdüm. Tuşladım silahı sağlara.
Tövbə etdim həmin an bu vicdansızlıqlara. Atılmaq istəyirdim gunahlardan saf
təmiz ağlara.
Uçurumlu zirvələri olmayan yastanlı dağlara. Bir olu görmüşdüm,bir ölü
görmüşdülər. silahı kənara atdım, o muhitdən həmişəlik cıxdım. Mən qayıtdım ilk
gördüyüm ölünün yanına, Açdım dəmir qapını, Həmən divana sarı baxdım.
Aman Allah dəhşət məni bürümüşdü, çökdüm dizlərim üstə boş divana baxdım.
Məni qara basmışdı,cəsədsə yoxa çıxıb sanki yenidən qayıtmışdı.
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Niyə bura qayıtdığımı belə bilmirdim o an. Divanda isə gözlərini tavana bərəltmiş
bir vucud vardı. O vücuda durub baxmaqdan gözlərimin kökü saraldı.
Gözüm onu görməyə alışdığı an,cəsədin üzərini gəzməyə başladı. Bir təsadüf
baxış nöktəm gödəkcədəki bir cibə sataşdı. Dikəldim yavaş,yaxınlaşdım ölü
sahibə,
Qorxu,üzüntümü üstələdiyindən gözümdən yaş gəlmirdi. Axı mən niyə hönkürhönkür ağlamırdım, Dayıma yas saxlamırdım o an. əlimi saldım qorxa-qorxa
həmən cibə, Ucu çolə çıxmış kaşğızı,çəkib cıxardım, Sonra tez açıb baxdım, Bir
neçə söz yazılmışdı, Oxudum,yerə atdım. Indi qorxum,üzüntüme baş əymişdi,
Məni qan ağlarcasına kövrəltmişdi. hönkür-hönkür ağlayırdım, Basımı dayımın
sinəsinə qoymuş, Urəyimi dağlayırdım. Işçimdə sanki özüm özümə kin
saxlayırdım, Hemin an. Məktubda yazılan, Bir neçə kəlmə söz, Içimdə deyirdim
tez-tez, Dayan dostum dayan, O mektuba bir də baxdım, Baxdıqca vicdanım
sızlayırdı, Ağlamağımı saxladım. Uzanmışdım yerdə, ölü tək gözlərim bərəlmiş
tavanı izləyirdim, Düşünürdüm, Düşünərkən hərdən qaşlarım büzülürdü.
Anam,atam girdilər icəri, Gördülər bir məni, Birdəki dayımı.
Bu dayı zəngindi, Qaçqındı,yurddan,bizim kimi didərgindi.
Amma zəngin imkanlıydı, Hər zaman mənə əl uzadırdı. Hər sıxıntım,hər problem,
Valideynlərimdən xəbərsiz, Ona deyərdim,dərd sərimi, əlimə uzadardı,öz əlini. Bu
yöndən dayım olmuşdu, Məni özünə övlad bilmişdi. Tək insandı,nə ailəsi, Nə
atasə,nə anası,
Nə ovladı nə qardaşı. Qarabağda itirmişdi tum yaxınları,dostları. Tək qalırdı,bu
otaqda,
3 mərtəbə bir villada. Məni oğlu bilirdi o, Atamın sinif yoldaşı, Onun tək
bir,dərd,Sirdaşı.
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Dostuydu,mehriban idik. Neçə illər bir deyirdik,bir gülürdük. Birlikdə işlər
görürdük.
Bir neçə il hazırlaşdım, Kitab gördüm,dərs calışdım. Məni oxudan o olmuşdu,
Atama kömək durmuşdu. Universitetə daxil oldum, Mənə edilən ümidləri,inamları,
Səbr elədim,sonda doğrultdum. Yeni yoldaşlar,yeni dostlar, Qazanmışdım ilk
vaxtlardan, Oxuduğum o cağlardan. Xəbərsizdim qaralardan, Dost olduğum
axmaqlardan, Yalanlardan,fırıldaqlardan,
Xəbərsizdim gözüm bağlı. Dayımdan da soyumuşdum, Ailəmdən,yaxınlarımdan,
Atamdan anamdan, Mənə təqaüd verilmədi, Institutda,başladığım,
əməllərdən, Dava,dalaş,dəcəllərdən,Uzaqlaşmaq istəmirdim, şeytan onları qəlbimə
şirin göstərib aldatmış, Mənim yolumu azdırmışdı. Zərif
duyğularımı,sevgimi,mehribançılığımı,bir məzardadəfn etmişdim elə bil. Gözüm
kor,qulağım kar olmuşdu, Anamın gözləri dolmuşdu Məni Universitetdən
qovacaqlar deyəAtam dayıma söyləmişDayım bunu bilmiş,
Getmiş oxuduğum məktəbəKafedranın müdirinəHalal adamdı mənim dayım, Nə
bir rüşvət,nə bir hörmət, verməzdi nahaqdan, Idealım olmuşdu o vaxtdan. Savadlı
işgüzar biri, Təhsil şöbəsinin müdiri, Dekanıydı fakultənin. Getməyilə kafedraya,
Hər şey həll olundu artıq. Mən adlı bir varlıq, Eşitmişdim məni qovacaqlar, Bir
neçə müddət gəlib getdim, Təhsilimi başa vurdum,bitirdim. Qovulmadım,nə bir
xəbər nə xəbərdarlıq eşitmədim. Məktəb məndən ayrılmışdı, Ayrılmayan,o
yoldaşlar, O briqada,o axmaqlar. Institutu bitirəndə ,dayım mənə iş buyurdu, Mən
gizləndim,o duyurdu, Atamla tez-tez, Sözlərimiz çəp düşürdü mübahisə edər
dalaşırdım. Anamın göz yaşlarını,görməyəcək qədər yolumu azmışdım. Sanki,düz
yolu qoyub,daşlı kəsəkli,tikanlar içində qıvrılan zavallıya dönüşmüşdüm özümdən
xəbərsiz.
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Bəzən evə də gəlmirdim, Sığınacaq bilmiş dostları, Onların evində vaxt
keçirirdim. Bir neçə qış,yay ötmüşdü, Solğun payız,yaz ötmüşdü, Bu zavallının
ailəsi,yaxınları yadına düşürdü,artıq.
-"Eyni tale,eyni qədər, Yaşayırıq,Boş ver,"- deyərdilər. Həmin o dırnağarası
dostlarım.
Getdikcə bu qolçomaqlılardan, arsız yoldaşlardan, Artıq hər yola əl atan
pozğunlardan
Soyumuşdum, Darıxmağa baslamısdım ailəm üçün, Mənə dost,qardaş olan,
Həyatda arkadaş olan, O dayım ücün. Qrupdan cıxmaq olmurdu, Cıxsam məni
öldürərdilər, Meyidimi də bir çöllüyə tullayıb,qaçardılar.
Necə edim burdan qaçım, Necə edim mən tərk edim,bu cəhənnəm ocağını, vəhşi
heyvan yasaqlığını? Düşünürdüm hər gün hər an, Nə etmişəm bunca zaman,
Yumruğumu peşmancasına başıma vurur,hayqırırdım: Ay aman.
Sanki o daş qəlb ovulur, Yavas yavas tökülməyə başlayırdı, Gözümdən yaş
axıdırdım,
Bu qəlb məni heç bağışlamırdı.
Bir fürsət axtarırdım, Düşünürdüm,bir yol tapmağa calışırdım. Bir gün
toplaşmısdıq tüm oğrular briqadası bir yerə, Birdən şef gəldi, Bizə yeni bir mesaj
gətirdi: Size böyük bir ov tapmışam,
Araşdırıb yoxlamışam, 3 mərtəbə bir villadı, Qəsəbədə yolun qırağındadır. Tək
insandır,bu malikanədə, Yaşlılıq çevrilib əngəlinə. Bir müqavimət də təki,
Qalmayıbdər o qocanın, Dalaşmağa bir taqəti. Bildiyimə görə, Neçə
ildir,tənha,yalnız, ömür yaşayır,bu məqamsız.
şef danışdıqca,dikəlirdim heyrətlənir,Gözlərimi bərəldirdim. Artıq əmin
olmuşdum ki,
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O mənim dayımdır, Neçə vaxtdır,görmək istədiyim harayımdır. şef danışdı,uzun
uzadı,
Bilirdim ki,sonda birimizi seçəcək oğurluq üçün, Adəti quldurluq üçün.
Qabaqladım,indi şefi, Tez yerimdən dikəldim, Dedim:
-Mən gedərəm o evə, əmin olun siz də mənə, Gətirəcəm,qızıl.Zinət,pul-para
sizlərə.
Quldurların məclisində, sakitlik çökdü,o tek otaqlı bir evdə. Hər kəs çönüb mənə
baxdı,
Bu diqqətdən ürək qorxdu. Ora getməyi coxu istəyirdi, Bu fursəti hər kəs əldə
etmək istəyirdi.
Bu özümdən sonra mənə, Etirazlar,qışqırıqlar,ünvanlandı, Məclisdə hamı
canlandı.
şef bağırdı,hər kəs susdu, Iclas yenə sükuta qərq oldu. şef qərarı verməliydi,
Fikrini sərəncam təki bildirməliydi. Yaxşı quldur! Sən gedirsən, Amma bunu
bilməlisən,
O ev çox böyük bir evdi, Tək getsən azarsan, Yolunu çaşar,planlarımızı pozarsan.
Bir nəfər də lazımdı bizə. Yenə hay-küy qopdu bu məclisdə.
şef dediyim,qrup yoldaşım olmuşdu, Məni bu zibilə salan da o olmuşdu.
Xətrimi çox istəyirdi, Amma burdan qaçsam əgər, Məni tərəddüt etmədən,öldürer.
Iclasda mənim səsim, Qışqirığım eşidildi, Yenə sakit,dinməz gözlər, Baxışlar
mənə dikildi.
Dedim:
-şef məni yaxşı tanıyır, Rəğbətim sonsuzdur ona, Bunu hər bir kəs anlayır.
Bu sözləri dedikdən sonra mən, üzümü çevirdim şefə sarı həmən.
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Dedim:
-əgər mənə güvənirsənsə, Onda icazə ver mən seçim o qulduru, şef bunu
eşitdi,dərindən ah çəkib,susdu oturdu. Fikirləşirdi,yerə gözünü zilləmiş halda,Gah
mənə baxırdılar,gah da şefə,zalda.
şef əyləşmiş halda sanki, Kral taxtındakı kimi, Başını qaldırıb,gözünü diqqətlə
mənə dikdi. Həyəcanla ona baxırdım, ürəyimə alov yaxırdım,həyacandan,
Həyəcanımı görsətməməyə calışırdım.
-"Yaxşı"- dedi- buyur seç,
-"Oldu" dedim, çöndüm ətrafımdakı quldurlara göz gəzdirdim.Axmaq birini
axtarırdım,
Diqqətlə insalara baxırdım.
çoxlarını tanıyırdım bu toplumda, Seçəbildim birini sonunda.
əmin idim, o mənimlə getsə, Hər şeyə edər şefi nə əmr etsə.
Burda onun şefi mən idim. Onu özümlə götürdüm,
Gecə yarı hazırlaşdıq. Həmin ünvana sarı yollandıq.
Gəldik çatdıq o ünvana, Mənim doğma illərimin, Uşaqlıgımın,keçdiyi bağa.
Hasarın bu tayındaydıq, Villanın arxasındaydıq. 3 mərtəbəli bina görünürdü
butaydan,Dayandığımız bayırdan.Bir az baxıb qaldım, Dərin xatirələrə daldım.
Gözlərim parıldayırdı, Yanımdakı Axmaq oğru,məni əliylə çağırdı:
-"şef,şef" deyə-astadan pıçıldayırdı.
Gözümü yoldan çəkdim:
-"Hə"nədi-deyə cavab verdim.
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-"Nə əmr edirsən"biz nə edək indi"Onun bu cürə itaətkarcasına danışığı məni lap
arxayın salmışdı, Planımın baş tutmasına çox az qalmışdı. Fürsət ofürsət idi
gəlmişdi.
çəkildik bir küncə, heç kəsin bizi görə bilməyəcəyi bir zülmətə.
Dedi:
-Indi deyin.Mən nə edim?
Dedim:
-Qulağını aç yaxşı dinlə, Yadında qalsın dediyim. Sən mənimlə girməyəcəksən bu
evə,Gözləyəcəksen məni çöldə. Hə,birdə,nahaq tərpənəsən öz yerindən,
Ola bilsin gec gəlim mən. 2 saat geciksəm əgər. Gələrsən arxamca mənim, Yox
əgər çətin olmasa, Bax evin o eyvanından, Sağda duran o qapıdan, Cıxacam çölə,
Işarə edəcəm sənə, çıxıb gedərsən, şefə deyərsən:
-Planımız baş tutubdu,Patrik evdədir,evi tutubdu.
Niyə deyəndə, Artistcəsinə təəccübümü bildirdim, Ona qəzəbləndim, Qaşlarımı
çarpaz əydim,
Az qalmışdı ona birini ilişdirim, Sərim yerə, bunu gördü anladı o,
Danışmadı,dinmədi o.
Yaman qorxaq biri idi. Bir silləyə ürəyi gedərdi. Kənarlaşdım mövqeyimdən,
Dırmaşdım,hasara,tullandım, ordan içəri. Həyətdə bir mən idim, Bir də dayımın iti.
Itin olacağını tamam unutmuşdum. Axı o fred,hamımızın iti idi, Tək bir bağın
yox,o bütün məhlənin gözətçisi idi. Qalxdım dayandığım yerdən, Iti görüncə
dikəldim birdən,
O mənə baxdı mən ona, Mən ona baxdım,o mənə. 1-2 dəqiqə baxışdıq, 2-3 il
keçməsinə baxmayaraq, Fred məni tanımışdı. Bu it onun sahibinə cummamışdı.
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Hinildiyə-hinildiyə, Yaxınlaşdı yanıma, Atıldı üstümə,yalağ çəkdi yanağıma.
Sığal çəkdim,bu seyrək tükü dostuma, Sonra çəkdim apardım onu yuvasına,
Bağladım zəncirini.
Uzaqlaşdım ordan getdim villaya tərəf Yaxınlaşdım pəncərəyə,
Həyəcanım artıqca artırdı, özümü itirməməməyə çalışırdım, Həyəcanımla
vuruşurdum.
Pəncərədə həmişəki kimi, siqnalizasiya aparatı vardı, üzərində siqnalizasiya
sistemini söndürmək ücün,Kod yığılacaq düymələri vardı. Yaxşı tanıyırdım mən
bu evi,
Toxundum aparatın üzərindəki düymülərə. Açdım kodu,ləğv elədim siqnalları,
Pəncərəyə toxundum, Daxil oldum evə sarı. Malikanə dəyişməmişdi,
Yenə eyni listur, yenə eyni dekorasiya,eyni rəng,dizayn. Elə bilki bu illər olmayıb,
O kədərli zamanlar yaşanmayıb. Dayıma qovuşmaq istəyim məni çox saxlamadı,
Bu ayaqlar,bu vücudum, Tələsik pilləkanlarla yuxarı doğru qalxmağa başladı.
çıxdım evin içindəki eyvana, Eyvanın başından ayağına qədər,Qapılar
düzülmüşdü,
Dayımın qaldığı otağın qapısına yaxınlaşdım, çatdım,qapıya atdım əlimi qapının
qulpuna, açdım.
Açdım o dəmir qapını, Gördüm orda bir divanı, Divanda səzsiz dayanmış, Bu
həyatla vidalaşmış dayımı. Ağlımı almış bu hadisə, Gözümü tamam döndərmişdi.
Gözü dolmuş zavallı gənc,
Dönüb geriyə şeflə görüşmüşdü. Bir yumruğu gicgahına, Vurmuş, onu
bayıltmışdı.
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Sonra geri qayıtmışdı. Qayıtmışdım o villaya, Getdim dayımın yanına. Hönkurhönkür ağlamışdım onun üçün, Məktubu oxuduqdan sonra, Atam,anam gələnədək,
Uzanmış orda qalmışdım.
Valideynlərim məni görcək, Təəccübləndilər, Bunca ildir övladlarını tapa
bilməmişdilər,
Onun üzünü 3 il idi ki,görməmişdilər. Oncə məni tanımamışdılar, Yərdə uzanıb
bayılmış halda, Məni yaxından sezdilər, Onda bildilər, bu çöhrə o itkin
övladlarının cöhrəsidir.Anam basdı bağrına məni, Mən isə haldan düşəli,
Ağlayırdıq biz birlikdə, Atamda bizimlə birgə....
Tək ovladı idim onların. Nə qardaşım,nə bacım, Nə dostum, nə bir yoldaşım var
idi. Bundan sonra həm dostum,həm sirdaşım, Bacım,qardaşım, Atamla Anam
idilər. Məni qucaqladılar,öpdülər. üzləriylə, gözləriylə, Yanaqlarıyla,dodaqlarıyla,
Gözümün yaşını sildilər. Amma təəssüf ki, Sevinc göz yaşına, Kədər göz yaşıda
qarışmışdı. O an.

Mən dayımı, Atam bunca illik dostunu,Anamsa qardaşını itirmişdi. Məktub
civimdə qalmışdı.
əzilmişdi qırışmışdı.
1-2 saat orada qaldıq, Ağlayırdıq,danışırdıq. Mən Anamın bu qədər vaxt ərzində
qırışmış üzünə,ağarmış saçına baxırdım, Onlarsa bu zavallı övladın parıladayan
gözlərinə baxırdılar.
-"Oğul.Canım,ciyərim. Harda idin bu qədər, Səni axtarmaqdan, ağlamaqdan.
Gözlərim, xəstəlik tapdı. Anamın mənə dedikləri, Urəyimi odda yaxdı,
Sanki,sinəmdən bir qılınc sancdı. Atam gözü yaşlı halda, Danışırdı o aramla:
-"bircə mubahisədən övlad atadan,anadan,evdənmi kusər? Ailəsini,dayısınımı tərk
edər.
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Heç bir həkim cağırmamışdıq, Artıq gec olmuşdu, Bunu anlamışdıq. Birdən
yadıma,mənlə gələn oğru düşdü, Tez çıxdım,çölə-eyvana, Dediyim qapının ağzına.
Gördüm oğru orda durub,
Boylanırdı bura tərəf, Seçirdi gözləri hədəf, Məni gördü,axtaran vücudu dayandı
yerində,
Baxırdı dayandığım səmtə. əlimlə işarə edib yolladım qorxağı evə, Desin
dediklərimi şefə.
Yola saldım girdim içəri, Yenə gördüm o nur üzləri, Bu oğlun əziz valideynləri.
Atam maraqla soruşdu:
-Nə olub oğlum niyə çıxdın, Niyə birdən eyvana qalxdın.
Hazırdım o an hər şeyi, Nağıl edim başıma gələnləri. Onsuzda soruşacaqlar bunca
illər olanları,keçənləri. Mən danışdım,onlar dinlədilər, Dinlədikcə üzüldülər,
Başıma gələnləri bilib,
Bu günümə şükür etdilər, Anam yenə ağlayırdı, O gözləri sızlayırdı acıdan.
Məcbur oldum danışmadım, Danışdıqca qəhər dolur gözlərində, Yaş süzülür
yanağında,cöhrəsində anamın.
Atam anlamışdı məni, Susdu o bir söz demədi. Sonda dedim sizinləyəm, şükür
Tanrıya,burdayam, Ailəmin yanındayam.

O gün,bu gün, O gecə,bu gecə. Qalmışdı yaddaşımda necə, Hər anı-dayımın evinə
oğru kimi gələndən, o gecəni yatmayıb açdığımız sübhə, gün işığını gorənədək.
Dayımı,məzara dəfn edənədək. Bir neçə ay, keçdi ötüşdü. Baş qarışdı,yaşamıma,
Yeni qurduğum,saf,təmiz,həyatımın davamına. Bir gün atam xəbərlərə baxırdə,
Yeni bir xəbər axtarırdı, gözü axır,qəlb hiss edir,beyini düşünürdü,ola biləcəkləri.
xəbərlərin son buraxılışına,
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Baxır,əyləşmiş divanda. Atam,izləyirdi,olanları.Ictimaiyyətdə yaşananları.
Maraqlanmaz,baxmaz idim xəbərlərə. Görməz,maraq salmaz idim,yeni olub
bitənləri öyrənməyə. əyləşmiş idim, tək otağımda səndələ.Düşünürdüm. Birdən
atam dik atıldı,bir xəbərdən, Tez cağırdı məni yerindən.
Otağımdan çıxdım,çölə, Yuyurdum ses gelen yere, Atam oldugu otaga, Tez
mövqe tutdum onun yaninda.
əziz Atam,baxdi mənə dedi:
-Bir ora bax,xəbərlərə, Tanış deyilsən xəbərlərdə göstərilən,o üzlərə sifətlərə.
çöndüm televizora sarı, Baxdım tanıdım onları,quldurları,alçaqları. Həyatımda yara
qoyan əclafları.Məni dustaq edən,O şərəfsiz qardianları. Baxdım televizora
gördüm, Gördüm,bunca şeytanı, Məni yandırmaq istəyən tonqalçıları.
Dədim:
-Hə Ata bunlar o vicdansızlardır.
Atam:
-Gəl oğlum əyləş yanımda. Sakit keçdim onun yanına.
Gözüm televizorda, əyləşdim mən divana. Hirsim meni bürümüşdü. 50-60,70-80
nəfərlik briqadya başçılıq edən şef,Arqona. Jurnalistlər suallar verir. O isə
peşmancasına. Cavablandırır sualları. Nəql edir yaşananları. Təəccüb içində
qalmış. Seyr edirdim olanları, Bir yumruğun hədəfini, öldüyünü düşündüyüm
həmin şefi, Televizorda izləyirdim, Həm təəccüblənir,həm sevinirdim bir az.

Televizora baxdıq,bir az keçdi, Atam mənlə söhbət etdi.
-oğul məni yaxşı dinlə. Sən o vaxtı bu tələyə düşəndə, Bir neçə müddət keçəndə,
Dayınla mən axtarırdıq səni gizlin, çox axtarışdan sonra biz, Bilmişdik hardadır
sənin yerin.
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Nə polisə,nə axtarış şöbəsinə, Heç bir xəbər verməmişdik.
Səni ordan qurtarmaqçün, Hey birlikdə düşünürdük. Arqon dayını tanıyırdı, (arqon
dayının tələbəsi olmuşdu) dayın onunla görüşdü. Səni xilas etmək ücün, Arqonla
söhbətə düşdü.
Arqon səni, elə - belə, Vermək istəmirdi bizə. Hər şey aydın olanda ki,bu
müəllimə. Dayın coxlu pul vermişdi, sizin şefə. Dayın dedi sənə aid olan bütün
izləri silsinlər.
Razılaşdılar sonunda. Hər şey gedirdi yolunda.
çox həvəslələ dinləyirdim, Həyəcanəmə gizlədirdim. Dedim sonra nə baş verdi,
Atam səbrlə deyirdi:
-Dayınla Arqon şefin şərtləri vardı, Qarşılıqlı anlaşmaydı onların danışığı.
Arqon səni elə-belə, Buraxmazdı,o quldurlar içərisində, Yayınmaqçün
şübhələrdən,
Guya mənzilə oğurluq,təşkil edər, Səni dayının mənzilinə göndərər. O istədi
səninlə birlikdə ora,
Göndərsin bir quldur bura,
Qeyri-iradi dilləndim,
Dedim:
-O qulduru mən seçmişdim,
Işini çətinləşdirmisən şefin. Niyə? Anlamadım bunu, çünki Arqonun oyunu,
Səni azad etmək üçün, Qurmuş olduğu planı, O cür deyildi,belə ki,
Sənlə oğurluğa özünün seçdiyi kəsi, Qulduru göndərəcəkdi, Arqon həmin o
quldurla, Danışmışdı olanları, Səni azad etmək üçün, Qurduğu o planları.
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-hə,fikir vermişdim,
-nəyə? Deyəndə ki,mən seçəcəm o qulduru, O an şefin bir az fikirə getməsinə,
Ardınca mənə gözlərini dikməsinə. Seçdiyim quldur şefe serf elədi, çünki o çox saf
biriydi, şef də onu tanıyırdı bilirdi.
Atamla söhbətimdən sonra mən, Anladım hər şeyi həmən.
Biraz araya sükut çökdü, çay içirdik,qapı döyüldü, Atam durub qapıya getdi,
Qapıdakılar,şöbənin polisləriydi:
-Patrik Mörfi burda qalır?
-Bəli.Mənim oğlumdur o-atam dərin həyəcanla-nə olub nə baş verib.
-oğlunuz sübhəli şəxs kimi, getməlidir bizimlə şöbəyə kimi. Bu danışığın
uzandığını hiss elədim,
yerimdən qalxdım qapıya getdim. Gördüm orda polislər ilə atamı.
Dedim:
-Ata,nə baş verir?
Polis:
-Patrik sizsiz?
-Bəli mənəm.Dediyim sözlərin ardından, biləklərim qandallandım, Polis maşınına
mindim, Söbəyə sarı yollandım. Atamın mənə güvəni sonsuz idi,bunu bir daha hiss
eləmiş,anlamışdım. Gedib catmışdıq söbəyə, Məni saldılar dinləmədən bir başa
müvəqqəti türməyə. Səbr elədim gözlədim, Bir az vaxt keçəndən sonra, Məni
apardılar rəisin otağına, Qapını döydü polis zabiti, Sert baxışlı biri idi, çarpaz
qaş,çopur sifəti. Məni gətirdiyini xəbər verdi rəisinə, Rəis - Buraxın gəlsin içəridedi polis zabitinə. Içəeriyə girən zaman, Sürprizlə rastlaşdım o an. Rəis otağda tək
deyildi, Orda Arqonda əyləşmiş, Yerindən məni sezirdi. Salamlaşdım Rəislə,
Keçdim əyləşdim, üz-üzə gəlmişdim şeflə. Bu quldurlar briqadası, Səs salmışdı
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

56

vaxtı ikən aləmə, Zərərsizləşdirilmişdilər, Onların taleyi maraqlıydı hər kəsə. Məni
şübhəli bilmişdilər,
çağırıb bura gətirmişdilər.Fikirləşirdim ki,bura qədər, Taleyim yazıbdır qədər.
Rəis Adam mikrafonu qoydu Arqonun önünə, Basdı düyməni, başladı sözlərinə:
-Arqon, Səni bu işə nə vadar edib. Sadəcə uşaqlıq marağı, Məni bu işə sövq edib.
Arqon bu sözləri deyib, məndən gözünü çəkmirdi. Mən biraz müəmmalı, Baxırdım
ona sarı.
-Arqon bu briqadanı necə qurmuan, Instutdan toplamısam hamısını, Tələbə
yoldaşlarımı.
Arqon danışdıqca artıq hiss edirdim, Məni satacaq, özü düşdüyü quyuya çəkib
məni də salacaq.
1-2 saat keçdi, Rəisin son sualına vədə yetdi.
-Bu şəxsi tanıyırsan-deyib məni əliylə göstərdi,
Arqon:
-tanıyıram dedi.
-Patrik sizin qruplaşmanızda olubmu?
-Son cavab Arqonun idi,Bu hər şeyi həll edəcəkdi. Arqon cox ara vermədi, Rəisin
bu sualına,
Derhal bir sozlə-"yox"-dedi. Mikrafon da önündəydi, Hər bir şeyi qeyd edirdi.
Məni həyəcanla birgə, Dərin təəccüb hissi haqladı,
-Patrik, patrik?- deyə Rəis mənə soraqladı. şokdan ayıldım o an,
Rəis dedi:
-Get evinə,sən azadsan.
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Heçnə demədim, Arqona suallarım çoxalmışdı, Onları içimdə gömüb dəfn elədim.
çıxıb getdim.
Atam,anam evdə məni haqladılar Dayanmadan soraqladılar.
-Nə baş verdi,nə soruşdu rəis sənə,
-Ana, Ata.Narahat olmayın əsla. Mən apardılar ora- polis rəisinin otağına.
Orda Arqonu gördüm. Rəislə görüşdüm,keçdim əyləşdim. Rəis çox sorğu-sualdan
sonra,son sualı unvanladı Arqona. Dediki o məni tanıyırmı?
Anam tez dilə gəldi:
-Arqon nə cavab verdi. Dedi ki tanıyir meni, Danışdı rəisə, Universitet illərini.
Sonra daha bir sual verdi, Gözüm həyəcanla Arqona zilləndi. Rəis dedi Arqona,
Qosulmuşdumu bu cavan sizin qruplaşmanıza. Bəs nə dedi-Valideynlərim birdə
dilləndi.
-Dedi ki yox,
-necə yox,
-Mən də təəccüb içindəydim, Sizin kimi elə bildim, Satacaq məni, verəcək rəisin
əlinə. Göndərəcək yenidən türməyə. Valideynlərim susdular, Danışmadılar, bir söz
də soruşmadılar.
Keçdim uzandım, Bir azda yuxuya daldım. Yuxularım qarışmidı,
Bədənimi tər basmış,alışmışdı. Dayım gəldi o an yuxuma, Həmin divanda onu
gördüm,
əyləşmişdi,
keçdim əyləşdşdim yanına, Dayım mənə bir söz demədi, çıxartdı cibindən
məktubu mənə verdi.
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Aldım məkdubu oxudum, çönüb dayıma baxanda yox olmuşdu mən çox qorxdum,
Tez dikəldim ayağa qalxdım. Həmin anı əlimi cibimə saldım. O məktubu açdım
yenidən oxudum. Məktubda yazılmışdı:
-"Mənim əziz Patrikim, Səni bu evimdə gözləyirdim, Gələcəyini də bilirdim,
Amma həmin an ölümün haqqı məni yaxalayacğını hiss edirdim, Səni görmədən
öləcəyimə,inanmağa başlayırdım, üzülürdüm,ağlayırdım. Aldım qələmi
əlimə,yazdım sənə demək istədiklərimi, bu vərəqə. Səni atanla birlikdə
axtarmışdım,və tapmışdım, Arqonla danışmışdım,razılaşmışdım ki səni, O
qruplaşmadan cıxarım. Arqon öncə məndən, səni buraxması üçün pul istədi,
Verdim pulu, biraz keçdi, Arqon tamam dəyişdi, Mənə dedi:
-Bağışlayın Eduard muəllim. Mən peşmanam,bu etdiyim əməllərdən, Patrikə qarşı
göstərdiyim münasibətlərdən. Biirəm çox incitmişdik biz onu. Dustağ etdik biz
zavallını burada. Inanmışdı bizə Aldanmışdı bu dostlara. Mən bu pulu
gotürmürəm, Sizə burda söz verirəm mən bu gənci azad edəcəm. Bundan sonra
bildirəcəm briqadaya, Son verəcəm azğınlasmış qruplaşmaya.
Narahat olmayasız bir də. əgər bizi həbs etsələr, Satmayacam onu polisə. əziz
oğlum sən əmin ol,
Bu sözlərə inan, arxayın ol. Tək varisim sənsən, Asağıda yazdığım bu çekdə var
dövlətim qalmaqdadır, Hamısı sənin olmaqdadır. Sənə bir tək sözüm olacaq, Sən
bu qədər məbləği, yalnız məni tanıdığın kimi xərcləyərsən, Ruhuma rəhmət
diləyərsən.....
Gözümdən soyuq yaşlar gəlirdi, Bu məktub məni yenə kövrəldi. Zaman
keçdi,aylar bir qatarın vaqonları kimi cıxıb getdi. Hər ay bir vaqon qatara
qoşulmuş gedirdi. Dayımı tanıdığım kimi mən, Mən verdiyi o sərvətdən,
Yetimlər,ehtiyaclı olan insanlara, Qocalara,ahıllara. Yardım etdim. Bir çox
tələbəyə teqaüd verdim. şirkətin rəhbərliyinə keçdim. Böyük bir biznes əldə etdim,
Bunca ayların yaratdığı illər ərzində.
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Yeni bir ailəm vardı, Anamla atam da bizimlə yaşayırdı. Bunca illlər aglımda
qalan bir sual məni güdürdü, Narahat edir düşündürdürdü. Valideynlərim məsləhət
görmürdülər, Arqonla görüşməyə, Ona bu sualı verməyə. Bir gün dedim
evdəkilərə, Getdim Arqonla gorüşə, Həbsxanaya yetişəndə, Onu görüşməyə
çağıranda. Bəd xəbər məni çox üzdü, Məni dərin kədərə gömdü. Həbsxanadan
dedilər, Arqon juraçkov vəfat edib, Bu dunyanı dünən axsamı tərk edib.
Dedim onun qardaşıyam, Bu həyatda tək bir yoldaşıyam. Bunu dedim, xəbər
catmisdi rəisə,
Həmin rəis, çagırdı şöbəyə məni yənə, salamlaşdım,keçdim əyləşdim. O otağda bir
mən idim bir şef idi, Bir də stolun üstündə duran, Nəzərimə toxunan, Məktub idi.
Şef dilləndi:
- Çox uzatmayacam söhbəti, Bu rəhmətlik sənə bir məktub yazıb, sonra olubdu
rehmeti.
Mənim əlimə catdı məktub, Rəis onu əlində tutub. Uzatdı mənə sarı,
Dedi:
- Oxu onu ucadan bir barı. Mən yavaşcda aldım onu əlimə. Oxudum, parıldayan
gözlərimlə....
Rəis dedi:
- İndi sən nə düşünürsən, Mənim qanuna tabe olaq yoxsa ,yoxsa Arqonun
yazdığına.?...
Arqon məktubda yazdığı bir sitat var idi, rəislə məni ziddiyətə salam da o sitat idi.
"Əziz tələbə yoldaşım, Patrik. Səni 3 il zindanda saxlamışıq. Zülm etmişik, sənə
qarşı.
Bilirəm nə vaxtsa gəlib soracaqsan məndən bunu, Səni niyə rəisə satmadığımı."
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Rəisin ünvanladığı o sualı, Elə özü cavablandırmışdı, Sən o böyüklükdə şirkət
sahibisən,
Mən sənin əziyyətinə, ziyalı görkəminə heyran olmuşam, Arqon mənlə söhbət
edib, Sənə edilən haqsızlıqlardan məətəl qalmışam. Bilmirəm xəbərin var, ya yox
Arqon mənə deyirdi ki,
Səni zindan təki orda saxlamağı, dayından qisası idi. Tələbəlik illərində onun
qovulmasının tək səbəbkarı dayın idi. Hə bilirəm,qovulmağın, Dayımın da bunda
haqlı olmağın. Arqon özü də belə dedi. Səhv etdiyin mənə dedi. Marağım artdı
Arqona,
Suallar göndərdim Rəisin ünvanına. Dedim:
-Bu qədər vaxt o türmədə. Deyib, peşman olubmu? Rəis köks ötürdü birdən,
Yaş süzüldü biixtiyar gözlərindən.Dedi:
-Bu oğlan çox peşman olmuşdu, Mənə ürəyini açanda gözləri dolmuşdu, O an
mənim düz gözümün önündədir. Sənin kimi bu cavan məni də maraqlandırmağa
basladi o vaxtlar.
Bir gün gecə onu türmədə, İbadətinin şahidi oldum, Ağlayırdı,bunu gördüm. Dua
edirdi Allaha bunu gördüm Sonra onla söhbətimiz çox olmuşdu, O gənci qədəri, öz
əlləriylə özünü, Yıxdığı o illəri. Mənə danışır, biraz da olsa rahatlıq tapırdı.
Artiq ağ vərəqdə bir iz, nə bir ləkə qalmamışdı. Bağımda isə o əzəmətli,
ağaclardan biri qırılmışdı, yox olmuşdu. Bircə qalan isə ölülərin xatirə məktubuydu
əlimdə.........
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