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ÜZDƏNİRAQ ADA

Ədəbiyyatımızda dedektiv janrının əsasını yaradan yazıçı Cəmşid Əmirovun oğlu
ədliyyə polkovniki Çingiz Əmirovun əziz xatirəsinə...

I

O, qarşısındakı boz rəngli, böyük, qalın dəmir qapını ehtiyatla döydü. Onu yaxınlıqdakı pəncərədən
görmüşdülər. Yüngül uğultu səsi gəldi, qapı açılmaq üçün çərçivəsindən boşaldı, deyəsən elektrik düy-məsi ilə idarə
olunurdu. Açılan yolun sağ tərəfində dəmir barmaqlıq-larla ayırılmış arakəsmədə əli silahlı bir neçə əsgər
dayanmışdı.
O, salamlaşdıqdan sonra köynəyinin döş cibində səliqə ilə saxladığı vərəqi barmaqlıqların arasından
yaxındakı əsgərə uzadıb özünü təqdim etdi:
- Şəfi Osmanlı... məni baş idarədən göndəriblər, rəisi görmə-liyəm.
Əsgərlər onu maraqla başdan-ayağa süzdülər. Narahatlıqla kağızı bir-birlərinə ötürdülər. Nəhayət ki, bir
qədər ucaboylusu dil-ləndi:
- Aha.., işləməyə göndəriblər, belə de da. Rəis çöldədi, - kağızı ona qaytardı, - çıx çöldə gözlə, gələndə
göstərərik görüşərsən.
Müəssisənin ətrafı çox da böyük olmayan meşəlik idi. Bura gələn yolun sol tərəfində ayrı-ayrı üç
balaca birmərtəbəli otaqlar tikilmişdi. Otaqlarda hərbi formalı adamlarla yanaşı mülki işçilər də çox idi.
Boz rəngli, iri, açılarkən relsin üzəri ilə hərəkət edən qapının zəhmindən adama elə gəlirdi ki, bu qapıya heç
tank da təsir edə bilməz. Darvazanın hər iki tərəfində və oradan meşənin içərisinə doğru uzanan, hündürlüyü beş
metrdən az olmayan, üstü dəmir torlar, tikanlı məftil-lərlə örtülü hasarların başında müəyyən qayda ilə düzülmüş,
vışka deyilən qaravulxanalar, onlarda isə əli avtomatlı əsgərlər gözə dəyirdi.
Hündür, qalın divarlar, göz işlədikcə uzanan tikanlı məftillər, əjdaha ağzına bənzər qapı, vışkada
dayanmış əsgərlərin narahat baxış-ları, divarın o tayındakı xoşagəlməz həyatdan, yeknəsək, üzücü dünya-dan xəbər
verirdi.
Şəfi gəlib-gedənə mane olmamaq üçün yoldan kənara çəkilib, otaqlardan birinin qarşısında dayandı. Elə
təzəcə dayanmışdı ki, içəridən bir qadın onu səslədi:
- Ay oğlan, bura gəl, səninləyəm.
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Şəfi səs gələn tərəfə getdi. Köhnə, rəngi solmuş, neçə-neçə insanlar yola salmış şkafların arasında,
darısqallıqdan ayaq atmağa yer olmayan otaqda, ortayaşlı bir qadın oturmuşdu.
- Kimi axtarırsan?
- Salam əleykim, rəisi görməliyəm.
- Əleyküm. Xeyirdirmi?
- Xeyir deyəndə ki, işləməyə gəlmişəm.
- Nadzor?
- Xeyr, ofiser.
- Əmrini almısan? Baxım.
Şəfi bayaqdan ehtiyatla, əzilməmək üçün əlində saxladığı kağızı qadına verdi.
- Dəstə rəisi... aydındır. Mənim adım Elmiradı, müəssisənin otdelkadrıyam. Əliməmməd müəllimi
tanıyırsan? Rəisi deyirəm ey, gələndə mən sənə göstərərəm görüşərsən. O, üstünü yazandan sonra kağızı mənə
verərsən, məndə qalacaq.
Qadın maraqlı nəzərlərlə gələcək dəstə rəisinə baxdı və soruşdu:
- Bura gəlməmişdən əvvəl hansısa zonda işləmisən?
- Yox. İşləməyə burada başlayacagam.
- Eybi yox, öyrənərsən. Təzə-təzə çətin olur, sonra alışacaqsan. Bu rəis gələndən nə qədər işçi getdi
buradan. Köhnələr gedir, yerinə təzələr gəlir. Yazıqları qınamalı deyil axı, kim isti yerdən qaçar? Heç pişik də
qaçmaz.
Bu arada pəncərədən dəbdə olan son markalı, qara rəngli xidməti avtomobilin gəlişi göründü.
- Rəis gəldi, bax o, bizim Əliməmməd müəllimdir, - Elmira qabaqda rəislərə məxsus tərzdə oturmuş
kişini göstərdi.
Əliməmməd hündür, həm də kök, dazbaş, hər tərəfinə nəzarət edə biləcək cəld, iri gözləri olan ciddi
görkəmli kişi idi. O, mavi, qısaqol köynək geyinmişdi. Ağır-ağır, tələsmədən maşından düşdü. Rəis maşından
bir neçə addım aralanmışdı ki, göz qırpımında ətraf otaqlardan çoxlu hərbi geyimli adamlar peyda oldu və ona
təzim edə-rək başına yığıldılar. Əliməmməd onlarla görüşüb, dinlədikdən sonra hərəyə bir göstəriş verdi.
Yığışanlar hərəsi bir tərəfə yollandı.
Adamlar dağılışanda Şəfi ona yaxınlaşdı:
- Əliməmməd müəllim, sizi bir dəqiqəliyə narahat etmək olar?
O, bütün iri gövdəsi ilə Şəfiyə tərəf döndü. Şəfi onun az qala adamı dəlib keçən baxışlarını, üzünə zəhm
verən sifət cizgilərini ya-xından gördükdə, filmlərdə tamaşa etdiyi həbsxana rəislərinin sifəti gözləri önündə
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canlandı. Artıq bu filmdəki deyil, əsl həbsxana rəisiydi, durmuşdu önündə.
- Əliməmməd müəllim, - əlindəki kağızı ona uzatdı, - məni sizin müəssisəyə işləməyə göndəriblər.
Rəis kağızı diqqətlə oxudu, sonra Şəfinin daxilinə baxırmış kimi gözlərinin dərinliklərinə qədər baxdı.
- Bu kağızı ver otdelkadra, özünə buraxılış vəsiqəsi yazdır, səhər saat doqquzda işdə ol, sabahdan işdəsən.
Hərbi geyimin əynində olsun!
- Aydındır, oldu, - Şəfi cavab verdi.
Əliməmməd kağızı ona qaytarıb, cəld addımlarla bayaq Şəfi-nin çölə qaytarıldığı qapıya - müəssisənin
nəzarət-buraxılış məntəqə-sinə daxil oldu. Onu görən bütün hərbi forma geyinmiş insanlar farağat vəziyyətini
alıb əsgəri qayda ilə salam verirdilər.

***

Birinci iş günü olduğu üçün səhər Şəfi işə yarım saat tez gəldi. Elektriklə açılıb-örtülən üç zəhmli dəmir
qapını keçdikdən sonra uzunsov ikimərtəbəli binanın çox da böyük olmayan həyətinə daxil oldu. Həyətdə
böyük tut ağacları ilə yanaşı səliqə ilə əkilmiş gül-çiçəklər, bəzək kolları, tənəklərdən sallanmış üzüm meynələri
göz oxşayırdı. Həyətin yuxarı tərəfində binanın ikinci mərtəbəsinə qalxan taxta pilləkən səmtdə, ətrafında uzun
oturacaqlar, içərisində müxtəlif ölçüdə qırmızı, xırda balıqlar üzən dairəvi hovuz vardı.
Hovuzun ətrafındakı oturacaqlarda ondan artıq leytenantdan başlamış polkovnik-leytenantadək müxtəlif
rütbəli zabitlər əyləşib, bir-birinə aman vermədən söhbət edirdilər. Şəfi onlara yaxınlaşıb salamlaşmaq məqsədi
ilə:
- Sabahınız xeyir! - söylədi.
Hamı söhbətinə ara verib sözarası onun salamanı alaraq, göz-ucu süzüb, söhbətlərinə davam etdilər.
Onlardan bir qədər cavanı, gözü eynəkli oğlan yanında əyləşmək üçün Şəfini dəvət etdi:
- Gəl otur, kənarda dayanma, təzə gəlmisən?
- Yox, oturmuram, sağ olun! Hə, təzə gəlmişəm.
- Dəstə rəisisən?
- Bəli.
Dəqiqələr ötdükcə həyətə daxil olan zabitlərin sayı artırdı. Onların hər biri yaxınlaşan kimi, hamı ilə, o
cümlədən Şəfi ilə əl verib görüşürdü.
Saat doqquza bir-neçə dəqiqə qalmış ikinci mərtəbədən kimsə göstəriş verdi:
- Qalxın, iclasa gəlin.
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

8

Bu göstərişdən sonra oturanlar da söhbətlərini kəsib, birlikdə pilləkənlərlə yuxarı qalxdılar.
Yuxarıda dar, uzun dəhlizin ortasında, sağ tərəfdə “Rəisin qəbul otağı” sözləri yazılmışdı. Paltar
asılqanından başqa bir şey olmayan qəbul otağından yol rəisin otağına gedirdi.
Qapı açıq idi. Geniş, işıqlı zala bənzəyən kabinetin qapı ilə üzbəüz yuxarı başında Əliməmməd
oturmuşdu. O, bu gün işə hamı-dan tez gəlmişdi. Onun stoluna perpendikulyar qoyulmuş stolun sağında və
solunda üzbəüz daha iki nəfər zabit əyləşmişdi. “Gərək ki, onlar müavinlərdir”, - Şəfi yəqin etdi. Kabinetə daxil
olan hər bir zabit içəri girən kimi rəis tərəfə, “Sabahınız xeyir”, deyərək salamlaşıb, divar boyunca sağ və sol tərəfə
otaq uzunu düzülmüş stullardan münasib olanına əyləşirdi. Eyni qayda ilə Şəfi də içəri daxil olub pəncərələr
tərəfdəki cərgənin sonuna yaxın stullardan birinə əyləşdi. Zabitlər yerini tutduqdan sonra, rəis amiranə bir səslə
soruşdu:
- Çöldə qalan olmadı?
Hamı narahatlıqla qapıya tərəf baxdı.
Sonuncu daxil olan zabit:
- Xeyr, - söyləyərək arxasınca otağın qapısını örtüb yerində əyləşdi. Rəis hamıya nəzər gəzdirib sözünə
davam etdi:
- Növbətçi, məruzə eylə görüm, gecə növbəsində xidməti necə yerinə yetirmisiniz?
Qolundakı qırmızı sarğının üzərində MRNK yazılmış zabit ayağa durdu:
- Rəis, növbə zamanı hadisə baş verməyib. Xidmət lazımi qaydada təşkil olunub. Salamatlıqdır.
- Axşamkı hadisədən danış, nə baş verib, necə olub ki, o oğraşı sənin nəzarətçilərin kor olub görməyib.
Mən bilmirəm siz bura xidmətə gəlirsiniz, ya yatmağa?
- Cənab polkovnik, məhkum adboydan əvvəl gizlənibmiş, biz aşkarladıq tapdıq...
- Hamısını bilirəm, özünə əziyyət vermə. Əziyyəti axşam çəkəydin, hadisənin qabağını alaydın. Birdən o
anasını gördüyümü vurub öldürəydilər, kim cavab verəcəkdi prokurorun qabağında? Rasim, - o, müavinlərindən
birinə, gözləri ilə adamı yeyən mayor müraciət etdi, - burdan çıxan kimi axşam növbədə olanları yığırsan
otağına, araşdırırsan, mənə məruzə edirsən, hərəni öz günahına görə cəzalandıracağam. Bəsdi! İşləyə bilən
işləsin, bilməyən getsin bacar-dığı işin dalınca. Heç kimin evinə dəvətnamə göndərilməyib ki, sən Allah gəl
islah-əmək müəssisəsində işlə. Xərc qoyub özünüz gəlmi-siniz, zəhmət çəkin işləyin.
Bu vaxt qapı ehtiyatla döyüldü. Rəis sözünə ara verib, “Gəl”, - söylədi. Ucaboylu baş leytenant yolda
baş verən hadisə ilə əlaqədar gecikdiyinə görə üzrxahlıq etmək istəyirdi ki, rəis daha da qəzəbləndi:
- Bura bax, avtobus belə gəldi, yol belə getdi, bunların mənə dəxli yoxdur. Zəhmət çək, evindən tez çıx.
Saatdan xəbərin var? Bir başını qaldır saata bax.
Girəcəkdə qapının üstündəki saatda ona on dəqiqə işləmişdi.
- On dəqiqədir hardasan? Mənim iclasıma gecikən adam kabinetimə girməsin, getsin çölə işinin dalınca.
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Ümumiyyətlə, tapşı-racağam ki, qapıdakı əsgər bir dəqiqə gecikən adamı içəri buraxma-sın. Rasim, - yenidən
müavinə müraciət etdi, - izahatın alarsan.
Rəis nəzərlərini dolandırıb Şəfinin üstündə dayandırdı:
- Onu da bildirim ki, hörmətli nazirimizin əmri ilə kollektivi-mizə bu gündən gənc zabit göndərilib - Şəfi
Osmanlı.
Şəfi adını eşitcək ayağa durub farağat vəziyyətini aldı. Kabi-netdəki bütün gözlər ona dikildi.
- Əyləş, - rəis sözünə davam etdi, - dəstə rəisi vəzifəsində çalışacaq. İlk gündən pisikdirməyin, nə
çətinliyi olsa kömək edin. Zampalit, - deyə, o biri müavininə müraciət etdi, - bu leytenantı sənə tapşırıram.
Hələlik bir neçə gün işləyib, müəssisə ilə tanış olsun. Sonra dəstə verərik işləyər. Bu qədər. Hərə öz işinə.
Kimisə başqası-nın otağında laqqırtı vuran görməyim. Görsəm özündən küssün, mən-dən yox.
- Axşam növbəsində olanlar, bir də əməliyyatçılar, mənim otağıma yığılın, - rəisin əməliyyat üzrə
müavini mayor Rasim elan etdi.
- Dəstə rəisləri də mənim otağıma getsinlər. Mən də indi gəli-rəm, - o biri müavin də dilləndi.
Zabitlər bir-birinin ardınca rəisin kabinetini tərk edib dəhlizə çıxdılar.
***
Şəfi dəhlizdə dayanıb Əliməmməd müəllimin “zampalit” de-diyi müavinini gözləyirdi. Otaqda
müavinlərdən savayı kimsə qalma-mışdı.
Az keçmədi zampalit də otaqdan çıxdı.
- Siz burada niyə dayanmısınız? - O, Şəfiyə müraciət etdi.
- Cənab mayor, mən sizin otağınızı tanımıram.
- Onda gəl mənimlə gedək. Əvvəlcə tanış olaq. Sizin adınız Şəfi oldu, eləmi?
- Bəli, elədir.
- Mənim adım Bəhramdır. Bəhram müəllim. Otağım yaşayış zonasındadır.
“Zampalit” zabitlərin arasında ən ucaboylusu idi. Enli kürəkləri, geniş alnı, köklükdən əsər-əlaməti
olmayan əsl hərbçi bədəni var idi. Bəhram müəllim böyük addımlarla yaşayış zonasına yönəldi. Baxanda uzağı
qırx yaş vermək olardı. Baxışlarında ciddilik olsa da, səsinin tonundan, danışıq tərzindən bir az mülayim
xasiyyətli olması sezilirdi. Tərbiyə işləri üzrə müavin elə mülayim, insaflı olmalıdır, - Şəfi düşündü.
Onlar pilləkənlə ikinci mərtəbədən həyətə enib sol tərəfə - yaşayış zonasına tərəf addımladılar. Sexlərin
arasından keçdikdən sonra daha bir qapıdan, - “vaxta” deyilən yerdən keçdilər. Yol boyu rastlaşan zabit və
nəzarətçilər Bəhram müəllimi görcək salam verir, təzim edir, onunla yanaşı gələn Şəfiyə də göz qoyurdular.
“Vaxta”dan çıxıb hər tərəfi müxtəlif formalı iki, üç mərtəbəli binalarla əhatə olunmuş, içərisi qarışqa
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kimi qaynaşan məhkumla dolu geniş həyətə daxil oldular. Əyinlərində qaramtıl paltar, başları qırxıq, boşboşuna həyətdə günün altında fırlanmaqdan yanıb qaral-mış bu əcaib məxluqlar görünüşcə qarışqaya daha çox
oxşayırdılar. Hər tərəfdən yüzlərlə göz ona tərəf baxıb heç də xoş olmayan işıq-larla parlayırdı. Şəfiyə elə gəldi
ki, ona yalquzaq kimi baxırlar. O, bu təsirdən daxilində nəfəsinin daraldığını hiss etdi, amma, tövrünü pozmadı,
“zampalit” sayaq sifətinə ciddi ifadə verdi, gözünü qırp-madan onların baxışına əks cavab verərək özünü tox
tutdu.
Şəfi Bəhram müəllimlə həyətin mərkəzi hissəsindəki ikimər-təbəli binanın ikinci mərtəbəsinə qalxan
dəmir pilləkənlərlə balkona çıxdılar.
Balkonun yuxarı başındakı qapının ağzına ona yaxın zabit yığışmışdı. Onlara yaxınlaşan kimi Bəhram
müəllim “Bir daha saba-hınız xeyir”, - deyə salamlaşdı.
- Hamı gəlib? – Təmkinlə yığışanlara nəzər saldı.
- Hamı buradadır, cənab mayor, - ortaboylu kapitan cavab verdi.
Bəhram müəllim otağı açıb öz yerində əyləşdikdən sonra bal-kondakıları da içəri dəvət etdi:
- Gəlin, əyləşin, bir-iki məsələ var, götür-qoy edək.
Bu otaq rəisin kabinetindən çox-çox balaca, yaraşıqsız və kasıbyana idi. Burada deyəsən hərənin öz yeri
vardı. Hamı əyləşdi. Şəfi divar boyu düzülmüş boş stullardan birində əyləşdi.
İçərilərindəki qısaboy, dolubədənli, yaşlı, başda oturan mayor Şəfiyə tərəf səsləndi:
- Yaxın otur, ilk gündən özünü kollektivdən ayırma.
Şəfi razılıqla gülümsünüb stulunu yaxına gətirdi.
- Bir nəfər gözümə dəymir, - hamıya nəzər yetirəndən sonra Bəhram müəllim soruşdu:
- Qulu hanı?
- Gecə növbədə olub, - eynəkli kapitan cavab verdi.
Rəis müavini əsəbləşdi:
- Neçə dəfə demək olar ki, hamı iclasda iştirak etməlidir. Beş dəqiqə evə gec getsələr elə bil körpəsi
əmziksiz qalacaq. Yaxşı. Ke-çən dəfə sizə verdiyim tapşırıqlar nə yerdədir? Cəbrayıl, sən dəstənə kaptorqşik
tapa bildin?
- Xeyr, - qırx-qırxbeş yaşlarında, saçlarına dən düşmüş kapi-tan ayağa durdu.
- Durma, əyləş. Niyə?
- Bəhram müəllim, işləmək istəyən çoxdu, yaxınlaşan yoxdu…
- Axtar, yaxınlaşanı tap. Axtaran tapar. Məsələni uzatma. Sənədləriniz nə formadadır? Dəftərlərdə qeydlər
aparırsız, protokollar yazılır? Divar qəzetlərini necə, təzələmisiniz? Bax, sizə yenə deyirəm, baş idarədən gəlib
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yoxlayanda kimin sənədində çatışmazlıq olsa özü “cavab verəcək”, mən kiməsə görə ziyana düşən deyiləm. Bu
belə. Keçək başqa məsələyə. Qabaqdan yaz gəlir. İndidən barakların təmirinə hazırlaşın, məhkumlarla söhbət aparın.
Sonra rəis sizi qısnayanda vurnuxa-vurnuxa qalacaqsınız. İndi buradan çıxan kimi hərə gedir öz dəstəsinə.
Baraklarda bütün səliqə-sahmana, yataqların düzlənməsinə, çarpayıların altına, tumbalara, dəhlizə, ayaqyoluna,
pilləkənlərə nəzarət edin. Yarım saatdan sonra rəislə bütün barakları “obxoda” çıxacağıq. Bunu ona görə
deyirəm ki, sonra əlli bəhanə tapmayasınız. Bayaq rəis təqdim etdi, mən də edim, bu cavan oğlan, leytenant Şəfi
Osmanlı, - Şəfi ayağa durdu, - əyləş, bu gündən həm-karımızdır. Nə çətinliyi olsa, kömək etmək, öyrətmək
hamımızın borcudur. Cəbrayıl, təcrübəli işçi kimi Şəfini sənə həvalə edirəm. Hələlik səninlə aylansın, beş-on günə
ona dəstə verəcəyik.
- Baş üstə, cənab mayor! - Cəbrayıl cavab verdi.
Bəhram müəllim bir daha Şəfiyə müraciətlə:
- Nə çətinliyin olsa, utanmaq, çəkinmək lazım deyil, mənə də deyə bilərsən. Gedə bilərsiz. Gedin
“obxoda” hazır olun.
Zabitlər kabinetdən çıxıb həyətə düşdülər.
- Bəlkə bir siqaret çəkək, sonra dağılışarıq, - kimsə dilləndi.
- Sonra gec olar, - digəri etiraz etdi, - “obxod”u yola verək, siqareti həmişə çəkmək olar.
Hərə bir səmtə ayrıldı.
- Sən əvvəllər zonda işləmisən? - Cəbrayıl soruşdu.
- Xeyr. Nəzəri məlumatım var, amma əyani tanışlığım yox-dur, - Şəfi cavab verdi.
- Eybi yox, elə bu gün səni ən vacib məsələrlə yaxından tanış edərəm, gedək.
Həyətin yuxarı başında üçmərtəbəli, təzə ağardılmış yataq-xananın iki giriş qapısı var idi. Onlar sol
girişdən pilləkənlərlə ikinci mərtəbəyə qalxdılar.
İkinci mərtəbənin qapısı ilə üzbəüz, üstündə “Dəstə rəisi” yazılmış otağın qabağında dayandılar.
Cəbrayıl qapını aça-aça, üzünü dəhlizə tərəf tutub qışqırdı:
- Əhməd, Əhməd, - dəhlizdən keçən məhkumu səslədi, - Səftər, Əhmədə deynən tez bura gəlsin.
Qapını açıb otağa daxil oldular. Bir-birinin qənşərinə qoyul-muş iki stol, üç stul və adi yatacağı olan
çarpayıdan savayı otaqda heç nə gözə çarpmırdı.
- Hə, qardaş, əyləş ürəyin istəyən yerdə. Özünü sıxma, öz otağında olan kimi hiss et. Xoşuna gəlsə, bir
az xərci var, - gülüm-sədi, - bağışlayaram sənə, bütün mərtəbəsi ilə. Onsuz da canımı boğazıma yığıb, bezmişəm
daha.
Onlar əyləşdilər.
- Neçə ildir işləyirsən? - Şəfi soruşdu.
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- On iki. Siqaret çəkirsən?
- Xeyir, çəkmirəm.
- Düz edirsən, - siqaretini alışdırdı, - mən də sən yaşda olanda çəkmirdim. Sonra adamı gic eləyən
vəziyyətlərə dözümlü olmaq üçün dözə bilmədim, çəkdim.
Qapı döyüldü.
- Gəl.
Orta yaşlı bir kişi qapını açdı.
- Sabahın xeyir, rəis. Necəsiz?
- Sağ ol, Əhməd.
- Mən lazımam?
- Əhməd, hamıya xəbər eylə, səliqə sahmana fikir versinlər, rəis “obxoda” çıxacaq. İndi özüm də gəlirəm.
Çayın varsa, bizə bir stə-kan çay ver.
- Termosu göndərərəm. Başqa qulluğunuz?
- Sağ ol. Sən canın “üzdəniraqları” gözdən qoyma, üstlərində ol, tualetədək hər yeri parıldatsınlar.
- Yaxşı, rəis, - Əhməd qapını örtüb getdi.
- Üzdəniraqlar rejimi pozanlardır? - Şəfi maraqlandı.
- Xeyr, cəmiyyətin pozulmuş adamlarıdı. Onlar daxili, mənəvi, əxlaqi deformasiyaya uğradıqlarından,
cismani deformasiya-ya da məruz qalıblar. Yəni “mavi”lərdir və ya belə də demək olar, rəis demişkən “müəssisənin
qızları”. Yaxşı yadıma düşdü, deyim, sonra gec olar. Tanımadığın məhkumla əl verib görüşmə. Bu işçilər arasında
yaramazlar var, səni məsxərəyə qoymaq üçün bir üzdənirağı gön-dərərlər, gəlib sənlə əl verib görüşər. Nəbadə
belə şeyə yol verə-sən. Sonra, bu zonda işləyə bilməyəcəksən. Yadda saxla, üzdəniraqla əl ilə görüşmək olmaz.
Qapı sakitcə aralandı. Arıq, uzun, üzündən uşaqlıq cizgiləri getməyən məhkum bir əlində termos,
digərində iki stəkan-nəlbəki içəri daxil oldu. Çay süzdü, sonra:
- Cəbrayıl müəllim, başqa qulluğunuz olsa çağırın, - deyib otaqdan çıxdı.
- Bəs bu kimdir? - Şəfi soruşdu.
- Bu “şusturyakdı”. Bayaqkı məhkumun - Əhmədin şusturya-kıdır. Sən otur, çayını iç, mən bir fırlanım,
“obxod” edim, bunlara çox arxayın olmaq olmaz, gedim özüm yoxlayım.
Cəbrayıl dəhlizə çıxdı. Şəfi təklikdə otağa daha diqqətlə nəzər yetirdi. Stolun küncündə xeyli kitabdəftər üst-üstə qalaqlanmışdı. Divar qəzeti ötən bayramdan qalan idi. Çarpayının üstünə sərilmiş adyalın rəngi
bozarmışdı. Otaq adama cansıxıcı gəlirdi. İstər-istəməz azad dünyadan kənar olduğun duyulurdu.
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Şəfi darıxan kimi oldu, ayağa durub pəncərənin önünə gəldi. Xeyli uzaqdan yanbayan düzülən doqquz
mərtəbəli evlər görünürdü. Bir qədər aralıda isə meşənin kənarındakı şossedə sürətlə maşınlar şütüyürdü. Elə bil
yaşadığın dünyaya kənardan, başqa dünyadan baxır-dın.
Pəncərənin altından, binadan iyirmi metr aralı nəzarət iz zolağı keçirdi. Əvvəlcə cırğa boyu adam
hündürlüyündə tikanlı məftil uzanırdı. Məftildən sonra üç metrdən çox enlikdə toz kimi narın şumlanmış torpaq
sahəsi gəlirdi. Sahənin ətrafı boyu dörd metrədık hündürlükdə, üstü tikanlı məftillərlə örtülü, qalın daşdan hörülmüş
divar müəssisəni azadlıqdan ayırırdı. Bu divardan beş-on metr aralı daha hündür taxta hasar qurulmuşdu. Hasarların
arası ilə çiyinləri avtomatlı əsgərlər gəzişirdi. Əslində bu hasarlar azad dünya ilə məhbəs həyatının arasında sərhəd
idi, dövlət sərhəddindən də ayıq-sayıq qorunan sərhəd.
Dəhlizdən Cəbrayılın acıqlı səsi gəlirdi: “Adama nə qədər deyərlər, nə qədər başa salmaq olar, gərək bir
biz alıb bir-bir bizləyə-sən ki, hərəkətə gələlər. Tualetə heç kimi qoyma, getsinlər həyətə, cəld olun, gəlib məni
danlasalar, sonra mən bilirəm sizinlə necə rəf-tar edəcəyəm.”
Cəbrayıl qanıqara otağa qayıdanda Şəfi soruşdu:
- Nə olub, nədən əsəbiləşmisən?
- Qardaş, bizim günümüz belədi. Səhərdən başlayır haray-qışqırıq, qanqaraçılıq, axşamadək. Bunlarla
başqa cür mümkün deyil. Biri anlayır, üçü özünü qoyur anlamazlığa, gərək gedib eşşəyi biz-ləyən kimi
bizləyəsən ki, bulaşdırıb üstündə oturmasınlar. Yoxsa rəis gəlib səni danlayacaq ki, niyə səliqə-sahman yoxdur.
Nə qədər qış-qırmaq, əsəbiləşmək olar, inan Allaha, axır vaxtlar ürəyimdə san-cılar olduğunu hiss edirəm. Belə
getsə pensiya-filan gözləməyə-cəyəm, atıb işi gedəcəyəm. Bir parça çörəyi harda olsa Allahım yeti-rəcək, guya
ki, burada qazancım başdan aşır. Əksinə, ömrüm puç olub gedir yaramazlar arasında.
- Cəbrayıl, - Şəfi onun sözünü kəsdi, - düzünü desəm mən bura qazanc dalınca gəlməmişəm, belə
məsləhət bildilər ki, bu sahədə gözübağlı qalmamaq üçün, gərək müəyyən müddət kalonda çalışasan. Amma
bayırda, adamlarda belə təəssürat var ki, burda işlə-yənlər pul içində üzürlər.
- Ölmüşdü Əliməmməd, qoysun özündən savayı kimsə qa-zansın. Bax mənim dəstəmdə kaptorqşik deyilən
yer var. Məhkumların əşyaları, evdən göndərilən ərzaq burada saxlanılır. Əvvəl ora baxan evə buraxılıb, neçə vaxtdır
yer boşdur. Müvəqqəti Əhmədə tapşırmışam, o baxır. Özün gördün, hər iclasda Bəhram müəllim məndən soruşur ki,
adam tapmısan? Rəis də deyir işləmirsiz. Adamı haradan tapım? Elə qiymətə yaxın duran tapa bilirlər tapsınlar,
onsuz da ordan mənə çatacaq bir şey yoxdur. Nə deyim özün işlədikcə hər şeyi öyrənəcəksən, görə-cəksən.
Otağa iki leytenant daxil oldu:
- Rəis, necədi işlər?
- Sağ olun, - Cəbrayıl eyni ahənglə cavab verdi, sonra Şəfiyə, - tanış ol, bu yoldaşlar bizim mərtəbənin
operləridir, yəni əməliyyat işinə nəzarət edirlər.
Ucaboy leytenant - Fazil, ondan az gödək isə - Gəray, - deyə-rək özlərini təqdim etdilər.
- Əyləşin, çay için, - Cəbrayıl sözünə davam etdi.
- Yox, içmirik.
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- Salamatlıqdımı? Sözünüz, qulluğunuz var? Lazımdırsa bara-kı aylanaq?
- Aylanmışıq, - Fazil cavab verdi, - yaxşıdır, səliqə-sahman qaydasındadır. Axşam baş verən “çepe” ilə
bağlı Ağarəhimi axtar-dım, harasa çıxıb, onu mənim yanıma göndərərsən.
- Oldu. Obxoddan sonra göndərərəm. Arxayın ol.
Əməliyyatçılar gəldikləri qaydada bir an içində otaqdan çıx-dılar. Cəbrayıl səsini kimsə eşitdəcəkmiş
kimi, az qala pıçıltı ilə Şəfiyə dedi:
- Bunlardan özünü qoru, ehtiyatlı ol ha... Mən baxıram, sən yaxşı oğlansan, xətrini istəyib deyirəm.
Birdən gedib özlərinə deyər-sən.
- Nə danışırsan, Cəbrayıl, sən məni nə hesab edirsən? - Şəfi incidi.
- Sənə qəribə gəlməsin. Burda adətdir, çoxu görüşəndə ağız-ağıza öpüşür, arxada isə bir-birlərinin ağzını
söyürlər. Ən qorxuluları isə operlərdir. Hamısını demirəm, aralarında yaxşıları olsa da, işləri-nin xətrinə hər
yola əl atanlar da var. Məhkumdan sözləri qurtaranda, başlayırlar zabitlərdən çuğulluq etməyə.
Əhməd qapıda görsəndi:
- Rəis, Əliməmməd müəllim aşağı mərtəbələrdədir, indi bura qalxacaqlar.
- Belə et, sən olan-qalanı çıxart həyətə, barakda heç kim qalmasın, biz də gəlirik.
Cəbrayıl yerində otura bilmədi:
- Şəfi, furajkanı götür, çıxaq Əliməmmədin qabağına, xoşuna gəlir onu qarşılayanda.
Onlar dəhlizə çıxıb baraklara yollandılar. Barak səliqəsiz əsgər kazarmasına oxşayırdı. Böyük zalın sağ və
sol tərəflərində iki cərgə iki-mərtəbəli çarpayılar düzülmüşdü. Çarpayıların baş tərəfində, aralarda tumbalar və
müxtəlif cür düzəldilmiş alçaq stollar gözə dəyirdi. Barakda bir neçə məhkum vurnuxurdu. Cəbrayıl onları görüb
açıqlandı:
- Ay balam, neçə kərəm deyərlər, yerini qaydaya salmısan, çıx get də həyətə, nə qurtdalanırsan, özünçün
“priklyuçeniye” axta-rırsan, gəlib bir “zameçaniye” tapıb bassınlar karsa səni. Yeri get, obxod qurtarandan
sonra gəlib işini görərsən.
Barakdan qayıdıb pilləkənlərə tərəfə gəldilər ki, rəisin gəlib-gəlmədiyini öyrənsinlər. Elə bu an rəis, iki
müavini, əməliyyat rejim şöbəsinin iki əməkdaşı, rəisin növbə köməkçisi, həkim və daha bir neçə nəzarətçi
mərtəbənin girəcəyinə varid oldular. Cəbrayıl və Şəfi farağat vəziyyətini alıb, hərbi təzim etdilər.
- Cəbrayıl, - rəisin gur səsi dəhlizə yayıldı, - ə, bu camaat sən-dən şikayət edir ki, qışqırığından barakda
otura bilmirik. Qışqırmaq-la iş düzəlsəydi nə dərdimiz. Bir aydır zampalitlə baş sındırırsız, bir kaptorqşik tapa
bilmirsiz. Belə qalsa özüm məşğul olacağam. Sonra orda-burda ağzıvızı Allah yolunda qoyub deyib gəzirsiz ki,
Əliməm-məd adam dolandırmır.
Rəisin əhval-ruhiyyəsi yaxşı idi, o danışdıqca ətrafındakılar, xoşbəxtcəsinə gülümsəyirdilər. Onun
sözləri canlarına yağ kimi yayı-lırdı. Rəis barakın yarısından geriyə döndü.
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- Təzə leytenanta nə lazımdı başa sal, kömək eylə. Bax, pəncərənin üstündə tavanda hörümçək torunu
görürsən? Təmizləmə-yiblər, fikir ver! Hər yerə, hər şeyə gərək fikir verəsən. Yaxşı, həkim, qeydlərini götür
gedək.
Gələnləri yola saldıqdan sonra Cəbrayıl otağında canı yükdən azad olub dincəlirmiş kimi çarpayıya
uzandı:
- Hə qardaş, bu günlük bunları belə yola verdik, sonrasına da Allah kömək olsun, baş-beynimizə yazığı
gəlsin…

***
Cəbrayılın otağının qapısı karvansara qapısına dönmüşdü. Tez-tez məhkumlar, bəzən də işçilər otağa
get-gəl edir, Cəbrayıla səhərdən qabağına qoyduğu yazını tamamlamağa imkan vermirdilər. Bir çox
məhkumlar qapıdan içəri boylanıb Şəfini görcək söz demə-dən kənarlaşırdılar. Cəbrayıl da Şəfidən
çəkindiklərinə görə bəziləri-nin ardınca dəhlizə çıxır, bəzilərinə içə heç əhəmiyyət belə vermirdi. Bütün bunları
seyr edən Şəfi narahatlıqla Cəbrayıla dedi:
- Müvəqqəti də olsa, görürəm sənin işinə mane oluram. Lazım gələndə mənə işarə et, çölə çıxım.
- Heç bir maneçiliyin yoxdu. Əksinə tək olanda baş-beynimi lap çox aparırlar. O ki, qaldı mənə lazım
olanları, onları əldən burax-mıram, qardaşın elə oğlan deyil. Gəlib baxıb gedənlərin bəziləri isə bizə nəzarət
edənlərdir.
- Başa düşmədim, - Şəfi təəccübləndi, - məhkum bizə nəzarət edə bilər?
- Bəli. Onlar təkcə öz məhkum yoldaşlarından deyil, bizim bütün işlərimizdən, otaqda yatmağımızdan,
ən adi görünən xırda məsələlərədək rəisə və əməliyyat şöbəsinə çatdırırlar. Bir şeyi daim yadından çıxartma ki,
az qala bütün iş günü “efirdəsən”, sənə hər tərəf-dən göz qoyurlar və Əliməmməd kabinetində oturub “ekranda”
sənə baxır. O “stukaç”ların demək olar ki, çoxusunu tanıyıram. İşləyə-işləyə sən də tanıyacaqsan.
- Mən belə baxıram, burada işləmək təhlükəsizlik xidmətində işləməkdən çətindir.
- Bəs nə bilmişdin?
Cəbrayıl qəhqəhə ilə güldü:
- Gör sənə necə böyük etimad göstərib belə şərəfli yerə işləməyə göndəriblər, - sağ əlini Şəfinin
kürəyinə vurdu. – Yeri gəlmişkən, xərci bir otaqlı mənzilin qiymətinə yaxın olan işinin qədrini bil...
Şəfi onun nəyə eyham vurduğunu başa düşdü:
-Bilmirəm inanacaqsan, yoxsa inanmayacaqsan, mənim bu işə düzəlməyib üçün xərcim olmayıb.
- Onda belə çıxır ki, güclü “dayın” var. Düzdümü? – Şəfi susdu. – Burada hamının “dayısı” var. Fərqi
yalnız böyük və ya balaca olmalarındadır...
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***
Cəbrayıl əlinin yazısını saxlayıb təşvişlə Şəfidən soruşdu:
- Saat neçədir?
- Bir tamam.
- Dur, dur, tez elə, tez elə, gecikdik, - hövlank yerindən durub, furajkasını aradı.
- Hara?
- Obedə, nahara gecikdik, yeməkxanaya getmək lazımdı. Get-məyəndə, ya da gecikəndə rəisə çatdırırlar.
O da iclasda adamın başını xarab edir.
Onlar tələm-tələsik əvvəl otaqdan, sonra binadan həyətin o biri başındakı yeməkxanaya tərəf
addımladılar.
Yeməkxananın qapısı təzəcə açılmışdı. İçəri doluşmuş məh-kumlar geniş bir pəncərənin qarşısında sıra
ilə növbəyə düzülmüşdü-lər. Rəisin növbətçi köməkçisi və bir neçə əməliyyatçı xörək və çörək paylayanlara
nəzarət edir, göstərişlər verirdilər. Qapının yaxın-lığında dəstə rəisləri yığışıb nəyi isə müzakirə edir, o baş bu
başa var-gəl edirdilər. Dəstə rəislərindən ikisi yox idi, haradasa ləngiyir-dilər. Həmişə onlara söz atıb məzələnən
rejim Nurəddin adətinə xilaf çıxmadı:
- Bir vəzifədən ki, səkkiz dənə ola, o vəzifənin adını çəkməyə dəyməz, işləmək bir yana qalsın…
Dəstə rəislərindən yaşlısı onu cavabsız buraxmadı:
- Ə, sən, get kəkil ölçməyinlə məşğul ol.
Zalda üç cərgə dar uzun stullar və stol boyunca sağ və solda oturacaqlar düzülmüşdü. Bir stolun ətrafına
on nəfər yerləşirdi.
Balandanın ağır iyi yeməkxanaya dolmuşdu. Alüminiumdan düzəlmiş ağ boşqab-miskiləri, tomatlı suda
üzən bir neçə kartof və kələm parçasından ibarət xörəklə doldurub, oturacaqlarda əyləşən məhkumlar
tələsmədən nahar edirdilər. Düzünə qalsaydı belə xörəklə doymaq mümkün deyildi. Odur ki, onlardan beş-on
nəfəri çəkinmə-dən ikinci və hətta üçüncü dəfə növbəyə durub balanda alırdılar.
Az keçməmiş rəisin müavinləri də yeməkxanaya gəldilər. Onların gəldiyini görən çöldə dayanan zabitlər
də içəri daxil olub zal boyunca nizamla düzüldülər.
Balandanın iyindən içəridə çox dayana bilməyən müavinlər yeməkxananın hər tərəfinə göz gəzdirib çölə
çıxdılar.
Cəbrayıl qapının qarşısında əlində balanda ilə dolu miski tutan məhkumun qarşısını kəsmişdi:
- Qaytar, qaytar geriyə. Baraka yemək aparmaq olmaz, rəis tapşırıb.
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

17

- Cəbrayıl müəllim, kəndçimçin aparıram, xəstədir, gələ bilmir.
- Xəstədir, getsin sançasta. Ya da get növbətçidən icazə al, sonra apar. Sən bilirsən ki, yeməkxanadan
yemək daşımağa ancaq üzdəniraqlara icazə verilib. Sən, üzdəniraq deyilsən?
- Cəbrayıl müəllim, bu nə sözdür, - məhkum incidi, - nə olar qoymayın, Allah canınıza dəyməsin, miskini stollardan birinin üstü-nə qoyub, burnunda mızıldanıb çölə çıxdı.
Cəbrayıl zala daxil olandan hər şeyə nəzər yetirən Şəfiyə məsləhət verdi:
- Bax, belələrini görəndə, sən də qarşısını al. Səni daha da tez tanıyarlar.
- Bəlkə, doğrudan xəstə olanı var?
- Xəstələri biz tanıyırıq, kim xəstədir. Bu xörək daşıyanların çoxu şusturyaklık edir. Başdanxarabın birisi
oturur barakda, belələri-ni göndərir ki, get mənimçün balanda gətir.
- Yeməyə hamı gəlmir?
- Xeyir. Əvvəllər on faizi gələrdi, indi çöldə yaşayış çətin-ləşdiyi üçün yarıya qədəri gəlir.
Bayaqdan bütün zal boyu var-gəl edən dəstə rəisi mayor Nuru müəllim onların bərabərinə çatanda
Şəfiyə dedi:
- Məsəl var, atı atın yanına bağlarsan həmrəng olmasa da, həmxasiyyət olar. İndi nəbadə bunun
xasiyyətlərini öyrənəsən, - Cəb-rayılı göstərirdi, - işini öyrən, amma xasiyyətini yox.
- Xasiyyətim nə qədər təhlükəli olsa da, ayağı sürüşkənlikdə sizə çatmaram.
- Gördün? - Nuru Şəfiyə sual etdi, - bu hələ mədəni forması-dır.
- “Körpə” hardadır, gözə görünmür, - Cəbrayıl maraqlandı.
- Sən bilərsən. Gül kimi uşağı korladın, vələdüzna etdin. İndi nə bilim, kim qucağına alıb?
- Indi şəbədə edirsən, vaxt gələcək rəis olacaq, yalmanacaq-san. Niyə də olmasın? Yuxarıda adamı da
var, yetərincə pulu da var, nə olsun ki, özəl universitet bitirib...
- “Körpə” kimdi? - Şəfi soruşdu.
- “Körpə” səhər iclasda gördüyün uzun, arıq leytenant var idi ha, - Cəbrayıl eyni zamanda onun yerişini
yamsıladı, - Rahib, hə onun aya-masıdı. Bir ildir işləyir. Təzə gələndə ona da mən hamilik etdim, fırıl-dağın biridir,
“körpə” olmasına baxmayaraq. Hə, qardaş burda hamının ayaması var. Darıxma, bir-iki günə sənə də ayama
tapacaqlar, - ətrafdakı rəislərə işarə edib sadaladı, - alkaş, qaqaş, bozdar, masya, zır-zır. Nuru da ki, xəbərin olsun,
obşakdır. Bizim obşakımız. Amma, ağlına başqa qafiyəli söz gəlməsin ha...
Nuru tez cibindən iri bir təsbeh çıxarıb onun kürəyinə zərblə çırpdı:
- Ay səni, “çort”...
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***
Saat ikidə məhkumların naharı bitdi. Axıra qalmış son beş-on nəfər də nəzarətçilərin hay-küyü ilə çölə
çıxarıldı və yeməkxananın qapısı bağlandı. Zabitlər hərə öz otağına çəkildi. Şəfi də Cəbrayılla otağa qayıtdı.
Yerində rahatlanıb oturandan sonra əlini mədəsinin üs-tünə aparıb Cəbrayıldan soruşdu:
- İşçilər burada naharı necə edirlər?
- Baxır da, kimə necə sərf edir, - Cəbrayıl hazırlıq görərək, qarşısına düzülmüş kitab-dəftəri bir qırağa
yığaraq stolun üstünü sah-manladı, - çöldə, qapıdan əlli metr aralıda yeməkxana var, imkanlı oğlanlar naharı
orada yeyirlər.
- Xərci nə qədərdir?
- Ay ərzində eləyir təqribən maaşın otuz faizi.
- Çox deyil?!
- Az da deyil. Bu belə. Adam var yeməyini əlində evdən gəti-rir. Ya imkanı azdı, ya mədəsi xəstədir. Bəzisi
də dustaqdan nəsə alıb yeməyi ayıb sayır. Ancaq, məncə bu ağılsızlıqdır. Uçastkovu öz sahə-sindən dolanır, yol
polisi sürücüdən alır. Mən də dustaqla işləyirəm, dustaqdan da dolanmalıyam. Dustaq da bizim kimi insandır, nə
olsun məhkum olunub. Əhmədə tapşırmışam, hər gün görüşə gələn ərzaqdan mənə nahar hazırlasın. Niyə də
yeməyim? Düz demirəm? Görən Əhməd bu gün nə hazırlayıb?
Cəbrayıl qapıya tərəf getmək istəyirdi ki, Əhmədin köməkçisi əlində ağzıbağlı tava otağa daxil oldu
- Bəh, bəh, bəh... Nədi ə, bişirdiyiniz?
- Rəis, kartof qızartmasıdır, - məhkum cavab verdi.
- Əla, əla, belə yeməyi heç şah da yemir. Şəfi, yaxın otur, başla, yoxsa mədəmizdə şirə qalmayacaq.

***
Cəbrayıl naharını qurtardıqdan sonra, əvvəl çarpayıya uzanıb dincəlmək istədi, lakin qolundakı saatına
baxıb qərarını dəyişdi:
- Gün yarını keçdi, bir iş görmədim, gedim fırlanım görək nə var, nə yox.
O, otaqdan çıxdı, üç dəqiqə keçmədi, bir məhkumu qabağına qatıb geri qayıtdı:
- Əlivi çıxar cibindən, özün də düz dayan, - yerində əyləşdi, qələmini götürüb stolun üstündəki kağıza
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qeyd etməyə başladı.
- Adın, soyadın, maddən? Yaxşı, adam üçün neçə dəfə keçər-lər? Deyilib ki, barakda siqaret çəkmək
olmaz. Şəxsən rəis göstəriş verib.
- Cəbrayıl müəllim, vallah, barakda çəkmirdim, elə yandırıb çölə çıxmaq istəyirdim ki, gəlib tutdunuz, məhkum yalvarışlı səslə Cəbrayılın sözünü kəsdi, - keçin taxsırımdan.
- Xeyr, keçməz. Çox keçmişəm, axırıncı iki xəbərdarlığımı tarixi ilə bax bura da qeyd etmişəm, qarşısındakı dəftərlərdən birini vərəqləyib göstərdi, - məhkumla tərbiyəvi mövzuda söhbət apardım, görürsən, xeyri
nə oldu? Sən necə vardın elə qalmaqda davam edirsən. Odur ki, səndən bu dəfə rəisin adına raport yazıb
cəzalandırılmağını xahiş edəcəyəm. Axırıncı dəfə şizoda nə vaxt olmusan?
- Bir il qabaq.
- Deynə darıxmışam da, elə sənə lazımmış havavı dəyişəsən.
- Cəbrayıl müəllim, mən şizodan qorxan oğul deyiləm. Şizonu biz dustaqlar üçün tikiblər də... Amma,
baxır nədən ötrü, bir siqaretə görə orda yatmağa dəymir. Düz deyirsiz, mənə çox hörmət etmisiniz, qabağınızda
xəcalətliyəm. Vallah, srağagünkü görüşə yez-nəm gəlmişdi, əliboş, heçnəsiz... Üzüqara qaldım hamının
qabağında, elə sizin də. İçəri manat keçirənə, yalan danışana Allah lənət eylə-sin...
- Dayan, saxla, üyüdüb tökürsən. Sən nə danışırsan? Səndən pul istəyən oldu? Səndən qoyulan qaydaqanuna əməl etmək tələb olunur, başqa şey yox.
- Cəbrayıl müəllim, bu dəfə də keçin günahımdan. Mən rəisin qabağına getməyim. Yaxınlarda məmə
gələcək, anamı deyirəm, adınıza layiq xəcalətinizdən çıxaram.
- İş ki, qaldı məmə gələnə, ölən günü sal yada. Ə, yeri ə, mənə nağıl danışma. Get, əynini qaydaya sal,
hazırlaş, indi yorğunam, idarəyə getməyə həvəsim yoxdur, axşam yoxlamasında səni aparacağam yuxarı.
O, yuxarı deyəndə müəssisənin idarəsinin ikinci mərtəbəsini nəzərdə tuturdu. Suya düşmüş cücə kimi
büzülmüş məhkum, dinməz-qanıqara dəhlizə çıxdı.
- İndi fikir ver, dalısıyca neçəsi gələcək, - Cəbrayıl onun arxasınca gülümsədi, - yoruldum, bir az
dincəlim, - çarpayıya uzandı.
Şəfi həm öyrənmək, həm də başını qarışdırmaq məqsədi ilə stolun üstündə qalaqlanmış dəftərlərin
hamısını tələsmədən, səbrlə gözdən keçirirdi. Cəbrayıl elə təzəcə mürgüləyirdi, otağa üç nəfər - biri cavan, ikisi
orta yaşlı məhkum daxil oldu.
- Cəbrayıl müəllim, - onların ən böyüyü dilləndi, - siz allah bağışlayın, gəldik narahat eylədik, o bizim
uşağa görə gəlmişik, barakda siqaret çəkibmiş, bir qələtdi eyləyib, keç onun günahından bizim xətrimizə...
- Ağasəlim, - Cəbrayıl söhbətin uzanacağını duyub, könülsüz yerindən dikəlib çarpayıda oturdu, - Allaha
şükür, neçə illərdir biz bir-birimizi tanıyırıq. Sən mənim xasiyyətimi bilirsən, sənə olan hör-mətimi də bilirsən.
- Allah canıvı sağ eləsin, hörmətivi əskik eləməsin, - Ağasə-lim deyilən məhkum razılıqla başını
tərpədib əlində tutduğu təsbehi asta-asta çəkdi. Cəbrayıl sözünə davam etdi:
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- Amma beləsindən ötrü gəlib ağız açmağa dəymir. Onun gözündən gəlməsin, mən ona nə qədər hörmət
eləmişəm. Nə qədər keç-mək olar, hə? Ona görə də incimə, bu məsələyə üz vurma, mümkün deyil...
- Cəbrayıl müəllim, - Ağasəlim səbirsizliklə onun sözünü kəsdi, - sözüvün qabağında balan dursun, biz
dünyagörmüş adamlarıq, hər şeyi başa düşürük. Sən də haqlısan, ancaq, indi bu bədbəxt oğlu gedib üç-beş gün
şizoda yatmaqla nəsə dəyişəcək? Özün fikirləş, bizə heç ləzzət eləməz ki, gələk sənə xahiş edək, sözümüz yerə
düşsün. Sən yola ver, mən özüm onu necə lazımdı başa salaram, bir də belə qələt eləməz.
- Cəbrayıl müəllim, - Ağasəlimlə gəlmiş o biri yaşlı və cavan məhkum da söhbətə qoşuldular, - biz də
söhbət edərik, başa salarıq.
- Onda bir şərtlə, - Cəbrayıl çarpayıdan qalxıb öz stulunda əyləşdi, - bu anlamaz üçün gələn dəfə gəlib
mənə xahiş etməyəcək-siniz.
- Nə olar, lap yaxşı, sən necə deyirsən elə də olsun, - Ağasə-lim dilləndi.
- Düzünü deyirəm, mənim onun haqqında fikrim qəti idi. Daha siz ki, təkid edirsiz, qurban olsun sizə,
eybi yox.
- Çox sağ ol, Allah səni həmişə var eləsin, balovu saxlasın, - onlar bir-birinə imkan vermədən Cəbrayılı
alxışladılar.
- Özün görəcəksən, hər şey yaxşı olacaq, - bunu da Ağasəlim sağollaşıb çıxarkən dedi.
- Bu kimdir, olmaya obşakdı? - Şəfi soruşdu.
- Yox, obşak ha... - Cəbrayıl şaqqanaq çəkdi, - “g...n” birisidir, yerlilərinə himayədarlıq edir. Obşak belə
olmur. Qarşımıza çıxsa gös-tərərəm sənə. Nurunu demirəm ha, Nuru dəstə rəislərinin obşakıdır, - Cəbrayılın bir
balaca kefi durulmuşdu.
- Hər şeyin yaxşı olacağı nə vaxta nəzərdə tutulur? - Şəfi Ağasəlimin sözünə eyham vuraraq soruşdu.
- Nə bilim, bunların düz əməlli sözü olur ki. Olmayacaq, qa-çan yerləri yoxdur. Üç-beş gündən sonra
onu yenə yaxalayacağam, onda nə edəcəyimi özüm biləcəyəm. Üstümə xahiş-minnətə keflərin-dən gəlmirlər,
bilirlər ki, “yuxarıya” aparılsalar istər əziyyəti, istərsə xərci də qat-qat baha başa gələcək. Amma, bir iş də var
ki, tökülüb-itəni “yuxarıya” aparanda “zam” əsəbləşir ki, gətirəndə əməlli adam gətir. Cındır-mındırı yanıma
gətirməkdənsə, özün tərbiyəvi söhbət elə. Başa düşdün?
- Olmazmı, heç “yuxarıya” ehtiyac olmasın? Hər işini özün həll edəsən?
- Olmur. Bu millət qılınc müsəlmandır. Söz başa düşən olsay-dılar burda nə gəzirdilər. Sıxmasan,
saymayacaqlar. Hamısı olmasa da əksəriyyəti belədir. Yalnız çəkindikləri, pislik gözlədikləri işçilərə daha çox
diqqət və ehtiram göstərirlər. Dustaq psixologiyası hər oğu-lun girdiyi kol deyil…

***
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Saat beşin yarısı idi. Əvvəlcə müəssisənin hər tərəfində eşidi-lən uzun-uzadı zəng səsi gəldi. Zəng səsi
kəsilən kimi məhkumları axşam yoxlamasına haylayan nəzarətçilərin səs-küyü yaşayış sahəsi-nin həyətini
bürüdü.
Cəbrayıl nəzarətçilərin səs-küyünü eşitcək yerindən qalxıb üst-başını qaydaya saldı. Furajkasını götürdü.
- Hazırlaş, çıxaq camaatı yoxlamaya tələsdirək.
- Mən hazıram, - Şəfi furajkasını başına qoydu, - getdik.
Onlar otaqdan dəhlizə çıxdılar. Cəbrayıl dəhlizin o başında, barakın qarşısında toplaşmış məhkumlara
tərəf çevrilib qışqırdı:
- Nə yığışmısınız ora? Yoxlama sizə aid deyil? Yoxsa xüsusi dəvət lazımdır?
Cəbrayılın harayından sonra barakdan çıxanların sayı artdı. O, barakın içərilərinə yeriyib harayına
davam etdi:
- Tez olun, ləngiməyin, kimsə yatıb qalmasın.
Həyətboyu başları qırxıq, qara paltarlı, gündən qaralmış insan seli müəssisə rəisinin növbətçi
köməkçisinin otağının qarşısındakı meydana axışırdı.
Saat beşədək bütün məhkumlar dəstələr üzrə sıra ilə düzülüb durmuşdular. Hər dəstənin qarşısında öz
rəisi dayanmışdı. Növbətçi otağının qabağında rəhbərliyi təmsil edən müavinlər, şöbə rəisləri dayanıb,
yoxlamaya ümumi nəzarət edirdilər. Növbətçinin müşayiəti ilə səliqəli geyinmiş məhkum bir əlində stul,
digərində dördkünc, qutuya bənzər çamadan gətirdi. Bir qədər kənarda əvvəl stulu, sonra da stulun üstünə
çamadanı qoyub açdı. Çamadanın içərisi cərgə ilə düzülmüş kartoçka ilə dolu idi. Kartoçkalarda məhkumun
şəkli, adı, familiyası, cəzasının müddəti qeyd olunmuşdu.
- Dəstə rəisləri, gəlin kartoçkaları götürün. Nəzarətçilər, siz də kömək edin, - növbətçi uca səslə elan
etdi.
Kartoçkalar paylanandan sonra yoxlamanın başlanması üçün rəisdən icazə almaq lazım idi.
Şəfi rəhbərliyi təmsil edənlərin yanında durmayıb, izdihamın önündə, növbətçinin yaxınlığında qərar
tutdu. Artıq səhərdən zona təzə dəstə rəisinin gəlməsi xəbəri yayılmışdı. Odur ki, bütün dustaq-lar ona diqqət
edir, gözləri ilə yeyirdilər.
Şəfi ömründə heç vaxt bu qədər adamın - mindən artıq məh-kumun qarşısında dayanmamışdı. Qara
insan kütləsinə baxdıqca az qala gözləri qaralırdı. Minlərlə göz ona baxırdı. Bu gözlərin çoxunda onun duruşuna,
əynindəki formasına qarşı sözlə ifadə edilməyən acıq, gizli nifrət, istehza duyulurdu. Bu gözlərə baxmaq çətin idi.
Şəfinin ürəyi gözü ilə aldığı saysız-hesabsız mənfi emosiyalardan ani sıxılsa da, özünü itirmədi. Elə bil, kimsə
ona daxilində “qurddan qorxan meşəyə girməz” məsəlini xatırlatdı. Əslində onun müəssisədə işləyə bilməsinin
əsası elə bu saniyələrdə, dəqiqələrdə qoyulurdu. Ona görə də, baxışlarını daha da ciddiləşdirib gözlərini
çəkmədən, bayaqdan ona saymazyana baxanların gözlərinin içinə nəzər saldı. Ciddi nəzərlərdən sarsılanları
görüncə, Şəfi qəlbində ilk sınaqdan uğurla keçdiyinə görə rahatlıq tapdı.
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Ehtimala görə axşam yoxlamasında rəis iştirak edəcəkdi. Ancaq, məlum oldu ki, rəis işinin çoxluğundan
gəlməyəcək və axşam yoxlamasına başlamağı göstəriş verib. Bunu biləndə növbətçinin qalın, zəhmli səsi hər
tərəfə yayıldı:
- Oxu-yun!
Dəstə rəisləri əllərində saxladıqları kartoçkalarda adı və fami-liyaları ucadan oxuyur, adları çəkilən
məhkumlar irəli çıxıb, onun qarşısından keçərək, yaşayış sahəsinə istiqamətlənəndə həmin kartoç-kanı çevirib
arxaya yerini dəyişirdilər. Hamını yoxlayandan sonra kartoçkalar yenidən dördkünc çamadana yığıldı. Növbətçi
kartoçka-ları qaytaranlara xəbərdarlıq etdi:
- Əldə və cibdə qalan kartoçkaları unutmayın. Olmayanların kartoçkasın mənə verin.
On dəqiqə keçmədi, bir qrup məhkumdan savayı meydan demək olar ki, boşalmışdı. Yoxlama başlanandan
“zampaliti” və şöbə rəislə-rini başına yığıb nə isə müzakirə edən müavinin qınayıcı səsi eşidildi.
- Ə, “qızlar” niyə qalıblar?
Növbətçi nəzarətçilərdən birinə acıqlandı:
- Üzdəniraqları yoxlamağı sənə tapşırmışdım axı, nəyi gözlə-yirsən?
Meydanın aşağı başında yalnız üzdəniraqlar qalmışdı. Onları tez yoxlamaq olmazdı. Onların borcu hər
yerdə hamıdan sonra axıra qal-maq idi.
Şəfi sezilməz maraqla yüzə yaxın fərqli məxluqu bir-bir nəzərdən keçirdi. İlk baxışdan o biri
məhkumlardan ayırd etmək çə-tin olan bu insanlar heç də Aydan gəlməmişdilər. Müəssisənin bütün ağır və
çirkli işlərini görən binəvalar ən çox tökülüb itən, köhnəlik-dən əskiyə dönən, rəngi solmuş kirli paltarları ilə
bir-birlərinə oxşa-yırdılar. Bir də onların gözündə vüqardan əsər-əlamət görünmürdü. Malik olduqları
eyiblərinin ağırlığını ürəklərində hiss etdikləri üçün günahkar, həm də ətrafdan incimiş baxışlarla baxırdılar.
Sanki, hər an alçaldılmağa və təhqir olunmağa hazır idilər.
Cəbrayıl dəstəsini yoxlayıb kənarda dayanıb yoxlamanın bit-məsini gözləyirdi. Şəfi ona tərəf addımladı,
üzdəniraqlara işarə edərək soruşdu:
- Hamısı burada “xoşbəxt” olub, yoxsa...
- Burada olanı da var, çöldən gələni də. Bunlar rəsmi hesab edilənlərdir. Bir bu qədər də gizlin qalanı
var, - Cəbrayıl əlini havada yellətdi.
Nəzarətçi üzdəniraqları yoxlayıb qurtarandan sonra kartoçka çamadanı bağlandı. Növbətçi müavinə
məruzə etdi. Müavin hər şeyin öz qaydasında başa çatdığını görüb, yoxlamanı qurtarmış sayaraq idarəyə tərəf,
qalanlar da hərə öz iş yerinə yönəldilər.

***
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- Cəbrayıl müəllim, yenəmi otağa gedək?
- Başqa hara gedəsiyik?
- Evə nə vaxt buraxırlar?
- Yarım saatdan sonra, axşam yeməyi başlanır. Yeddidə qur-taracaq. O zaman getmək olar. Əgər
buraxsalar.
- Gün nə yaman uzun çəkir. Nəsə darıxdım. Bəlkə otağa get-məyək, yarım saatı həyətdə keçirək.
- Sən elə bu gün gəlmisən işə, nə tez darıxdın, - Cəbrayıl Şəfiyə güldü, - istəyirsən sən Nurunun yanına
get. Həyətdə durma. Mən dəstəni axşam tərəfi bir də obxod edəcəyəm. Bax, odur Nuru-nun otağı, - o, birinci
mərtəbənin girişindəki qapı ilə üzbəüz otağı göstərdi və özü yuxarı mərtəbəyə qalxdı.
Şəfi üzərində “mayor Əliyev Nuru” yazılmış lövhə asılan qapını yavaşca döydü.
- Gəl, gəl, - içəridən Nurunun səsi gəldi. Şəfi qapını açıb içəri daxil oldu.
- Oho... gəlin, Şəfi müəllim, necəsən, nətərdi vəziyyət? Əyləşin.
Nurunun otağı geniş olsa da, Cəbrayılın otağından çox da fərqlənmirdi. Eyni stol, stul, çarpayı, kitablar,
dəftərlər.
- Sağ olun, Nuru müəllim, - Şəfi əyləşdi, - çox sağ olun. Şükür Allaha, hər şey qaydasındadır.
- “Çort” sənə bir şey öyrədirmi?
- Öyrədir, yavaş-yavaş, yeri gəldikcə başa salır.
- “Çort” olmağına baxmayaraq bacarıqlı, təcrübəli işçidir. Ona tapşırılmağında baxtın gətirib. Əgər hansısa
məsələdə onun izahı, kömə-yi səni qane etməsə, mənə də gəlib müraciət edə bilərsən. Hər zaman bacardığımı
eləməyə hazıram.
- Minnətdaram, sağ olun. Belə başa düşdüm ki, sizin Cəbra-yılla zarafatınız var. Bəlkə mənə
aydınlaşdırasınız, siz “çort” dedikdə şeytanmı demək istəyirsiniz?
- Heç də yox. Zonda çort sözü başqa məna daşıyır. Darıxma,. işlədikcə özün ayırd edəcəksən. İndi isə
gəl bir stəkan çay vuraq.
- Etirazım yoxdur, - Şəfi Nurunun termosdan süzdüyü çayı qarşısına çəkdi.
- Sən de görüm, “çort” sənə qazanmağın yolunu öyrədirmi, əsas odu, hə?
- Qoy hələ bir az işləyim, pisi, yaxşını tanıyım da...
- Yox, qardaş. Bu elə vacib şeydir ki, gərək ilk gündən öyrənə-sən, ya da öyrənməyə can atasan. Can
atmadın, birinci gündən özünü necə apardın elə də qalacaqsan. Uzağı sabahdan fikir ver. Bizim iş belədir. Xırımxırdanı gərək özün qazanasan. Bir də ki, bir qanuni çörək yolumuz var. Hər ayda bir dəfə dəstədən rəis məsləhət
bilən məhkumları - üç nəfər, beş nəfər, neçəsi olsa, azadlığa buraxılmaq üçün məhkəməyə təqdim olunanda müsbət
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xasiyyətnamə yazacaqsan. Rəis məhkəmədən sonra hər xasiyyətnamə üçün səni görüm-baxım edəcək, vəssalam. Bu
da bizim qazancımız. Nə varlı olacaqsan, nə də acından ölməyəcəksən. Evlisən, subay?
- Subay.
- O... Kefdəsən ki, dünya aləm nə qulağına, bir boğazındı, bir də... Yoxsa biz, bilmirik uşağın dərdin
çəkək, arvadın sifarişlərin edək. Dərdi-sərdən adamın ürəyi ağrıyır. Heyf subaylıqdan. Gəl ki, onun da həddi
olmalıdır, həddini keçdi o da ləzzətdən düşür.
- Yox, hələ həddinə çox var, - Şəfi arxayınlıqla güldü.
- Söhbət dananı qurda verər. Vaxtdı, iç çayını gedək.
Onlar çay içəndən sonra otaqdan çıxıb yeməkxanaya gəldilər. Nahardan fərqli olaraq, şam yeməyinə
məhkumların yarıdan azı gəlmişdi. Qapının ağzında dayanıb siqaret çəkən Akif çağırılan, yaşlı dəstə rəisi
qımışa-qımışa Şəfiyə dedi:
- Bacıoğlu, birinci gündən Nuru ilə tapışmısansa işin düzəlib.
- Sən belələrinə əhəmiyyət vermə, - Nuru məsləhət verdi, - ağızların tutsan başqa yerindən səs
çıxaracaq…
Bir neçə dəqiqə keçdi, müavinlər də yeməkxanaya daxil oldu-lar. Yenə onları görcək zabitlər və
nəzarətçilər zal boyu bütün yemək-xanaya nəzarətedici nizamla düzüldülər.
Zampalit ön cərgədə əyləşib balandasını yeyən, tökülüb-itən, üz-gözündən ilk baxışda yazıqlıq yağan
məhkuma tamaşa edirdi. O, balandasını yeyib qurtarmışdı ki, zampalit yeməkxanada işləyən məhkumlardan
birinə göstəriş verdi:
- Kömək et, İntizama əlavə yemək və çörək versinlər, növ-bəsiz.
Təcili zampalitin göstərişi yerinə yetirildi. İntizam sevinə-sevinə yeməyə girişmək istəyirdi ki,
zampalitin səsini eşitdi:
- İntizam, əvvəl Allaha dua et, sonra, - İntizam qaşığı buraxıb əllərini göyə qaldırdı, dua edirmiş kimi,
dodağının altında özünəməx-sus qəribə səslə mızıldandı.
- Hə, indi ye. Eşidirsən, kim səni “Çandriko” çağırsa mənə deyərsən, yaxşı?
- Baş üstə, qadan alım, baş üstə, - İntizam mızıldadı.
Zampalit yaxınlıqda dayanıb İntizamı maraqla seyr edən Şəfiyə dedi:
- Bunun beləliyinə baxma. Arada elə qəribə sözlər deyir ki, mat qalırsan.
- Nə üstündə tutulub?
- Pul yeyib. Ali təhsilli mühasib olub - buxalter.
Şəfinin təəccübdən gözləri böyüdü:
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- Bəs niyə özünü bu günə qoyub?
- Yəqin tülkülük edir.
Yeddinin yarısında müavinlər yeməkxanadan çıxdılar. Onla-rın getməsini gözləyirmiş kimi, Cəbrayıl
son tikələrini udan İntiza-mın başının üstünü kəsdirdi:
- Sənin adın nə oldu?
İntizam Cəbrayılı görcək daha da yazıqlaşdı:
- Çandriko.
- Ay sağ ol, Çandriko. Yeyib qurtardın, indi çıx bu yana, - onu yerindən durğuzub, aralığa gətirdi, - bir
dənə bizimçin “indey-ski” oxu, ya da Əsli-Kərəmi.
İntizam oxuyurmuş tək mızıldamağa başladı.
- Yox, bu oxumaq deyil, - Cəbrayıl razılaşmadı, - dünən bun-dan yaxşı oxuyurdun.
İntizam birtəhər başını qaçırmaq, onu əhatə edənlərdən canını qurtarmaq istəyirdi. Dəstə rəisi Akif
dözmədi:
- Ə, siz Allah, buraxın itilib getsin. Evimizə bir hovur tez get-məyin dərdini çəkməkdən, gör nəynən
başıvızı qatırsız. Maraqlanın, bəlkə rəhmləri gəlib, on dəqiqə tez buraxdılar.
- Yaxşı, onda siqnal verə-verə gedirsən, - Cəbrayıl İntizam-dan əl çəkmirdi, - qapıdan çıxana qədər. Hə,
getdin. Siqnal, siqnal, bərkdən.
Zabit və nəzarətçilər özlərini gülməkdən saxlaya bilmirdilər.
- Bibip - bibip - bibip, - İntizam yeməkxanadan çıxıb canını qurtardı.
Artıq boşalmış yeməkxanada dayanmağa heç kəsin qərarı gəlmədi. Hamı həyətə çıxıb işdən çıxmaq üçün
yuxarıdan - ikinci mər-təbədən veriləcək işarəni gözləyirdi.
Saat yeddiyə beş dəqiqə qalmış Bəhram müəllim eyvanda göründü. Dəstə rəisləri Nurunu qınağa
çəkmişdilər.
- Belə obşaklık olar? Başqa vaxt bir xəbər olanda hamıdan qabaq qaçırsan Bəhram müəllimin yanına. Nə
ağzına su alıb durmu-san, düş qabağa, dillən, icazə al, çıxaq gedək xarabamıza.
Nuru çarəsiz qalıb üzünü zampalitə tərəf tutdu:
- Bəhram müəllim, millət “aminist” istəyir.
Zampalit özünəməxsus tərzdə əlini tərpədib dedi:
- Gedin. Bəxtiniz gətirib, rəis nazirliyə gedib.
Zabitlər növbədə qalan yoldaşları ilə sağollaşıb sevincək çöl qapısına tərəf yollandılar.
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Şəfi dözməyib Cəbrayıldan soruşdu:
- Məgər rəis olsaydı, bizi evə buraxmayacaqdılar?
- Rəis olsaydı iclas adıyla yarım saat da saxlayacaqdı, - Cəbrayıl izah etdi.
- Niyə?
- Niyəsini Əliməmməddən soruşarsan.
Dəmir qapılar şaq-şaraqla açılıb örtüldü. Növbə ilə çölə çıx-dılar.
Şəfiyə elə gəldi ki, yüklənmədən, təzyiqli sahədən çıxıb, yün-güllük, çəkisizlik şəraitinə düşdü. Sanki, hava
başqa cür idi. Daha təmiz idi. Havadan insanın iliklərinə qədər yayılan azadlıq ətri gəlirdi. Ömrün-də birinci dəfə, on
saatdan çox qapalı müəssisədə olduğundan, ona bu gün həyatının qurtarmaq bilməyən ən uzun günü kimi görsəndi.
Nəha-yət, ağır yükə bənzər iş günü geridə - dəmir qapıların o tayında qaldı.
Hava yavaş-yavaş qaralır, axşam düşürdü. Yanan işıqların sayı artdıqca, hamı evinə tələsirdi.
“Azadlıq həyatın ən şirin nemətidir.” Adını unutduğu böyük filosofun kəlamını Şəfi bu gün tam mənası
ilə dərk etmişdi: torpaq, od, hava, su qədər insana gərək olan, məhrum edilməyənədək qədri-qiyməti bilinməyən
azadlıq...
İnsan niyə belə olur, - o, yolboyu düşündü, - pisi görməsə yaxşını ayırd edə bilmir…

II

Sonrakı üç gün demək olar ki, ilk günün təkrarı kimi keçdi. Bəzi diqqətəlayiq olmayan hadisələr istisna
olmaqla müəssisədə həyat hər gün eyni ssenari üzrə davam edirdi. Belə həyat kənardan nə qədər yek-nəsaq görünsə
də, bütün işçilərin məqsədi baş verəcək hadisələrin axarını ssenaridən kənara çıxmasının qarşısını almaqdan ibarət
idi.
Beşinci gün nahar yeməyindən sonra müəssisənin daxili radiosundan - səsucaldandan Şəfinin heç vaxt
eşitmədiyi elan verildi:
- Dəstə rəisi, Şəfi müəllim, təcili zampalitin otağına gəl.
Elan bir neçə dəfə təkrar olundu. İlk dəfə radioda onun adının belə dəbdəbəli elan olunması Şəfini
həyacanlandırdı, həm də ürəyini narahatlıq bürüdü: “Görəsən niyə çağırır?” Narahatlıq Cəbrayıla da sirayət etdi:
- Allah xeyir eyləsin, get gör nə istəyir.
İkinci mərtəbənin dəhlizinin girəcəyində onu zampalitin yeməyini, çayını hazırlayan, dnevalnı deyilən
məhkum qarşıladı.
- Otağında kənar adam var? - Şəfi soruşdu.
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- Xeyr, sizi gözləyir, - dnevalnı cavab verdi.
Şəfi qapını döydü:
- Bəhram müəllim, gəlmək olar?
- Gəl, gəl, - o, yaxınlığındakı televizorda göstərilən mənzərə-lərdən gözünü ayırıb qapıya tərəf baxdı, gəl əyləş.
Şəfi yaxın stullardan birinə əyləşdi. Zampalit televizorun səsini aldı:
- Hə, necəsən? İşə alışa bilirsən?
- Sağ olun, yaxşıyam, belə də, xırda-xırda.
- Cəbrayıl sənə işi öyrədə bilibmi?
- Öyrədib. Sənədlərin aparılma qaydalarını hesab edirəm ki, bili-rəm.
- Lap yaxşı, elə də olmalıdır. Sən savadlı oğlansan. Bəzi girdirmə diplomlular kimi deyilsən, bum-bum. Sənə
bir dəfə izah olundu, özün öz işini biləcəksən. Keçək əsas mətləbə. Rəislə məsləhətləşmişik ki, sənə hələlik
səkkizinci dəstəni verək. Bilirsən, savadın olsa da, hələ təcrübən yoxdur. Dəfələrlə həbs olunan, anasını, bacısını
tanımayan canavarlarla işləmək sənə asan gəlməsin. Səkkizinci dəstədə iki briqada var. Biri cəza müddəti beş ilədək
olanlardı. Hamısı sözəba-xandı, bir sözünü iki edən olmayacaq. O biri briqada petuxlardı, yəni üzdəniraqlar. Onların
briqadiri Topuşu tanıyırsan? Nə sözün var Topuşa deyərsən. O, hamısını idarə edir. Daha sənə başqa üzdənirağa
nəsə deməyə ehtiyac olmayacaq. Üç-dörd ay işlə, işi öyrən, sonra yer olar, başqa dəstəni götürərsən.
- Mən etiraz etmirəm. Üzdəniraq söhbəti bir az xoşagələn deyil.
- Boş şeydir. Hamı işi belə öyrənir, asandan çətinə. Üzdəniraq insan deyil? Burda ayırd olunur, bəs çöldə?
Məgər çöldə onlarla rast-laşmırıq, görüşmürük? Gizli mavilər azdımı? Qısası, mənasız sözlərə fikir vermə, işində
möhkəm ol. Axşam yoxlamasında get, dayan dəs-tənin qabağında, nəzarətçi kartoçkanı oxuduqca, məhkumlara fikir
ver. Başla yavaş-yavaş tanımağa. On günə hamısını üzdən tanıyacaqsan, çətin deyil. Kamilə deyərəm, altıncı
dəstənin rəisinə, - səkkizə də o baxır, əvvəllər səkkizin rəisi idi, - kabinetin açarını, olan dəftər-kitabı sənə təhfil
verər. Günü sabahdan otur kabinetində, məhkumları bir-bir çağır, söhbət elə, tanış ol, dəftərləri, planları, protokolları
qaydasına sal. Yeməkxananın yaxınlığında uzun korpus var ha, bir tərəfi üzdəniraq-lardı, o biri tərəfi mujiklər, hə
ora sənlikdir. Gündə bir neçə dəfə obxod edərsən, nəzarətdə saxlayarsan. Yenə deyirəm, işlə bağlı nə sözün,
çətinliyin olsa çəkinmədən həmin an gəl, mənə müraciət elə. Çalış, rəisə özünü yaxşı işçi kimi tanıt. Sənə uğurlar,
gedə bilərsən.
- Sağ olun, - Şəfi ayağa durub, kabinetdən çıxdı.

***

- Nə oldu, nə deyir? - Cəbrayıl otağa qayıdan Şəfidən soruşdu.
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- Səkkizinci dəstəni verdilər.
- Əla, əla, yarısı “qızdı”, yarısı oğlan. Bir-iki ay işləyərsən, elə ki, işi tam mənimsədin Əliməmmədlə
danışıb, dəstəni dəyişdirər-sən. Rahat dəstədir, başlanğıc üçün pis deyil. Uğurlar...
- Bir şey pisdir ki, ola bilsin bəzi ağzıgöyçəklər, mənə arxam-ca “petuxların nəçənniyi” adı verəcək.
- Qələt edəcəklər. Nəinki məhkumların, hətta bizim işçilərin arasında da, inan Allaha elələri var ki, özün
də tanıyacaqsan, üzdən-iraq onların yanında toya getməlidir. İşini bərk tut, elə şeylərə fikir vermə. Sən otur
dincəl, mən barakı aylanım.
- Cəbrayıl, qardaş, sən yorulmursan maşallah, neçə dəfə ob-xod edirsən?
- Atalar məsəli var, onu bilirsən, gəzən ayağa nə dəyər?
- Daş?..
- Xeyr, əzizim, “konfet kağızı”, - cibindəki pula işarə etdi.
- Halaldı sənə, - Şəfi əlini Cəbrayılın uzanmış əlinə şappıl-datdı.

***
Həmin gün axşam yoxlamasından başlayaraq, sıra düzülüşü zamanı Şəfi dəstə rəisi kimi səkkizinci
dəstənin qarşısında dayanırdı.
Səhəri gün dəstə rəisi Kamildən açarı alıb, kabineti hesab edilən otağı açdı. Neçə vaxt bağlı qaldığından, otaq
pis vəziyyətdə idi. Təcili süpürülüb təmizlənməliydi. Topuşsuz keçinmək çətin olacaqdı. O, məh-kumlardan birinə
Topuşu yanına çağırmasını göstəriş verdi.
Az keçmişdi, Topuş gəlib çıxdı. O, Əliməmmədin müstəsna hüquqlar verdiyi beş məhkumdan biriydi.
Arıq, qısaboy, iyirmi beş-iyirmi səkkiz yaşlarında olan Topuş müəssisənin ərköyünü idi. Başında azacıq saçı
vardı. Məhkum dünyasının hər əllaməliyindən xəbəri olan xırda gözləri sanki, işıldayırdı. Əyninə qəhvəyi məxmərdən gödəkcə, cins sayağı göyümtül şalvar, ayağına isə bəzəkli səndəllər geymişdi. Şəfi bu neçə gündə onun
yoxlamada dayandığını deyil, yalnız zonun həyətində o baş-bu başa tələsdiyini görmüşdü.
- Sabahınız xeyir, naçalnik, - Topuş içəri daxil olmayıb, qapı-nın ağzında dayandı.
- Sabahın xeyir, gəl içəri, - Şəfi onu otağına dəvət etdi.
Topuş açıq qapıdan içəri daxil olub, Şəfinin bir neçə metr-liyində ayaq saxladı:
- Nə lazımdır, naçalnik?
- Topuş, əvvəldən bilməmiş olmazsan. Rəisin sərancamı ilə mən sizin dəstə rəisiyəm. Odur ki, “qız”larla
bağlı müəyyən məsələ-lərin həllində mənə kömək etməli olacaqsan. Bəhram müəllim də belə deyir. Bu bir.
İkincisi, otağın vəziyyətini necə pis gündə olduğu-nu görürsən. İki nəfər göndər tez gəlib otağı səliqəyə
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salsınlar. Üçün-cüsü də, gün ərzində hər dəfə buradan keçəndə mənə dəy, daha sənin arxanca düşüb
axtarmayım. Oldumu? Yox, əgər belə olmasa, nə təd-bir görəcəyimi özüm biləcəyəm. Hər hal çiynimdəki
ulduzları elə-belə verməyiblər.
- Oldu, naçalnik. Əlbəttə, siz mənim dəstə rəisimsiz və mənim siz deyənlərə əməl etməməyə haqqım
yoxdur. Söhbəti ola bilməz. Hamısı necə lazımdı ediləcək. Bu dəqiqə çağırım, silib-süpürsünlər, - o başını çölə
çıxarıb həyətdə gözünə dəyən üzdəniraq-lardan birini fitlə hayladı:
- Potanı tap, tez gəlin bura.
- Topuş, - Şəfi söhbətini davam etdirmək üçün sözə başladı, - sənin əsl adın nədir?
- Adım Tərlandır.
- Bəs necə oldu Topuş oldun?
- İkinci sroka gələndə yaxşı kök idim. Nə bilim, zonda hərə-nin bir adı olmalıdır. Məni də Topuş
çağırdılar.
- Cinayətin nədir?
- Oğurluq.
- Əvvəlki cinayətin nə olub?
- O da oğurluq.
- Nə oğurlayırdın?
- Xırım-xırda. Əlimə nə keçsəydi. Çöldə altı ay qaldım. Tab gətirə bilmədim, təzədən oğurluq edib zona
qayıtdım.
- Üzdəniraq necə oldun?
- Yerlilərim “petux” etdilər.
- Bəs niyə yerlilərin? - Şəfi təəccübləndi.
- Tavan məsələsiydi. Birinci srokumu burjuy kimi keçir-mişdim. İkincisinə də pis başlamamışdım, odu
ki, qoşuldum qumara. Sonra da yerlilərim başıma oyun açdılar. Dəyişildim bu zona. Eybi yox, vaxt gələr
borclarından çıxaram.
- Belə başa düşdüm ki, zonda yaşamaq sənin üçün çöldə yaşamaqdan rahatdır...
- Əlbəttə. Çöldə yaşamaq azadlıq olsa da çətindir, - Topuş söhbətin uzanacağını görüb qapı ilə yanaşı
pəncərənin səkisinə söy-kəndi.
Şəfi istədi yanındakı stullardan birinə əyləşməyi təklif etsin, lakin Topuşun üzdəniraq olmasını və
başqalarının bunu yaxşı qiy-mətləndirməyəcəyini xatırlayıb fikrindən daşındı.
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- Dörd il yatdım, çıxdım çölə iş tapa bilmədim. Türmədə yatdığımı biləndə, heç çətin işlərə də
götürmürdülər. Yaxşı işlər üçün də, hara gedirsən get, bir ətək rüşvət istəyirdilər. Fikirləşdim zon yaxşıdır. Sağ
olsun hökumət, pis-yaxşı yeməyimizi verir, bu qədər “soldat”ı dörd tərəfimizə düzüb qoruyur, “sançast”ımız,
klubumuz, hamamımız. Nəyimiz çatmır, çöldə bunların hər biri problemdir. Burada çatışmayan varsa, arvaddır.
Özümüz arvada dönəndən sonra, heç ona da ehtiyac yoxdur.
Şəfi Topuşun son sözlərinə özünü saxlaya bilməyib qəhqəhə ilə güldü.
- Naçalnik, vallah düz deyirəm. Siz mənim barakda düzəlt-diyim “kutok”umu görmüsüz? Allah rəisin canını
sağ eləsin, imkan ve-rib, özümçün elə şərait yaratmışam ki, daha nəyim yoxdur. Rahatlığım, radiom, maqnitofonum.
Bəzi azadlıqda yaşayanlardan əla yaşayıram.
- Həqiqətən, rəis sənə çox böyük güzəştlər edir.
- Etməlidir də, bəs necə? Elə-belə etmir ki, işinin xətrinə edir. İnan Allaha, petuxlar olmasa zon batar,
zibil əlindən tərpənmək olmaz. Bax, bütün barakların, kabinetlərin, tikililərin, ayaqyoluların təmizliyi,
meydanların, sahələrin süpürülməsi, zibilin daşınması. Bundan başqa, bütün işlərin doxsan faizini biz görürük.
Maşını boşaltmaq, yükləmək, daşımaq, nəyisə sökmək, tikmək, kanalizasiyanı təmizləmək... Petuxların hər birinin
xasiyyətini, hansı işi bacarıb, bacarmadığını mən bilirəm. Onların hərəsinə uyğun olan işləri bölürəm, başlarının
üstündə dayanıb tələb edirəm. Rəis hər ofiserə icazə vermir petuxa əl qaldırsın, amma mənə ixtiyar verib, kim
sözü-nə qulaq asmasa, çırp mitilinə səni eşidənə qədər. Belə olandan son-ra, hansının duxu var mən deyəni
etməsin. Çox vaxt olur, rəis tap-şıran işi gündüz qurtara bilmirik, gecələr də işləyirik. Gündüzlər istirahət
etdiyimə görə, rəis icazə verib, yoxlamaya çıxmıram. Siz məni çağırtdıranda yuxudan təzəcə ayılmışdım.
Bunlar harda batıb qaldılar? - Topuş yenidən qapıdan çölə boylandı:
- Qapının ağzında nöş durmusuz, gicgicələr? Keçin içəri.
İki üzdəniraq - biri uzun, arıq, digəri gödək, kök, ürkək baxış-larla otağa daxil oldular.
- Bax, görürsüz otağı, nə vəziyyətdədir. Bizim dəstə rəisimiz Şəfi müəllim bu gündən burada oturacaq.
Biriniz döşəməni yuyur-sunuz, biriniz də divarları, qapı-pəncərəni, stol-stulları silib təmiz-ləyirsiz. On beş
dəqiqəyə otaq gül kimi tərtəmiz olmalıdır. Eşitdi-nizmi? Başlayın! Pota, sabahdan hər gün bu vaxt gəlib otağın
səliqə-sinə əl gəzdirərsən, sənə tapşırıram, yadından çıxartma, - sonra Şəfi-yə müraciət etdi, - Şəfi müəllim,
ixtiyarında bu qədər petux olan naçalnikin problemi olmamalıdır. Yenə nə sözünüz, qulluğunuz olsa, xəbər
eləyin, mən hazır.
- Sağ ol, Topuş, get istirahət elə, - Şəfi Topuşu yola saldı.
On beş dəqiqə keçmədi, otaqda təmizlik yarandı. Yolları qapının qarşısından keçən işçilər içəri boylanıb
gülümsünür, Şəfini təbrik edirdilər:
- Mübarəkdi, cansağlığı ilə, xeyirli olsun.
Üzdəniraqlar sil-süpürü qurtardıqdan sonra Şəfi də Potaya hər gün gəlib otağı təmizləməyi tapşırdı. Pota
ilk baxışda iyrənci görünsə də sözübütöv adama oxşayırdı:
- Baş üstə, naçalnik, baş üstə.
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Şəfi stolunun üstündəki köhnə qəzetlərdən birini Potaya uzatdı:
- Götür, sizə verirəm.
Onlar sevincək qəzeti alıb otaqdan çıxdılar.
“Dünyanı verim idarə edir”, - Cəbrayılın sözlərini xatırladı.
Srağagün onun məhkumlara köhnə qəzet payladığını görüb təəcüblənmişdi:
- Köhnə qəzetlə savadmı artırırlar?
Cəbrayıl gülmüşdü:
- Canım, nə savad, maxorka bükürlər.
- Bəs bir-bir niyə?
- Hər şey çox olanda qiymətdən düşür. Bir qəzetlə mən həmin adama olan diqqətimi çatdırıram.
Bu an Cəbrayıl otağa daxil oldu.
- Qardaş, mübarəkdi, bax belə, əla, əla. Stolun, stulun, şkafın, çarpayın, asılqan, daha nə lazımdı,
rəqqasələr, o da dəstəndə nə qədər istəsən.
- Cəbrayıl, ürəyi düz adamsan. Sənin barəndə düşünürdüm, gəlib çıxdın, - Şəfi onu sevinclə qarşıladı, əyləş - öz yerini ona gös-tərdi.
Cəbrayıl razılıqla özünü kresloya bənzər stulun üstünə yıxdı:
- De görüm, siftən olub? Heç məhkum qəbul eləmisən?
- Yox hələ. Hələlik tanışlığa Topuşdan başlamışam.
- Topuşdan qışda buz almaq olmur, qalmışdı indi. Burda otur-maqdan bir şey çıxmaz. Dur gedək, sənin
baraklarını gəzək, obxod edək, camaatı tanı.
- Gedək, - Şəfi etiraz etmədi.
Korpus otaqdan aralı idi. Onlar baraka daxil oldular. İçəridə məhkumların bir neçəsi səliqə sahmanla
məşğul idi. Küncdəki kupe-yə dörd nəfər yığışıb çay içirdi. Cəbrayıl müraciətlə:
- Sabahınız xeyir, nətərsiz? - soruşdu. Cəbrayılın salamını eşitcək ayağa durdular:
- Sabahınız xeyir, Cəbrayıl müəllim, sağ olun yaxşıyıq.
- Baraka baxan burdadır?
- Əzizi deyirsiz? İndicə harasa çıxdı.
- Təzə işçimiz sizin dəstə rəisidi, bilirsiz də?
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- Bilirik. Allah canıvızı saxlasın, gəlin çay için.
- İlk gündən qabiliyyətinizi göstərin, hörmət edin, o da sizi “fuflovşik” kimi yox, yaxşı oğlan, “mujik” kimi
tanısın. Əyləşin, çayı-nızı için, nuş.
Onlar sıra ilə düzülmüş çarpayıların arası ilə barakın içərilərinə irəlilədilər. Məhkumların çoxu hava xoş
olduğundan həyətə çıxmışdılar. İki nəfər nərd oynayırdı. Onların bərabərinə çatanda Cəbrayıl hər ikisinin adını
soruşdu, sonra Şəfiyə tərəf çevrildi:
- Şəfi müəllim, bunların ad və familiyalarını yadında saxla, nəzarətə götür, nə qədər and-aman eləsələr ki,
mərcsiz, elə-belə oyna-yırıq, inanma.
- And olsun Allaha, elə-belə, vaxt öldürmək üçün oynayırıq, - oynayanlardan biri dözmədi, - vallah düz
deyirəm.
- Mən də düz deyirəm. Bu zonda elə-belə heç nə olmur və heç kim də çörəyi qulağına təpmir, görə-görə
gəlirik, - Cəbrayıl sözünü tamamladı.
Bir məhkum üst çarpayıda uzanıb kitab oxuyurdu. Digəri aşağıda yatağını yığmadan yatırdı.
- Bu niyə yatır, indi yatan vaxt deyil ha, - Cəbrayıl yaxınlaşıb onu yuxudan ayıltmaq üçün çarpayını
silkələdi.
- Cəbrayıl müəllim, o, xəstələnib, özünü pis hiss edir, ona görə yatıb, - kənardakı məhkumlardan biri
dilləndi.
- Ayılsın gəlsin dəstə rəisinin qəbuluna, - Şəfini göstərdi, - dəstə rəisi onun müalicəsini təşkil edər.
Barak tən yarıdan nazik taxta ilə bölünüb, o tay üzdəniraqlara verilmişdi.
- Gəl, “qız”ların yerinə də baxaq. Zonun gül-çiçəyini sayma-saq rəhbərlik inciyə bilər, - çölə çıxmaq
üçün qapıya tərəf dönərkən üzünü məhkumlara tərəf tutub tapşırdı:
- Əziz gələndə deyin, dəstə rəisinin otağına gəlsin. Mənim yox ha, öz dəstə rəisinin, - Cəbrayıl yenə hər
tərəfə nabələdliklə göz qoyan Şəfini göstərdi.
- Baş üstə, deyərik.
Onlar barakın bu yarısından çıxıb, o biri yarısına üzdəniraqlar tərəfə keçdilər. Şəfi barakın yaraşığından,
təmizliyindən heyrətə gəl-di:
- Əvvəllər bunlar yalan olmasın it günündə yaşayırdılar, - Cəbrayıl ekskursiyaçı sayağı şərh verdi, - qapıların
ağızlarında, pillə-kənlərin altında. Rəis hamısını yığdı bir yerə, göz qabağında olmaqları üçün. İndi bura olub ən
nümunəvi barak. Rəis zona gələn bütün komis-siyaları birinci bura, “qızların” məskəninə gətirir. Zonla tanışlıq
burdan başlayır.
Barakda bir-iki məhkumdan qeyri heç kim yox idi. Yüzə yaxın çarpayı zal boyu səliqə ilə düzülmüşdü.
Özü də başqa barak-lardan fərqli olaraq bir mərtəbəli.
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- Mənim bir məhkumum üst mərtəbədə yatırdı. Tez-tez gəlib beynimi aparırdı ki, aşağı mərtəbədə yer
istəyirəm. Amma layiqli oğlana oxşamırdı, arada özünü “matişka” kimi aparırdı. Demə, gecə-lər gizlin özünü
satırmış. Günlərin birində hamamda növbəti qazanc anında faş olunur. Həmin axşam köçürüldü bura. Gəldim
təbrik elə-dim ki, alt mərtəbədə yer istəyirdin, indi yat, bu yerivi daha heç kim alan deyil.
Divarlara rəngli boyalarla cürbəcür naxışlar, rəsmlər çəkil-mişdi. Tavan “lepka” ilə bəzədilmiş, balaca
çılçıraqlar asılmışdı. Barakın yuxarı küncündə mebel rəngi ilə laklanmış taxta çarpayı, şkaflar, divardan asılan,
üzərində gözəl qız rəsmləri olan əlvan pərdələr gözə dəyirdi. Bura Topuşun “iqamətgahı” idi. Qapısı olmayan mini
kabinetə oxşayırdı.
- Öz aramızdı, - Cəbrayıl gülə-gülə dedi, - Topuş qədər də ola bilmədik. Onun kabinetinə də bax, bizim
kabinetlərə də. Kənardan fikir verən deyər üzdəniraq Topuş yox, özünüzsüz, bədbəxt günün-dəsiz.
- Düzü, az qala mən də elə düşündüm, - Şəfi də özünü gül-məkdən saxlaya bilmədi. - Doğrudurmu, baş
idarədən yoxlamaya gələn var?
- Olsun da…Onsuz da gələnlər çox vaxt yaşayış zonasına girmirlər. Bəzisi çəkinir, bəzisi də iyrənir
barakdan. Rəislə müavini “görüb” yoxlamalarını bitirirlər. Elə də olmalıdır, çünki, qazanan da onlardır, biz
yox... Bu qədər obxod etdik bəsdi. Mən gedim öz dəstəmə, sən də otur otağında, yazı-pozuya heç vaxtın
qalmayacaq, təzəsən, yanına gələn çox olacaq. Hələlik, - Cəbrayıl Şəfidən ayrılıb dəstəsi yerləşən korpusa tərəf
getdi. Şəfi isə otağına qayıtdı. Stolunun üstündəki qalaq-qalaq dəftərlər, planlar, protokollar onu gözləyirdi. Nə qədər
mənasız, gərəksiz olsalar da onları bir-bir yazmaqdan ayrı əlacı yox idi…

III
Əzizi fikir götürmüşdü. Bacısından aldığı məktubdakı bir cümlə - Zinyətin özünə qəsd etmək
məqsədiylə zəhərlənib xəstəxana-ya düşməsi xəbəri, əhvalını korlamışdı. Zona gələn gündən Zinyət bir gün də
olsun yadından çıxmırdı. Onun bədbəxtliyinin baiskarı oldu-ğunu düşündükcə, vicdan əzabı çəkir, özünə heç
cürə rahatlıq tapa bilmirdi. Zinyəti sevdiyi gündən arzusu onu xoşbəxt etmək idi. İnsan hər arzuladığına çatsa
idi, onda yaşamaqdan asan nə olardı?
Qəribə də olsa, onlar liftdə tanış olmuşdular. On ilin söhbəti olardı, tərpənən liftə yetişmək üçün tələsik
özünü liftin üz-üzə bağla-nan qapılarının arasına atıb, qollarına güc verib qapıların örtülməsinə imkan vermədi.
Enmək istəyən lift hərəkətinə mane olan kobudluq-dan “əsəbləşib” silkələnərək dayandı. İçəridə çatma qaşları,
badamı gözləri olan on altı-on səkkiz yaşlarında hündürboylu, yaraşıqlı bir qız durmuşdu.
Əziz nə qədər çalışdısa qapılar bağlanıb lift hərəkətə gəlmədi. “Buna nə oldu, yoxsa xarab oldu”, təşvişə düşdü. Qızın nigarançı-lıqla baxan gözlərini görüncə daha da əsəbiləşdi, qapıları tutub, lifti saxlamağına
peşman oldu. Necə oldusa qapılar örtüldü, Əziz sevindi. Yenidən açıldı. Qapıların gah açılıb, gah da
örtülməsindən hövsələsi daralan qız, birdəfəlik bağlanıb yad oğlanla liftdə qalacağından ehti-yat edərək, liftdən
çıxıb pilləkənlərə tərəf yönəldi. Qız uzaqlaşandan sonra, lift səhvini duymuş kimi özünə gəldi, titrəməsi
dayandı, əvvəlki qaydada işləyib enməyə başladı. Birinci mərtəbədə Əziz lift-dən çıxanda pilləkənlərlə enən
bayaqkı qızla yenidən rastlaşdı:
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- Xanım, tələsdiz, səbr etsəydiniz artıq əziyyət çəkməzdiniz, - Əziz üzrxahlıq mənasında dilləndi.
- Eybi yox, qismət deyil, - qız gülümsəyərək yanından ötüb həyətə çıxdı.
Həyatda da elə oldu. Birlikdə olmaq istədilər. Liftsayağı bəxti onu ləngitdi, yolları ayrıldı...
Əziz əsgərlikdən təzə qayıtmışdı, ürəyi arzularla dolu idi. Arzuların sahilinə yön alması üçün mayaka
ehtiyacı vardı. Zinyət ömür kəşmekeşlərində ona yol göstərən mayak olmalı idi. O gündən Zinyətin ardınca
düşdü, ürəyini açdı. Heç nə özü-özünə asan əmələ gəlmədiyi kimi, onların sevgisi də rahat başa gəlmədi. Bir il
çəkən uzun əzab-əziyyətdən sonra Zinyət də ona bağlandı. Qarşılıqlı isti münasibət getdikcə evlənmək tələbatını
yaradırdı. Əziz ürəyində toyu götür-qoy edir, elçilərin göndərməyə hazırlaşırdı. Əgər o müdhiş gecədə
arzularının üstündən qələm çəkən yol qəzası olmasaydı...
Əsgərlikdən sonra nə qədər axtardısa gəlirli, könlünə yatan iş tapa bilmədi. Atasının minik maşınını
götürüb, rayonlara adam apa-rıb-gətirməklə başını qarışdırmaq istədi. Yolların vərdişini aldıqca günü-gündən
bu işə bağlandığını hiss edirdi. Gündüzlər azmış, yor-ğunluğuna baxmayaraq, çörək pulu qazanmaq adı ilə
gecələr də yola çıxıb özünü təhlükəyə atırdı. Ruzi qədərmiş, boş yerə deyilməyib. Çox qazandıqca, çox da
xərcləyəcəyi işlər çıxırdı. Hay-hayla gələn, vay-vayla gedər. Ara yerdə ona artıq əziyyət qalırdı. Amma, o,
qədərdən əlavə üçün çalışmaqdan həzz alırdı.
Olacaq hər şey heç nədən yaranmır. Yəqin onun, bəlkə də atası-nın nə vaxtsa Allah qarşısında günahı olub.
Yoxsa bir anın içində gözünü qapayıb, maşını yolundan çıxardıb, qarşıdan gələn yük maşını ilə toqquşmazdı. Hər
dəfə o anı fikirləşəndə heyrətlənir, hadisənin necə baş verdiyini anlaya bilmirdi. Elə bil, kimsə sükanı onun əlindən
alıb, üzbəüz gələn yük maşınının üstünə sürdü. Bu yoldan dəfələrlə, həmişəkindən də yorğun, yuxulu keçmişdi.
Düşünürdü ki, bütün yolu gözübağlı maşın sürə bilər. Allah isə sübut etdi ki, O, istəyəndə heç gözüaçıq da sürə
bilməz.
Başı, bədəni əzildi. Özü sağ qalsa da, maşında apardığı iki nəfər xəstəxanada keçindi. İki insanın
həyatdan tez köçməsinə bais oldu.
Qol-qıçı təzəcə sağalmışdı. Məhkəmənin qərarı ilə ona beş il iş kəsdilər. Beləcə Zinyətdən ayrı düşdü, bütün
planları alt-üst oldu.
Cəzanın üçüncü ilində Zinyətin ərə verildiyini eşitdi. Xəbər onu sar-sıtdı, ürəyini için-için yandırdı. Zinyət nə tez onu
unutdu? Ondan başqa heç kimi sevməyəcəyinə and içmişdi. Belə əhd-peymandan sonra, başqası ilə xoşbəxt ola
bilməzdi. O xoşbəxtlik yalnız Əzizin nəsibi olmalı idi. Onlar nə vaxtsa mütləq yenə üz-üzə gələcək, görüşəcəkdilər.
Onun sevgisi özündən ixtiyarsız, elə-belə qurtara bilməzdi.
Cəzası başa çatanadək Əziz hər gün Zinyəti xatırladı. Onu bağışlamaqdan başqa çarəsi qalmamışdı.
Ötən illər ərzində Zinyətin iki uşağı da olmuşdu. Daha özünə görə Zinyətin ailəsini dağıda bil-məzdi. Azmı belə
olur? Birinə söz verirsən, sonra bir əmma çıxır ortaya, səbrin çatmır, başqası ilə evlənirsən. Bəlkə də o,
xoşbəxtdir. Münasibətlərin bu sayaq qırılması daha xeyirlisindəndir.
Azadlığa çıxıb yenə həmin təmir olunmuş maşınla uzağa deyil, şəhər ətrafına sərnişin daşımağa başladı.
Arabir alverə də giriş-di. Çox keçmədi, maşını köhnəliyi bilinməyən qara “Mersedes”lə dəyişdi. Gözəl,
yaraşıqlı maşın Zinyəti az qala unutdurmuşdu. Eyni blokda yaşadıqlarından, atasının ölümündən sonra, ata
evinə gec-gec gəldiyini evdəki söhbətlərdən eşitmişdi. Ürəyinin dərinliyində onu elə görmək istəyirdi, bir içim
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sərin su kimi. Ancaq, bu suyun təkcə boğazında deyil, ürəyində qalıb yaralarını ağrıdacağından qorxub, onunla
qarşılaşmağı arzulamırdı.
Ürəyinə gələn, başına gəlməliydi, yazıya pozu yoxmuş. Bir axşam qayıdarkən evlərinin yaxınlığındakı
dayanacaqda Zinyətin da-yandığını gördü. Əvvəlkindən yaşlaşmışdı, amma, gözəlliyi itməmiş-di, əksinə, ətəcana dolmuşdu. Özündən ixtiyarsız maşını əylədi, hey-ran-heyran ona tərəf baxdı, illərdən bəri xəyalından
çəkilməyən insana etinasız qala bilmədi.
Zinyət qara “Mersedes”dəki kişinin maşını dayandırıb ona tərəf baxmağına əvvəl əhəmiyyət vermədi.
Əzizi tanıdıqda isə çöhrə-si güldü.
- Hə, indi gülərsən, - Əziz dilləndi, - Mənə gülürsən, yoxsa öz vəfasızlığına?
Zinyət bilmədi nə cavab versin. Əslində deməyə o qədər sözü vardı. Bura məhəlləyə yaxın idi. Tanışbilişdən ehtiyat edərək, ətra-fına göz gəzdirdi. Sonra, taksiyə minirmiş kimi, yaxınlaşıb arxa qapını açıb əyləşdi.
Səsi titrəyə-titrəyə “salam” dedi.
Əzizin yadına keçmiş günləri düşdü. Qəlbinə həmin anların sevinci yayıldı. O vaxt da Zinyət ərklə
qapını açıb maşına əyləşərdi.
- Əleykim, beş də artıq, - arxaya qanrılıb, həyəcandan haldan-hala düşən Zinyətə baxdı, - sualıma cavab
vermədin, xanım qız?
- İki daşın arasında nə deyim, sür, çıxaq burdan.
“Mersedes” dayanacaqdan uzaqlaşdı. O, özgəsinin arvadını hara aparırdı? Görüb eləyən nə deyərdi ona?
Zinyətin nə danışacağından asılı olmayaraq, indi nə əhəmiyyəti vardı? Olan olub, keçən keçmişdi.
Gözü arxanı göstərən güzgüyə sataşdı. Zinyət üzünü çölə tutub baxmaqla nəmlənmiş gözlərindən axan
yaşları gizlətməyə çalışırdı.
Əzizin yadına qarşıdakı məhəllənin içərisindəki uşaq bağça-sının həyəti düşdü. Sakit, diqqətdən kənar
olduğu üçün Zinyəti əvvəllər də ora aparmışdı. Maşını həyətin sakit guşəsində, ağacların altında saxladı.
- Yenə bura gəldin? - Zinyətin halsız səsi eşidildi.
- Bəs hara gedim? Deməzlər özgəsinin arvadını hara aparır-san?
Zinyət dinmədi. Dinəsi halı da yox idi. Gözlərinin kənarında-kı qara boya göz yaşlarına qarışıb
üzüaşağı, yanaqlarına axıb yayıl-mışdı.
Tez yaylığını çıxarıb, üzündəki ləkələri sildi. Özünü toxdaq göstərmək üçün gülümsəməyə çalışdı.
- Mən heç, sən danış görüm necəsən?
Əziz ötən illər ərzində bu anı çox gözləmişdi. Ürəyində üzü-nü Zinyətə tutub, gecə-gündüz o qədər
danışmışdı ki, indi elə bil danışmağa sözü qalmamışdı.
- Türmədən çıxdığını çoxdan bilirdim. Hər dəfə bacınla rast-laşanda səni soruşurdum. Xeyr,
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unutmamışdım, amma, üzüm yox idi, üzünə çıxmağa, ürəyim istəsə də, heç bilmirdim necə görüşüm. Sən
haqlısan, mən vəfasız çıxdım, mən bədbəxtəm, - bu dəfə hönkürtüsü-nü saxlaya bidmədi. Zinyətin kövrək səsi
Əzizi mütəəssir etmişdi. O, Zinyəti nə qınağa çəkmək, nə də könlünü almaq istəyirdi. Ürəyindən gələn hiss o
oldu ki, Zinyət əvvəlki olmadığı kimi, ona qarşı sevgisi də əvvəlki səviyyədə deyildi, dəyişilmişdi, adiləşmişdi.
Zinyət danış-dıqca, sanki, nə vaxtsa tanış olan kənar adamın hekayətinə qulaq asırdı...
Əziz həbs olunandan iki il keçmiş Zinyət üçün bibisi nəvə-sigil elçi gəlmişdilər. Atasının ağır xəstə
yatan vaxtı idi. Ürəyi yola getmirdi, ikinci dəfə infarkt keçirmişdi. Həkimlər yaşamasına bir il müddət
qoymuşdular. Belə vaxtda elçilərin qapını döyməsi, ailə üçün göydəndüşmə oldu. Atasının sağlığında ikən onu
köçürüb, başdan etmək istəyirdilər. O vaxtdan Zinyətin qara günləri başladı. Onun eti-razlarını heç kim eşitmək
istəmirdi. Nəhayət, məcbur olub ürəyini anasına açdı. Əzizi sevdiyini, ona söz verdiyini bildirdi. Anası, “indi
biz gözləyək Əziz haçan türmədən çıxacaq? Bəlkə elə türmədə qala-caq, sən də evdə qalacaqsan? Elə şey
yoxdur”, - deyə razılaşmamışdı.
Bir axşam atası xəstə yatdığı otağına, yanına çağırdı:
- Qızım, sən mənim ölümümü tezləşdirmək istəyirsən?
- Yox, ay ata, Allah eləməsin...
- Bəs nə söz-söhbətdir evdə?
Zinyət başını aşağı saldı. Demək istədikləri ilişib boğazında qaldı.
- Tərslik eləmə. Tərslik eləsən məndən başlamış xoşbəxtliyi-nəcən hər şeyi itirəcəksən. İstəmirsən sənin
toyunu görəm? Balam-san, qoyma dünyadan nisgilli köçəm.
Zinyətin boğazı qurumuşdu. Gücü yalnız göz yaşlarına çatdı. Səsini çıxarmadan, gözünün yaşını silə-silə
otaqdan çıxdı. Canı qədər istədiyi atasının xatirinə bir daha dillənmədi. Düzünə qalsa, o, qorxurdu. Dünyanın işini
bilmək olmaz. Cəzasını çəkib qurtarandan sonra, bəlkə Əziz heç onu istəməyəcəkdi? Çox olub, söz verib aldadanlar.
Ya da atasının xəstəliyi onun etirazına görə ağırlaşardısa, onda gərək Zinyət bu evdə yaşamayaydı. Hər tərəfə ölçüb
biçdi, ürəyincə heç nə tapmadı. Susmaqdan başqa çarəsi yox idi.
Toyda hamı sevindi, təkcə ondan savayı. Evlərindən çıxanda özünü saxlaya bilməyib, için-için ağladı.
Qolundan tutub hara aparır-dılar? Sevmədiyin insanla necə xoşbəxt olmaq olar? Toy günü xoş-bəxt görünmək
üçün özünü rol aparan aktrisa kimi aparmaqdan başqa yolu qalmamışdı.
Zinyət o gündən özünü rolda hiss edirdi. Yoldaşı Araz əvvəl-lər əhəmiyyət vermədisə də, illər keçdikcə
Zinyətin soyuqluğu ona da təsirini göstərdi, günü-gündən kobudlaşdı. Olan iki qız da onun donuşunu açmadı.
Xaricən kənardan hər şey yerli yerində idi. Kasıb-yana olsa da ev-eşik, iki qız balası, şəxsən özünün bildiyi
kəm-kəsirləri olan, çox fərli olmasa da hərgah əri sayılan ömür-gün yol-daşı, orta səviyyəli gün-güzəranı vardı.
Yaşamaq olardı. Təkcə ürə-yində Əzizlə bağlı xatirələri ona əziyyət verirdi. Əzizi unuda bilmir-di. Başa
düşürdü ki, Əzizi unuda bilməməsi mənasızdır. Əziz onu bağışlamayacaqdı. Lap bağışlasaydı, nə fərqi, gec
deyildimi?
Əzizin türmədən çıxmasını, onun bacısından öyrənmişdi. Ürəyi istəsə də necə görüşəcəyini təsəvvür edə
bilmirdi. Yaxşısı görüşməmək idi. Lakin, Əzizi dayanacaqda görəndə sanki, içində nəsə qırıldı. Qarşı-sında
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günahkar olması azmış, ona qarşı saymazlıq etməyi Zinyət özünə heç vaxt bağışlamazdı.
Qırılan, beş ildən çox köksünə dolan nisgildən yaranmış buz layı idi. Əridikcə gözünün yaşı qurumaq
bilmirdi. Ürəyini boşaltdıq-ca yüngülləşirdi.
Axşam düşdükcə hava qaralırdı. Ayrılmaq vaxtı idi. Bir neçə saatın içində beş illik sıxıntıdan azad
olmuşdular. Əzizin fikrincə tale ilə barışmaq, dost kimi ayrılmaq vaxtı çatmışdı. Bayaqdan ağlayan Zinyətin
gözləri durulub, gözəlləşmişdi, xoş parıltılar görsənirdi, qız-lığında olduğu kimi. Çoxdan belə sevinməmişdi.
Ayrılanda uşaqsa-yağı yalvardı:
- Qurban olum sənə, başıva dönüm, vaxtın olanda yenə görü-şək.
- Zinyət, görən-bilən olar, yaxşı çıxmaz, qınayarlar...
- Qınayan mənim günümə düşsün, çox demirəm. Yazığın gəl-sin mənə. Sənə ehtiyacım var. Nə qədər ki,
səni görmürdüm, unuda bilmirdim. Unutmağımı istəyirsənsə gəl. Hər şey olmayanda qiymət-lənir, göz önündə
olanda adiləşir.
Altı gün keçmiş görüşdülər. Sonra mütəmadi, hər həftə. Zin-yət evlərinə dəymək bəhanəsiylə şəhərin o
başından bu başına, baharın gəlişini duyan kəpənək təki, uça-uça Əzizin qarşısına gəlirdi. Zinyət əvvəlki Zinyət
deyildi. Beş-altı ildə xeyli dəyişmişdi. Sözə, hərəkətə fəhmi artmışdı. Qadınlaşmış, gözəlləşmişdi.
Hər görüşdən sonra, Əziz özündə beş il əvvəlki vəziyyətinə qayıdış hiss edirdi. Birinci, ikinci dəfə
Zinyətin xatirinə görüşə get-mişdisə, sonrakı dəfələr özünün də ehtiyacı olduğunu duyub, Zinyətin yalvarışını
gözləmədən görüşməyi davam etdirirdi. Deyə-sən, o, yenə əvvəlki kimi Zinyəti sevməyə başlayırdı.
Baxmayaraq ki, Zinyət əvvəlki deyildi. Qız vaxtı o Zinyəti ağıldan çıxarmışdısa, indi əksinə idi, günü-gündən
Zinyət onu sehrləyirdi. Ürəyinə dam-mışdı ki, görüşlər uzun çəkə bilməz, axırı pis qurtaracaq.
Üç ay beləcə ötdü. Hər şeyin sonu olduğu kimi, gizlin görüş-lərin də axırı olmalı idi. Başları ağrımamış
aralarındakı münasibətləri yekunlaşdırmalı idilər. Müxtəlif yerlərdə görüşdükləri vaxt, onları hər an camaat
içində xar olmaq təhlükəsi gözləyirdi. Bir dəfə Zinyət maşından düşüb yolu keçərkən, yaxın qohumunun onları
aralıdan seyr etdiyini görüb özünü görməməzliyə vurmuşdu.
Növbəti görüşdə Əziz münasibətlərinin davamının təhlükəli olduğunu Zinyətə anlatmağa çalışdı. Zinyət
hər dəfə Əzizdən az təşviş keçirmirdi. Amma, son üç ayda - Əzizi görən gündən qönçə kimi pöhrələnmişdi. Beş
il donuq, tutqun olan gözləri işıqlaşmış, bom-boş qalan qəlbinə yaşamaq, sevmək eşqi dolmuşdu. Yenidən
tənhalığa yuvarlanmaq, ürəyində gizlin cücərtdiyi laləzarı, qumsallıq tikanına - Araza dəyişmək istəmirdi. Bir
də ki, o niyə qorxmalıydı? Məgər onun sevməyə, sevdiyi ilə görüşməyə haqqı yox idi. Bu, necə cəmiyyət, necə
yaşayış idi?
Ürəyindən bir istək keçdi. Onu birdən-birə açıqlamağa çəkin-di, diqqətlə Əzizin gözlərinə baxdı:
- Yadındadı, məni necə sevərdin?
- Yadımdadı...
- Bəs indi necə, sevmirsən?
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- Sevməsəydim burada nə başım qalıb.
- Bəs onda problem nədir? Mənim ərdə olmağım? Bu mənim günahımdır. Bilsəm ki, sənin sevgin
yalandan deyil, həqiqətdir, mən səhvimi düzəltməyə hazıram.
- Necə? Çatmadı mənə, - Əziz təəccübləndi, - nə edə bilər-sən?
- Sənin ürəyin istəsə hər şey, - sözünə ara verdi. Əziz bilmədi nə desin.
- Bütün gizlənqaçları kənara qoyub, qorxmadan, çəkinmədən səninlə yaşayardım.
- Onda ailən necə olacaq?
- Olmayan şeyin nəyini itirəcəyəm. Səni itirməkdən ağır deyil ki... Gəl belə edək. Hər şeyi təzədən
başlayaq. Mən sənə qoşulub qaçıram, bir müddət başqa şəhərdə yaşayırıq. Çünki, bizim tale düzə-lişimizi hamı
anlamayacaq, pis qəbul edəcəklər. Bunun üçün də iki-üç ayın keçməsi lazımdır. Adiləşəndən, köhnələndən
sonra, kim nə deyəcək?
- Bəs uşaqlarını neyləyəcəksən?
Zinyət uşaqlarını unutmuşdu, səsi titrədi:
- Hələlik qalarlar, boşanma vaxtı alaram.
- Verməsələr?
- Verməsələr, neynim. Onlardan da qəşəng balalarım olar, - başını Əzizin çiyninə qoyub, qucağına
sığındı. Sonra, dərindən ah çəkdi:
- Heç bilmirəm Allah o qızları mənə nə cür qismət etdi...
Əziz anlaşılmaz vəziyyətə düşmüşdü. O, Zinyəti sevirdi. Həm də bir ailəni dağıdacağından vicdanı
ağrıyırdı.
Zinyətin saçlarından, boynundan yayılan bihuşedici ətrin iyi ciyərlərinə yayıldıqca Əzizin ağlını alır,
qanını oynadırdı. O, Zinyə-tin başını sinəsinə sıxdı, saçlarını sığalladı. Bu tellərin həsrətini azmı çəkmişdi?
Üzünə sürtdü, öpdü. Nəvazişdən Zinyətin gözləri yumul-muşdu. Hər dəfə şəhərdən aralı şossenin kənarındakı
kafenin bənöv-şəyi kabinetində Zinyətlə söhbət edə, yeyib-içə istirahət edər, amma, yaxın olmağa cürət
etməzdi. Daha səbri tükənmişdi. Əvvəl yumulu gözlərindən öpdü, sonra dodaqlarından. Bir-birlərinə sarıldıqca,
öpə-öpə sinəsini açmaq, ora girmək, Zinyətin təngənəfəs vurduğu ürəyin-də özünü görmək, özünü tapmaq, bir
bədəndə qovuşmaq, birləşmək istəyirdi. Heç zaman ayrılmamaq üçün.
Zinyət onun idi. Bütün cismi ilə, ruhu ilə. Vüsalın şirinliyin-dən aləmi unutmuşdular. Yer nədi, göyün
yeddinci qatında idilər. İlahi, insa-na anlatdığın elə budumu? Şirin olduğu qədər ötəri, qısa...
Göylərdən enərək özünü yerdə hiss edəndə insan olduğuna peş-man olursan, o canalan aləmdən ayrılmaq
istəmirsən. Mümkün olsaydı, ayrılmazdılar da...
Aldıqları ləzzətdən məsti-xumar olsalar da, yenə vaxt kabus kimi ortaya girdi. Zinyət evə vaxtında
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qayıtmalı idi.
Əziz Zinyəti evinə yaxın döngədə düşürdü. Könlündən onu yenə qucaqlamaq, öpmək keçdi. Zinyətin
bədəninin istisi canından çıxmamışdı. Heç doymamışdı. Bayaqkı xoşbəxt anları təkrar yaşama-ğa hazır idi.
Harada olsa, lap elə maşında da. Ancaq, yox, bu lap ağılsızlıq olardı, bəd gözlər görərdi. O, Zinyətin söhbətini
xatırladı. Zinyət haqlı idi, onun ərindən ayrılıb Əzizlə yaşamaqdan savayı yolu yox idi. Daha vicdanı ağrımırdı,
şəhvani hissləri onu keyitmişdi.
Növbəti görüşdə Zinyətin inadı Əzizə üstün gəldi. Əziz Zin-yətin təkidi ilə onu qaçırıb, rayona xalasıgilə aparmağı qərara aldı. Hazırlaşdılar, vədələşdilər.
Yay axşamı idi. Saat doqquzu ötsə də hava işıqlı idi. Zinyət uşaqları erkən yatırdıb, qaynanasından
onlara göz olmağı xahiş etdi. Araz hələ işdən qayıtmamışdı. Zinyət bir neçə gün əvvəl paltarlarını, boxçasını
Əzizə çatdırmışdı. Odur ki, qaynanasının şübhələnməməsi üçün, adi ev paltarında çörək almaq bəhanəsi ilə
evdən küçəyə çıxdı. Vədələşdikləri vaxt çatmışdı. Göz işlədikcə uzanan küçədə, gözü ona əziz olan qara
“Mersedes”i tapmadıqca, həyəcanı daha da artır, nəfəsini kəsirdi. “Görəsən nə oldu, gəlib çıxmadı, olmaya
fikrindən daşındı?”
Saniyələr ona saatlar qədər uzun göründü. Oğurluq edən adam kimi tez-tez dönüb ətrafına göz gəzdirir,
sanki, kiminsə onu izləyəcəyindən, cinayət üstündə yaxalayacağından qorxaraq, ürəyi yerindən çıxırdı.
Qarşılaşdığı adamların üzünə ehtiyatla baxırdı. Ona elə gəlirdi ki, uşaqlarını, ailəsini, evini atıb qaçmasını
duyarlar, bar-maqla göstərib, gülərlər.
Zinyət evdən çıxdığı bəhanəyə uyğun, çörək mağazasına tərəf getdi. Ağlına qəribə müqayisə gəldi,
çörək, yoxsa məhəbbət? Mədə, yoxsa ürək? Gülümsədi, hansını seçməlidir?
Uzaqdan, qəlbindəki qaranlığı qovan işıq şüasına bənzər Əzizin maşınının yaxınlaşdığını gördü. Ürəyi
sevincdən döyündü, işığa tərəf can atdı. Gəlin gəldiyi gün yadına düşdü. Ağ avtomobildə qaranlığa gəlmişdi,
evi, çörəyi olsa belə. Görən qara “Meresedes” onu hara aparacaqdı?
Adəti üzrə arxa qapını açıb əyləşdi:
- Çox gözlədin? - Əziz soruşdu.
Zinyət istədi desin, çox, illərlə gözlədim. Gözləri dolmuşdu. Kövrələcəyindən ehtiyatlanaraq hisslərini
bildirməməkçin səsini çıxarmayıb başını tərpətdi.
- Yolda tıxac yaranmışdı. Onun üçün ləngidim, - Əziz əlavə etdi.
“Keçmə sənin ləngiməyindən, - Zinyət düşündü, - ömrümün neçə ilini itirdim”.
O, yenə gəlin gedirdi, ev paltarında, təntənəsiz, çalğısız. Bax-mayaraq ki, zurnanın səsi sonra çıxacaqdı.
Evini-eşiyini atıb qaçırdı, ilk eşqi, sevgisi ilə bir olması üçün. Gözləri yaşarmışdı. Nə danışa-cağını bilmirdi.
Əziz də qayğılı görsənirdi. Az getdikdən sonra, Zinyət narahatlıqla dilləndi:
- Münasib yerdə saxla, paltarımı dəyişim.
- Lazım deyil, belə də gözəlsən, - Əziz ona tərəf baxıb, xoşbəxtcəsinə gülümsədi. Hava getdikcə
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toranlaşırdı.
Həmin gün rayona getmədilər. Əziz maşını dəniz sahilindəki çimərliklərin birinə sürdü.
Ay işığında, ləpədöyəndə, narın, qızılı qumların üzərində, ləpələrin pıçıltısına qulaq asa, ulduzları seyr
edə, ömür boyu unu-dulmayacaq, sevgi dolu, şirin, romantik gecə yaşandı.
Zinyət hələ qızlığında bir dəfə evlərindən gizlin Əzizə qoşu-lub çimərliyə gəldiyi günü xatırladı. Gah
suda, gah qumların üstündə hava qaralanadək Əzizlə o qədər sevişmişdi, bədəninə yayılan məst-likdən bütün
varlığını Əzizə tam təslim etmişdi. Əziz Zinyətə olan sevgisindən, hörmətindən özünü yarı yolda güclə
saxlamış, bakirəli-yinə dəyməmişdi. O bir anlıq işi sona çatdırmaq üçün isə Araz üç gün güc toplamış, Zinyətin
donuq ürəyində daha da büzülüb kiçil-mişdi.
Rayona hava sərinində, axşamüstü getməyi qərara aldılar. Şəhərdən çıxmazdan qabaq Zinyət anasına
zəng etdi. Ötən gecə həmişəki kimi işdən evə gec qayıdan Araz Zinyətin naməlum şəkildə yox olduğunu
bilincə, gümanı gəldiyi yerlərə zəng vurub arvadını axtarmış, onun yox olduğunu başıalovlu hamıya
çatdırmışdı. Heç yerdə tapılmadığını görən Araz polisə müraciət etmək istəyib, Zinyətin qardaşı razı olmayıb,
bir müddət gözləməyi lazım bilib.
Anası Zinyətlə əvvəl təlaşla danışdı, sonra onun yox olması-nın mahiyyətini anladıqca səsi sərtləşdi:
- Sən nə etdiyini bilirsən? Hansı ağılla evini, uşaqlarını atmı-san? Özün cəhənnəm, camaat içində, elobada başımızı yerə soxursan. Nə qədər gec deyil, at bu fikri başından, gəl evə. Bir günü mən yoluna qoyaram.
Zinyət susdu, telefonu qapamaqdan başqa çarəsi qalmamışdı. Yaşlanmış anasına təzədən eşq-məhəbbət
dərsi keçəsi deyildi ki...
Əziz də evlərinə zəng etdi. Ata-anasına rayona - iş dalınca getdiyini, hələlik evə qayıtmayacağını
söyləyən Əziz yaxşı qarşı-lanmayacağını bildiyi üçün əsas məsələni onlardan gizlətdi. Xətrini istədiyi kiçik
bacısını telefona çağırdı. O, Zinyəti qaçırdığını danışıb, özünün üzü gəlmədiyinə görə, ata-anasına danışmağı,
onu müdafiə etməyi, Zinyətgilin ailəsi ilə heç bir münaqişə yaradılmamasını bacısından xahiş etdi. Bacısı
Əzizin danışıqlarından elə heyrətlən-mişdi ki, deməyə söz tapa bilmirdi. Qardaşı ilə Zinyətin bir-birlərini
sevdiyini bilirdi, amma işin bu yerə çatacağına inanmağı gəlmirdi...
Evlərinə etdikləri zənglərdən, hər ikisi mütəəssir olmuşdu. Necə gözləyirdilər, elə də olmuşdu. Başqa
cür olası da deyildi. Kimə gərək idi, onları özləri sayaq duymaq. Hələ irəlidə başlarına nələr gələcəkdi, onlar
kimi düşünmək istəyən tapılacaqdımı? Dünəndən bəri ilk dəfə atdıqları addımın ağırlığın dərindən dərk etdilər.
Amma, fikirləri qəti idi, bu yoldan dönməyəcəklər, uçuruma aparsa belə. Əziz əvvəl xalasıgildə, sonra başqa
qohum-əqrəbasında bir aya yaxın keçindi. Və hamıdan Zinyətin keçmişini gizlətmək məcburiyyətində qaldı. Nə
qədər üzlərinə xoş baxılsa da, hər şeyin həddi olduğu kimi, qonaqlığın da həddi olmalı idi. Şəhər üçün, öz
evlərində sərbəst oturub-durmaq üçün burunlarının ucu göynəyirdi. Özlərini könüllü sürgündə hiss edirdilər. Ən
başlıcası isə Əzizin üstündə gətirdiyi pulun nəzərdə tutulduğundan tez, sürətlə tükənməsi idi. Tezliklə şəhərə
qayıtmaq lazım gələcəkdi. Şəhərdə isə ilk gündən kirayə ev tutmalı idilər. Maşından savayı gecələməyə pənah
aparacağı, sığına-caqları yer yox idi. Buna görə isə mütləq əlavə pul tapmaq və ya borc götürmək gərək idi.
Əzizin bəzən bikef oturuşu, gələcəyin fikrini etməsi Zinyəti də qəmləndirirdi. İlk baxışda əvvəllər xırda
görünən maliyyə ilə bağlı məsələlər vaxtı çatdıqca həyati əhəmiyyətli çətinliklərə çevrilirdi. Zinyət indi
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anlayırdı ki, həqiqətən sevgi qaranlıqda parlayan işıq kimi gözü kor edir, o işıqdan kənarı görmürsən. Artıq
arzusuna yetmişdi, ömrünün, taleyinin əzizi daha onun idi. Neçə illərin ayrı-lığından, həsrətindən sonra onunla
yanaşı yaşamaq xoşbəxtliyinə çatmışdı. Amma, onlar bir-birlərini tapsalar da, əvəzində yaxınlarını itirmişdilər.
Bu xoşbəxtliyi kimsə qəbul edən deyildi. Keçmişini, özünü gizlədə, cinayət etmiş adamlar kimi gözükölgəli
çoxmu yaşa-yacaqdılar? Nə idi onların cinayəti? Sevmək, ürəyinin səsi ilə yaşa-maq? Niyə onları başa düşmək
istəməyəcəkdi adamlar? Öz sevgilərini sübut etmək üçün hər qınağa, tənəyə, çətinliyə tab etmək, duruş gətir-mək,
yıxılmamaq lazım idi. Ancaq, lənətə gəlmiş dünyanın işinə şey-tan elə pəl vurmuşdu ki, istənilən məsələni ha
tərəfə döndərsən əvvəl-axır bir ucu gəlib bağlanır pulun başına. Müvəqqəti, borc olsa belə haradan, kimdən
tapacaqdılar, qardaşın-qardaşa çöpünü qıymadığı vaxtda?!
Yadına qardaşı Kamran düşdü. İndi yəqin ki, Əzizə qoşulub qaçdığı üçün onun da Zinyəti görən gözü
yox idi. Niyə də olsun, toxun acdan nə xəbəri? Onu ki, güclə, göstərişlə evləndirməmişdilər, özü sevdiyini
seçmişdi. Kamran ondan üç yaş böyük, yeganə, istəkli qardaşıydı. Yaxın rayonların birində prokuror köməkçisi
işləyirdi. Onu evləndirib, qonşu məhəllədən iki otaqlı ev alanda atasının hələ xəstələnmədiyi, yaxşı vaxtları idi.
Zinyət ərə veriləndə atası yataq xəstəsi olduğundan əvvəlkindən imkansızlaşmışdı. Cehizin ürəyi istə-diyi kimi
olmamasından fikir çəkən kişi, qardaşına bankdakı hesabın birini gələcəkdə bacısına verməyi vəsiyyət etmişdi. O
vaxtı ürəyi qan ağladığından nə cehiz, nə pul, heç nə Zinyəti düşün-dürmürdü.
Bəlkə, Əzizin yada, özgəyə ağız açmasından, xahiş etməsin-dənsə, o, özü Kamranla zəngləşib, kömək
istəsin. Əgər unudubsa, atasının vəsiyyətini ona xatırlatsın.
Zinyət qardaşına zəng edib pul istəmək fikrini Əzizə danı-şanda, Əziz ilan vurmuş kimi yerindən
oynadı:
- Sən nə danışırsan, elə şey ola bilməz. Camaat nə deyər mə-nə? Qaçırmağı azmış, hələ pul da istəyir.
Lazım deyil...
- Sənlik nə var axı burda, - Zinyət israr etdi, - kim nə deyir-desin, öz haqqımı istəyəcəm. Atamdan qalan
payımı. Əvvəl-axır onu alasıyam. Kamrana deyəcəyəm, indi gərəkdir, mənə düşəsi məbləği hesabdan çıxarıb
versin. Bu günkü dar gündə də mənə xeyri dəymə-yəcəksə, o pulun olmağının nə xeyri var?
Əziz onu fikrindən daşındırmaq istəyirdi. Lakin, Zinyətin ina-dına, tərsliyinə bələd idi. Beyninin bərk
yerinə düşdümü, istəyinə çatmasa sakitləşən deyildi.
Bu söhbətdən bir neçə gün də ötdü. Əzizin ümidi gəldiyi yer-lərdən əli üzüldükcə, vəziyyətin getdikcə
çətinləşdiyini hiss edirdi. Belə olan halda Zinyətin inadına qarşı müqaviməti azalır, onunla razılaşmaq
məcburiyyətində qalırdı.
Nəhayət, Zinyət Əzizi razılığa gətirdi. Səhər gəzmək bəhanə-siylə evdən çıxıb, rayon mərkəzinə
gəldilər. Mərkəzi poçtda Zinyət qardaşının telefonunu sifariş verdi. Üç dəqiqə keçmədi, onu telefon kabinəsinə
dəvət etdilər.
- Sən də gəl, - Zinyət Əzizi də çağırdı.
- Yox, məni qatma, öz işindir, özün bilərsən, - Əziz etiraz etdi.
Telefon kabinəsinin qapısını örtəndə ona elə gəldi ki, dünya-dan ayrıldı. Çölün səs-səmiri kəsildi. Zinyət
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dəstəyi götürdü, ürəyi həyəcandan sıxıldı.”Görəsən, Kamran onunla necə danışacaqdı?”
- Alo, - səsi titrədi, sıxıntılı həyəcan ağrıya dönüb, bütün vücuduna yayıldı. Bir anlıq istədi dəstəyi
yerinə qoyub, çölə çıxsın. Fərqi yoxdur, çöldə də onu asan olmayan həyat gözləyirdi. Dözmək, tab gətirməkdən
başqa çarəsi yox idi. Dəstəyin o başından Kamranın səsi gəlirdi:
- Alo, eşidirəm, alo, eşidirəm, kimdir?
- Mənəm, Kamran, Zinyətdir.
- Zinyət?! Sən hardasan, hardan danışırsan?
- Rayondan...
- Mən bilirəm, səni o cinayətkar yoldan çıxardıb. Eybi yox, belə qalmaz, əvəzini çıxarıq.
- Yox, elə deyil. Onun taxsırı yoxdur. Mənlikdir.
- Sən nə ağılnan ona qoşulmusan? Sən necə anasan, necə ürəyin gəlib, körpə uşaqlarını atıb, düşmüsən
çöllərə. O uşaqların gələcəyini düşünürsən?
- Kamran, sən Allah, ürəyimi üzmə. Bu dar macalda sənə cavab verə bilməyəcəyəm. Nə desəm də qəbul
etməyəcəksən. Sənə başqa sözüm, xahişim var...
- Nə istəyirsən?
- Şəhərə qayıtmaq, ev tutmaq istəyirik. Atamın sənə tapşırdığı hesabdan bir az mənə kömək etməyini
istəyirəm.
- Arvad qaçıran əclaf bilmirdi necə saxlayacaq?
- Kamran, bəsdir. Sənə dedim ki, mənlikdir. Sənə mən zəng etmişəm. Mən istəyirəm, o yox. Hər şeyi
açıb-ağartmağın yeri deyil.
Kamran susdu. Xətdə bir anlıq sükut yarandı. Daş kimi ağır sükutun ağırlığına dözməyən Zinyət
dilləndi:
- Kamran, ömrümdə birinci dəfə səndən kömək istəyirəm, ümi-dimi qırma. Hesabdakı pulun heç olmasa
yarısını nə vaxt ala bilərəm?
Kamran dinmirdi, nə cavab verəcəyəni düşünürdü. Əsəbi səslə:
- Bir həftə sonra zəng edərsən, - deyə, cavab gözləmədən əla-qəni kəsdi. Zinyətin qulağına dolan “duddud” siqnalları çəkic kimi beynini döyəclədi. Dəstəyi yerindən asıb, halsızlaşmış vəziyyətdə kabinədən çıxdı.
Bir neçə addım atıb, zalda düzülən oturacaqlardan birinə əyləşdi. Sanki, onu döymüşdülər, azacıq pörtmüş,
tərləmişdi. Oturub dincəldikcə yavaş-yavaş özünə gəlirdi. Kamranın səsi, mə-zəmməti qulaqlarından çəkilmirdi.
Bayaqdan bəri çöldə siqaret çəkən Əziz Zinyətin halsız vəziyyətin görüb narahat oldu. Tələsik addımla ona
yaxınlaşıb, soruşdu:
- Nə olub, hadisəmi baş verib?
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- Xeyr, salamatlıqdır, - Zinyətin danışmağa heyi qalmamışdı.
Həftənin tamamında Zinyət yenidən zəng etdi. İşinin çoxlu-ğundan, imkan tapmamasından gileylənən
Kamran üç gün sonra zəng etməyi tapşırdı.
Əzizin bu işdən gözü su içmirdi. Kamranla yoldaşlığı olmasa da, onun haqqında eşitdiklərindən,
prokuror köməkçisi işləməsindən duyurdu ki, o, heç də insanlara fərq qoymayan, hamıya eyni gözlə, xoş
niyyətlə yanaşan adi insanlardan deyildi. Kamran kimi adamların yaxşılıq etməsi, Əzrayılın bala paylamağına
bənzər hal idi. Bu məsə-lə onlar üçün sürprizsiz ötüşməyəcəkdi.
Üç gün keçdi. Dördüncü gün Zinyət Kamrana zəng vurdu. Kamran hələlik pulun bir hissəsini
götürdüyünü, onunla görüşmək istəməməsini, birisi gün saat üçdə, şəhərə gedən yolda, yol polisi postunun
yaxınlığında Əzizi gözləyəcəyini bildirdi. Elə bil çıxış edirmiş sayaq, çıxışını qurtaran kimi mikrofonu
söndürürmüş tək, əlaqəni kəsdi. Kamranın axırıncı iki danışıqda özünü qəribə aparması Zinyəti təəccübləndirsə
də, “görünür məndən acığı gəldiyi üçün belə edir”, - hesab etmişdi. Kamranın telefonda dediklərini Zinyətdən
eşidəndə Əziz etiraz etdi:
- Mən getmirəm. O pul mənim deyil, get özün al. Niyə səni görmək istəmir? Görmək istəmirsə, pulu
niyə verir? Sənə dedim axı, məni bu oyuna qatma...
Zinyətin də qəlbinə Kamranla danışıqdan sonra, ağrılı şübhə-lər dolmuşdu. Ondan acığı gəlirsə, Əzizi
ümumiyyətlə görən gözü olmamalı idi. Əzizin də onunla görüşməkdən imtina etməsi, Zinyəti lap çaşdırmışdı.
Əzizə yalvarmaqdan, dilə tutmaqdan ayrı yolu yox idi.
- Qurban olum sənə, mən deyənə qulaq as. Get qarşısına, əgər o sənə pislik etsə, mən ömrüm boyu onu
bağışlamayacağam. Nə qədər belə yaşayacağıq? Pulu götür, gedək ev tutaq. İnsan kimi yaşa-yaq. Sonra
istəyərsən, işləyib qaytararsan, yaxşımı?
Birisi gün Əziz Zinyəti yaxın qohumugildə qoyub, özü saat üçə yaxın Kamranın çağırdığı yerə - şəhərə
gedən yolda yol polisinin yaxınlığına gəldi. Kamran yolun sağındakı hökumət nömrəli ağ “Volva”da onu
gözləyirdi. Yolun solunda mavi “Jiquli”də dörd nəfər oturub, nəyisə gözləyirdilər. Əziz Kamranı yeddi ildən
çox idi görmürdü. Onunla məhlədə, küçədə, yolda rastlaşmışdılar, lakin yol-daşlığı olmamışdı. Kamran hər
adama yovuşmaz, oxumaqdan kənar heç bir işlə məşğul olmaz, ayrı gəzər-dolanar, özünü hamıdan təcrid edərdi.
Gözündəki eynək, əynindəki şax, qara kostyum ona xüsusi rəsmi görkəm verirdi.
Əziz maşınını ağ “Volva”nın bərabərində saxladı. Ürəyində heç həvəsi yox idi Kamranla üzləşsin. Bu
qarşılaşmadan həmişə rəsmi görüşlərdə deyilən qarşılıqlı anlaşma, dostluq və əməkdaşlıq gözlənilrmirdi.
Kamran sadəlövhlüklə, mehribanlıqla pulu ona vermə-yəcəkdi. Ya təhqir edəcək, ya da hansısa şərt qoyacaq - nəsə
edəcəkdi. Bir hiss onu maşından düşməməyə, sürüb uzaqlaşmağa səslədi. Gözünün önünə gələn Zinyətin surəti,
külək kimi, onu sıxan fikirləri qovdu. Ağ “Volva”dan iki kəsik siqnal səsi gəldi. Sürücü əli ilə onu yanına
çağırırdı. O, maşınından düşüb, yavaş addımlarla həmin maşına yaxınlaşdı. Kamranın səsi gəldi:
- Keç içəri, arxaya!
Əziz Kamranın arxa tərəfində, dal oturacaqda əyləşdi. Kamran görüşüb etmədən, müstəntiq tonunda
ciddi səslə soruşdu:
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- Nə qədər pul istəmişdin?
Gözləmədiyi sual Əzizi təntitdi:
- Heç nə qədər... Mən səndən pul istəmişəm?
- Bəs niyə bura gəlmisən?
- Bacın göndərib, pulu o istəyib.
- Məgər onu vadar edən sən deyilmisən?
- Xeyr. Görüşməkdən imtina etdiyin üçün o məni vadar edə-rək buraya göndərib.
- Kifayətdir. Uzatmağa dəyməz. Götür, - dördkünc bükülünü ona uzatdı. Hələlik iki min bəs edər.
Əziz saymazyana bükülünü aldı.
- Bəs niyə açıb saymırsan? Pulu alanda sayarlar.
- Mənlik deyil, Zinyət sayar, - soyuqqanlıqla cavab verdi. Kamran Zinyətin adını eşidəndə susdu. Əziz
Kamranın yersiz cüm-lələrindən canını qurtarmaq üçün yaranmış ani sükutdan istifadə etmək istədi. Dördkünc
bükülünü götürüb, qapını açıb maşından çıxdı.
Bir az əvvəl “Jiqulidə” əyləşən mülki geyimli dörd nəfər elə bil yerdən çıxıb, onu əhatəyə aldılar.
Onlardan biri Əzizlə üzbəüz dayanıb, cibindən çıxardığı vəsiqəni gözə soxacaqmış kimi amiranə səslə dilləndi:
- Polis müstəntiqi Zalıyev. Vətəndaş, bizimlə polis şöbəsinə getməlisən.
- Niyə ki, nə etmişəm? - Əziz çaşqınlıq içərisində soruşdu.
- Özünüzü bilməməzliyə vurmayın. Tamah məqsədiylə adam oğurluğu ilə məşğul olduğunuza görə. Artıq
biz iki həftədir, sənin sora-ğındayıq, - o, özünü itirmiş Əzizdən kağız bükülünü alıb, yanındakı ucaboy kişiyə
verdi, - narahat olma, pulları elə biz özümüz bükmüşük.
Əzizi soyuq tər bürüdü. Ürəyinə gələn başına gəlmişdi. Kam-ran çörək qazanmaq adətinə xilaf
çıxmayıb, onu “torbaya” salmışdı.
- Siz nə danışırsınız, mən heç kəsi oğurlamamışam...
Dönüb geri baxdı. Ağ “Volva” səssiz yox olub, üzü şəhərə şütüyürdü.
- Ev yıxmaqla çörək qazanan binamus…
O, dilinin ucundakı söyüşü güclə saxlayıb, hirsindən uzaqlaşan ağ “Volva”nın arxasınca yerə tüpürdü…
***

Polis şöbəsinə aparılan gün Əziz həbs olundu. Demə, Zinyə-tin birinci zəngindən sonra, Kamran polisə
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müraciət etmiş, bacısının oğurlanıb qaçırıldığını və girov əvəzinə bacısı vasitəsilə pul tələb olunduğunu
açıqlayıb. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb, həbs qəti imkan tədbiri təyin edilərək axtarış elan olunub. İş
tədqiqat üçün müstəntiqə verilib. Zinyətin son iki zəngi istintaq materialı kimi lentə yazılıb. Zəng vurulan
rayonu müəyyənləşdirdikdən sonra, həmin ərazidə bir neçə gün polis tərəfindən izləniliblər. Nəhayət, zərərçəkmişin - Kamranın köməyi ilə əməliyyat qrupu cinayətkarı yaxalayıb.
Ömrü-günü məhkəmələrdə keçən Kamran üçün belə “cinayət işini” düzüb-qoşmaq, su içmək təki asan iş idi.
Kamran elə o günü öz anasına və müəyyən tanışların köməyi ilə Əzizgilə belə xəbər çatdır-dı ki, Əziz rayonda
Zinyəti gizlədib, əvəzində isə böyük məbləğdə pul tələb edib. Tələb etdiyi pulu alarkən polis onu həbs edib.
Zinyətin anası qızının ev-eşiyinə qayıdacağına ümid işığı yandığı üçün Əzizin tutulmasına sevindi. Amma,
Əzizin qızını sevdiyi halda, ona görə pul istəməsinə ürəyində inanmayan ana, məsələnin nəyə görə bu şəkil almasını
arayıb axtarmağı özünə lazım bilmədi.
Xəbəri eşitcək Əzizin ata-anasının qanları qaraldı. “Dünya-sında ola bilməz mənim oğlum tamahkar
olsun, belə alçaqlıqla pul qazansın”, - anası haray etdi. Acığından dişi bağırsağını kəsən atası: nə olub, haqqına
olub, - dedi, - başqasının arvadına qoşulub qaçan yaramaza bu da azdı...
O günü Zinyət gecə düşənədək Əzizi gözlədi. Əzizin qayıt-madığını görəndə yuxusu ərşə çəkildi. Arada
mürgüləyib gözünü yumanda isə, bir sürü it nəfəsi çıxanadək onu qovur, hövlənak yuxudan ayılırdı. Səhəri
günü poçta gedib üç-dörd dəfə Kamranla danışmağa cəhd etdi. Kamran nədənsə telefonu götürmürdü.
Gözləməkdən yorulan Zinyət anası ilə danışmağı qərara aldı:
- Ay ma, mənəm, Zinyətdi, necəsən? Dünən Əziz Kamranla görüşməli idi, o gedəndi, nə Əzizdən xəbər
var, nə də səhərdən Kam-ranın telefonu cavab vermir.
- Qızım, Kamran dünən mənə zəng etmişdi. Görüşüblər, hə, Əzizin maşını yolda xarab olub, iki-üç günə
düzələsi deyil. Eşidirsən, hələ ki, dur gəl evimizə, özgələrdə niyə qalırsan? Nə var yad evlərdə, gəl evimizə...
- Ay ma, qoy Əzizi görüm gələrəm.
- Əziz? Əzizdən narahat olma, heç nə deməz. Arxayın ol.
- Yaxşı gələrəm.
Əzizin qayıtmaması, Kamranın telefonu götürməməsi Zinyəti karıxdırmışdı. Əgər maşın xarab olubsa
da, Əziz bu qədər şəhərdə qala bilməzdi, mütləq qayıdıb ona dəyməli idi.
Axşama qədər Əzizi gözlədi. Zinyətin narahatlığı qaldığı evin sakinlərinə, Əzizin dayısı qızına da təsir
etdi. Çoxdan zəng etmədiyi bibisinə - Əzizin anasına zəng edib, Əziz haqqında soruşdu. Arvadın ah-vayla
danışdığı sözlər hamını heyrətə gətirdi: “Əzizi tutublar. Guya bir arvadı qaçırıb, arvadın qardaşından bacısını
qaytarmaq üçün pul istəyib. Pulu alanda tutublar.” Zinyəti elə bil cərəyan vurdu. Rəngi haldan-hala düşdü.
Ürəyini tutdu. Az qala bayıldı. Kamranın işidir bu, - yəqin etdi, - belə alçaqlıq, ancaq onun əlindən gələr. Daha
rayonda qala bilməzdi. O, sağollaşıb təcili şəhərə yola düşdü.
Anası evin qapısını açıb kandarda Zinyəti görəndə hiss etdi ki, Zinyətin Əzizin tutulmasından xəbəri
var:
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- Xoş gəlmisən, qızım, - qapını örtüb onu qucaqladı.
Neçə saatdır kədərdən və nifrətdən ürəyi aşıb-daşan Zinyət özünü saxlaya bilmədi, gözünün yaşı
dayanmadı, hönkürtüsü evi titrətdi:
- Bəs deyirdin maşın xarab olub?
- Bilmirəm, Kamran dedi... - anası da kövrəldi, - ağlama mənim balam, nöş ağlayırsan, hər şey düzəlib
gedəcək. Sən narahat olma, heç kəs bilmir rayonda olmağını. Hamıya demişik ki, xaricə gedib. Qayıdarsan
evinə, balalarına yiyələnərsən. Arazı da yola gə-tirərəm. Ağıllı ol, qızım, bizi qohum-əqrəba arasında üzüqara
etmə. Anana qulaq as. O Əzizdi-nədi, qızlığında istəmişdin, qurtarıb gedib, indi vaxtı deyil, görürsənmi səni
gizlətdiyinə görə gəlib Kamrandan pul istəyib...
İçini çəkə-çəkə ağlayan Zinyət bu yerdə dözmədi:
- Üzüqara Kamrandır alçağın birisi...
Anasının rəngi dəyişdi:
- Sən nə haqla qardaşın üçün belə sözlər danışırsan?
- Pulu mən istəmişəm, yadındadır atamın vəsiyyəti, yadın-dadır? Həmin puldan istədim, dedi sən gəlmə.
Qeyrətinə toxunurmuş qeyrətsizin. Günah məndədi. Mən yalvar-yaxar Əzizi göndərdim ki, get pulu sən al. O
vicdansız da onu tutdurub.
Anası hadisədən tam xəbərdar olmasa da, belə olduğunu Zin-yət danışmamışdan qabaq təxmin etmişdi.
Düzünə qalsa, Kamranın Əzizi aldatmaqla polisin əlinə verməsi onun da xoşuna gəlməmişdi. Odur ki, Kamranı
müdafiə etmək istədisə də, söz tapa bilmədi.
- Elə elədi, məni aldatdı, nə olar! Mən bu heyfi onda qoyma-ram, baxarıq. Mən çıxdığım evə
qayıtmayacağam. O vaxt atamın xət-rinə getdim. Bu dəfə hansı əclaf nə edir etsin, ya Əzizin olacağam, ya da
özümü öldürəcəyəm.
O, qız vaxtı yaşadığı otağına girib, qapını örtüb ürəyi boşalanadək ağladı. Hamıdan küsmüşdü,
Tanrısından özünədək. Ürə-yində nifrət toxumu cücərmişdi, özündən başlamış Kamrana qədər.
Zinyətin hərəkətindən nitqi quruyan anası əllərini göyə uza-dıb ürəyində Allaha yalvarırdı:
- Qurban olum sənə, nə bəladı bizi saldın...

***
Əziz üçün açılan cinayət işinin istintaqı uzun çəkmədi. Lazım olan çeşid-çeşid sənədlər həftə ərzində
demək olar ki, hazır idi. Qaydası belə idi, vəkil təklif olunmuşdu, o da vəkildən imtina etmiş-di. Onların təyin
etdikləri vəkildən onsuz da fayda olmayacaqdı. Müstəntiq Zalıyev zəlidən betər idi. İstədiyini əldə edənəcən
tutdu-ğunu buraxan deyildi. İlk ifadələrindən Əziz günahsız olduğunu, heç kimi oğurlamadığını, pul
istəmədiyini, bütün bunların tələ, qurğu olduğunu sübut etməyə çalışırdı. Amma, məhkəmənin bütün qaydawww.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
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qanunlarını gözəl bilən Kamranın yazdığı ərizə və ifadələrdən elə görsənirdi ki, onların gizlin razılığa gəlib,
rayonda gizlənmələri, Kamrana edilən telefon zəngləri, şəhərdən kənarda görüşməyin - hamısının məqsədi
Kamrandan böyük məbləğdə pul qopartmaqdır. Əgər Əziz müqəssir deyilsə, bəs onda günahkar kimdir?
Zinyət?! Belə çıxır ki, Əziz özünü təmizə çıxarmaq istəsə, o halda Zinyət də iştirakçı kimi həbs olunmalıdır.
Zinyət atasının yazılı vəsiyyəti olmadığı halda, necə sübut edə bilərdi ki, qardaşı ona pul borcludur?
Müstəntiq Zalıyevin incə eyhamlarla çatdırdığı mətləblər işin dola-şıqlığını artırırdı. Zinyətin yaxasını bu
qansızların əlinə vermək, onu kabinetlərə, məhkəməyə sürükləmək, əclaf qardaşına görə məhbəsə salmaq? Elə
olanda gərək Əziz yaşamayaydı. Daha Kamranla, onun nə fərqi? O da olardı Kamranın tayı. Zinyəti buna
görəmi sevmişdi? Ölməyə razı olardı, amma, Zalıyev kimi nadürüstlərin Zinyətə nəinki söz deməsinə, hətta
irişə-irişə baxmasına dözməzdi.
Zalıyev, elə Kamran da bütün bunları gözəl bilirdilər. Bilirdilər ki, Əziz çabalamaq nədir, heç
qımıldanmayacaq da. Zinyətə olan sevgisini dəyirman daşı kimi onun boynuna keçirib, yaratdıqları bataqlıqda
batıracaqlar. Dolaşıqdan çıxmağın bir yolu vardı: O da çöldən danışılmış qabiliyyətli vəkilin işə qarışması,
Kamranı ifşa etməsi. Məsələnin qəlizliyi də onda idi ki, o vəkili kim tapıb danışacaqdı? Bir həftəydi
tutulmuşdu, evlərindən, qohum-larından kimsə onu itirib-axtarmamışdı. Özgəsinin arvadını qaçıran, ad batıran
adam kimə lazım idi?
Zinyətin də əlindən gələn deyildi. Nə imkanı vardı, nə də savadı. Bildiyi iş qadın bərbərliyi idi, gördüyü
yer də gözəllik salonu.
Əziz sanki, qapanmış dairəyə düşmüşdü. Bütün ittihamları öz üstünə görtürməkdən başqa yolu görünmürdü.
Kamran torbanı elə nəfis hazırlamışdı ki, Əziz razı olmazdı onu kiməsə qıysın.
Ona görə də müstəntiq Zalıyevin işi rəvan gedirdi. Ayın tamamında məhkəmə quruldu. Əzizin
arzuladığı yeganə şey Zinyətin məhkəməyə gətirilməməsi idi. Onların məhkəmədə üzləşdirilməsi ona yaxşı heç
nə vəd etmirdi. Zinyətə arxayın deyildi. Bütün işləri korlaya bilərdi. Artıq hər şey həll olunmuşdu. Əlavə nə isə
demək, danışmaq Əzizə görə mənasız idi.
Hakimin kabinetində keçirilən məhkəmə iclasında zərərçəkmiş qiyafəsində Kamran qıp-qırmızı onun
üzünə durdu. İnsan necə də həyasız olarmış, İlahi! Nə yollasa Zinyəti məhkəmədən uzaqlaş-dırmışdı. Tək bu
işinə görə ondan razı olan Əziz, onun heç bir ira-dına etiraz etmədi. Son sözə də ehtiyac olmadı. O, sözünü
Kamrana vaxtı gələndə deyəcəkdi.
Yarım saatlıq iclasın nəticəsi olan iki səhifəlik hökümdə Əzizə beş il iş kəsildi.
Daha bir həftə keçdi, şikayət verilmədiyi üçün hökm qanuni qüvvəyə mindi. Səhəri gün onu on iki nəfər
məhkumun sırasına qatıb, konvoy maşınına mindirib, istintaq təcridxanasından İslah Əmək Müəssisəsinə yatab
etdilər. Canlarının bağlı kameralardan qur-tarıb, dustaqlığın “azadlığı” saydıqları cəzaçəkmə müəssisələrinə
göndərilmələri məhkumların sevincinə səbəb olmuşdu.

IV
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Konvoy maşını İslah Əmək Müəssisəsinin bədheybət əjdaha-ya oxşayan hündür, iri qalın dəmirdən olan
darvazasının qarşısındakı meydançada yarımdairə vurub dayandı. Hava isti olduğundan məh-kumlar daşınan
qaranlıq, havasız varanokda nəfəs almaq çətin-ləşmişdi. Maşının dayanmasına məhkumlar sevinməyə
bilmədilər. Nə yaxşı ki, uzaq yerə aparmadılar, leşləri çıxardı. Varanok o baş, bu başa o qədər məhkum
daşımışdı ki, içərinin divarlarına, künclərinə hopmuş kəsif, kif iyinə oxşayan dustaq iyi Əzizin burnunu
acışdırdı. Bu iy təzəcə canından çıxmışdı, yenə beş il doyunca ciyərlərinə çək-məli idi.
Qapıya nəzarət edən əsgərlər uzaqdan konvoy maşınını görcək daxili telefonla müəssisə rəisinin
növbətçi köməkçisinə yata-bın gəldiyini xəbər verdilər. Növbətçi köməkçi rəisə məruzə etdi. Rəis yatabın
qəbulunda iştirakı vacib əməkdaşların idarəyə yığılma-sını, ləngidilmədən yatabın qəbul edilməsini tapşırdı.
Əslində həftənin bu günü yatab günü olduğundan hamı hazır idi, varanokun gəlmə-sini gözləyirdilər.
Maşının dayanmasına sevinən məhkumlar az keçmədi peşman oldular. Maşın hərəkət edəndə bilinmirmiş,
dayananda dəlmə-deşikdən külək gəlmədiyi üçün bürkü daha dözülməz olmuşdu. Məhkumlardan biri tab
gətirməyib, çıxışda dayanmış əlisilahlı əsgərlərə şikayətləndi:
- Allah xatirinə, qapını açıq qoyun, hava gəlsin. Bizi burada qıracaqsız? Təhvil verin də düşək.
Əsgər qapını azacıq araladı.
- Səbrli olun, beş dəqiqədən sonra hamınızı təhvil veririk, istədiyiniz qədər zon havası alarsınız,
tələsməyin.
“Qəribə işdir, - Əziz düşündü, - insan ömrü boyu nə isə əldə etmək naminə tələsir. Əldə edə-edə, tələsətələsə ölümünə yetişir. Yəqin ölüm də məqsədmiş. Dünyanın bütün qayğılarından, əzab-larından azad olmaq
məqsədi. İndi varanokdan düşməyə, kalona tələ-sirdilər. İki-üç saat sonra karantin korpusuna, yaşayış zonasına,
baraka, illər keçdikcə azadlığa tələsəcəklər.”
Beş dəqiqə keçdi. Növbətçi köməkçi əsgərlərə qapını açmaq, varanoku içəri salmaq göstərişi verdi.
Maşın müəssisənin qabağındakı həyətə daxil oldu. Varanokun qapıları açıldı. Əsgərlərin komandiri içəri
boylanıb ucadan səsləndi:
- Düşün! Hərə öz əşyasını götürsün, unudub maşında qoyma-sın.
Məhkumlar işığa çıxmış yarasalar kimi tənbəl-tənbəl vara-nokdan yerə tökülüşdülər. Aralıda dayanmış
xeyli zabit və nəzarətçi gendən onları müşahidə edirdi. Orta boylu, dolu bədənli, qolundakı qırmızı sarğıdan
rəisin növbətçi köməkçisi işlədiyini bildirən kapitan məhkumları və şəxsi iş qovluqlarını sayıb, təhvil alırdı.
Təhvil aldıq-larını dəqiqləşdirmək istəyən növbətçi üzünü təzə gələnlərə tərəf tutub, qışqırdı:
- Cəld olun. Sıraya düzlənin, bir sıra. Bazarda kartof növbəsi-nə durmamısınız.
Məhkumlar bir-birlərini itələyə-itələyə yan-yana düzüldülər.
- Əliyev.
- Burda.
- Burda yox, mən. Bunlara gərək dərs keçək kii... Məmmə-dov, Rzayev,.. - növbətçi qovluqları,
familyalarla da yoxladı.
Darvazanın qapıları bir də açıldı. Hamının diqqəti ora yönəl-di. Sağda və soldakı gözətçi vışkalarında,
çöldə əli silahlı əsgərlər əmrə müntəzir dayanmışdılar. Məhkumlardan biri yanındakının qula-ğına pıçıldadı:
- O qapıdan çölə nə çıxardım.... Söhbəti yox, salamat çıxmaz-dım.
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Açıq qapıdan azadlıqda qədrini bilmədikləri çölə son dəfə baxdılar. Allah bilir, çölü nə vaxt
görəcəkdilər?!
Varanok bayıra çıxdı. Qapılar ləngər vura, ağır-ağır bağlandı. Növbətçi üzünü zabitlərdən birinə tutub
çağırdı:
- A, bəy!
- Bəy özünsən, cənab növbətçi, - çağırdığı zabit onun sözünü kəsdi.
- Yaxşı, cənab rejimnik, dəllək harda qaldı, niyə gəlib çıxma-dı? Gəlsin başlarını qırxsın.
Əməliyyatçıları da çağır. Yarım saat vaxt verib, rəis özü qəbul edəcək. Siz nəzarət edin, mən qovluqları aparıb
rəisə verim.
O, qovluqları üst-üstə qalayıb idarəyə tərəf yollandı. İkinci mərtəbədəki iri çilçıraqları olan otaqdan,
telefonla kiminləsə danışan rəisin qəhqəhələri yayılırdı.

***
Başlarında olan qısa saçlar təmiz qırxılandan sonra ucaboy idmançıya bənzəyən nəzarətçinin müşaiyyəti
ilə bir-bir əməliyyat-çıların otağına çağırıldılar. Məhkumlardan biri altı ay əvvəl buradan məcburi əməyə cəlb
edilməklə azad edilmişdisə də çöldə başını sax-laya bilməyib, yenidən kalona qaytarılmışdı. İkisi “kriti”
adlandırılan həbsxanadan gətirilmişdi. Rəsul çağırılan keçən il başqa müəssisədə cəza çəkərkən qiyam
məqsədiylə dustaqları dama çıxardığına görə, bir il həbsxanaya göndərilmiş, vaxtı bitdiyi üçün bu kalona yatab
olunmuşdu. Güləli çağırılan məhkum isə ölüm maddəsi ilə həbsxa-nada yatmalı vaxtı bitdiyindən qalan cəzasını
kalonda çəkməyə gəl-mişdi. On beş il cəza alsa da namus üstə yatdığına görə fəxr edirdi. Bacısı qızını istəyən
oğlan qız ilə adı çıxıb nişanlanandan üç ay sonra nişanı qaytarıbmış. Camaat içində bunu özünə təhqir,
biabırçılıq hesab edən Güləli, yaxın adamlarını başına toplayıb, fürsət tapanda oğlanı tutub, balta ilə hissələrə
bölüb öldürüb. Fəxr etməyinə baxma-yaraq, həm də it kimi peşman olmuşdu. Güləli beş il krıtıda yatmışdı, on
ili də qabaqda idi. Ötən beş ildə onu nə bacısı xatırlamışdı, nə də bacısıqızı. Bacısıqızı iki il idi başqa oğlana
qoşulub qaçmışdı. Heç nə baş verməmiş kimi, hamı öz qaydasında yaşayırdı. Güləli, nə də onun qeyrəti artıq
heç kimə lazım deyildi. Ara yerdə ölən bədbəxt oğlu dünyadan getdi, bir də Güləlinin arvadı, balaları illərlə
türmələrin yolunda əsir-yesir oldular.
Qalan məhkumlara təzəlikcə hökm oxunmuşdu. İki nəfərin üçüncü gəlişləri idi. Son cinayətləri - birində
xırda oğurluq, digərində narkomanldıq əsas götürülmüşdü. Daha iki nəfər qazanc məqsədiylə narkotik
maddələrlə alver etdiyinə görə, hərəyə on il cəza almışdılar.
İstintaq təcridxanasında özünü “burjuy” kimi tanıdan orta yaşlı, daz-baş, ətli, girdəsifət Taleh milyonlarla dövlət
əmlakını mənimsəmişdi. O, uzun illər böyük vəzifələrdə çalışmış, şəhərdə tanınan zavod-lardan birinə başçılıq
etmişdi. Daim çöldən pulla, ərzaqla təmin olun-duğundan heç nədən korluq çəkmirdi. Məhkumlardan tutmuş
paqon-luyadək - hamı öz xeyri üçün imkanlı olmasına görə fərqləndirir, hörmət edirdilər.
Güləli kimi dörd məhkum da namus üstündə, ölüm maddəsi ilə cəza almışdı. Aralarında ən cavanı Azad
idi. Əsgəri xidmətdə davranışı və qabiliyyəti ilə seçildiyinə görə, evə iyirmi günlük məzu-niyyətə gəlmişdi. Kaş
gəlməyəydi. Ondan nə qədər gizlətməyə çalış-salar da, Azada çatan söz-söhbət onu sarsıtdı. Keçən bir il
ərzində, özündən kiçik bacısının adının bir neçə adamla çəkildiyini, hamilə qalmasını, hamilə olandan sonra heç
kimin ona yiyə durmamasını və hətta bic doğmasını biləndə qulaqlarına inanmadı. Onun evə gəlmə-sindən on
gün əvvəl, anası gizlin doğulmuş körpəni dünyaya gələndə başına küt alətlə vurub öldürmüş və basdırıbmış.
Nahaq deyilməyib, yerin də qulağı varmış. Bacısı ilə bu barədə kəlmə kəsməyə ar etdiyindən, bütün deyilənlərin
doğruluğunu ancaq anasından öyrənə bilərdi. Bir axşam anasını ayrıca otağa çəkib, ikilikdə, ürəyini part-ladan
söhbətlərin düzünü deməyi yalvardı. Olubmu? Olmayıbsa bu şaiyələr haradan yaranıb. Anası gah ağardı, gah
qızardı, dili “yalan-dır” desə də, özünü saxlaya bilməyib dərdli-dərdli ağladı.
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Azad anasını öz canı, ruhu kimi duyurdu. Məsələ ona aydın idi. Demək deyilənlər doğru imiş, anası
onun xasiyyətinə bələd oldu-ğu üçün açıq etiraf etməyə qorxurdu.
O, bacısının əxlaqsızlığa yuvarlandığını bilsəydi, bir daha kəndə qayıtmazdı. Elə fərz edək ki, kəndə
gəlmədi. Bəs camaat, el-oba? Şəhərdə də onlarla rastlaşa bilərdi. Onu hər yerdə barmaqla göstərib, bacısı
fahişədir, - deyə güləcəklər. Ömrü boyu diliqısıq, gözü kölgəli olub, heç kəsin üzünə şax baxa bilməyəcək.
Fikirlər onu didib dağıdırdı. Necə oldu bacısı əxlaqsız oldu, kim onu bu yola sövq etdi? Olan olmuşdu, palan içi
sökməyin əhəmiyyəti yox idi. Onu düşün-dürən yaşlı atasının, özünün hörməti, gələcəyi, üstlərindəki həqarətin,
ləkənin yuyulmasıydı. Bircə yolu vardı, bic körpəsi təki anasından da qurtulmaq.
O, günlərlə evdən çıxmayıb, götür-qoy etdi. Qayıtmaq vaxtı yaxınlaşırdı. O, gələndə vüqarla gəlmişdi,
elə də qayıtmalıydı. Məzu-niyyətin sonuna bir gün qalmış gecə bacısı yatan otağa girib, yuxuda ikən onu baş
yaylığı ilə boğub, evdəkilərə heç nə demədən hərbi hissəyə deyil, polisə getmişdi. Azad gördüyü işə haqq
qazandırırdı, lakin iş açılarkən anasının da körpəni qəsdən öldürməsinə görə həbs olunması onu yandırırdı.
İdris atasını erkən itirmişdi. Anası neçə illərdi dul qalıb onu və iki kiçik bacısını əzab-əziyyətlə,
məhrumiyyətlə saxlayıb, boya-başa çatdırmışdı. Anasını dünyalar qədər sevirdi. Onun nəzərində dünyada
anasından uca, pak başqa qadın yox idi və ola da bilməzdi. Əsgərlikdən təzəcə qayıtmışdı. Hələlik ürəyinə yatan
iş tapa bilmə-məsindən gününün çoxunu evdə, həyət bacada keçirirdi. Gəldiyi vaxt ərzində onun üçün yeni olan,
əvvəllər fərqinə varmadığı, bəlkə də dərk etmədiyi, anasının qonşu Fərəclə gizli yaxınlıq etməsi idi.
Əsgərlik İdrisi xeyli dəyişdirmişdi. O, hər şeyi anlamağa çalı-şırdı. Başa düşürdü ki, anası onlara balalarına görə vaxtında ərə getməyib, cavan ömrünü puç edib. O da insandır, qadındı, kişiyə ehtiyacı var. Ərə
getsəydi və ya haradasa özünə uyğun kənarda, göz-dən uzaq yerdə isitəklisi olsaydı, özünü bilməməzliyə vurar,
qına-mazdı da. Amma, anasının özü yaşda, qonşuluqda “bacı” dediyi, arvadı olan Fərəclə gecələr həyət-bacanın
gizlin yerlərində yaxınlıq etməsi ürəyinə, mənliyinə toxunurdu. Bəs onu yoldan, ağıldan çıxar-dan Fərəc?
Anlamırdımı gizlinlər bir gün aşkar olacaq? Əgər o anasını sevirdisə, bunu çoxdan çəkinmədən, kişi sayağı
hamıya elan etməliydi. Yox, sevmirdisə, nə vaxta qədər oğru pişik kimi haram tikəyə qonaq olacaqdı? Bu vaxta
qədər Fərəc qərara gəlməmişdisə, cəzalanmalıydı. İdrisin fikri qəti idi... Baxmayaraq ki, anası da günah sahibi
idi, onu cəzalandırmağı ağlına sığışdırmırdı, nə də olsa, südünü əmdiyi anası idi.
Bir yay günü gecə yaxınlıqdakı toydan evə sərxoş qayıdan İdris qəfildən həyətə girəndə, eyvanın
qarşısındakı ağacın altında adam qaraltısı gördü. Qaraltının Fərəclə anasının olduğunu duyunca, elə bil başında
ildırım çaxdı. Çaxan ildırımın işığında anasını Fərəcin qucağında gördü. İldırım Fərəci yandırıb kül etməliydi.
O, çoxdan cibində gəzdirdiyi fin bıçağını arxadan Fərəcin kürəyinə zərblə sap-ladı. Fərəcin qolları boşaldı.
Ağrıdan zarıyıb yerə çökdü. Anası əvvəlcə başqa aləmdə olduğundan nə baş verdiyini anlamadı. Fərəcin
kökündən qoparılmış ağac kimi yerə dəydiyini, arxasınca İdrisin qan çanağına dönmüş gözlərini görüncə,
dəhşətə gəldi. Çığırmaq, bağır-maq istədi. İdris yerə sərilmiş yaylığı yumrulayıb, heyrətdən açıla qalmış ağzına
tıxadı. Nifrət dolu səslə, ömründə birinci dəfə anasının üstünə qışqırdı:
- Rədd ol burdan, rədd ol. Vallah öldürərəm, tikə-tikə doğra-ram, gözüm görməsin səni...
Qorxudan, xəcalətdən canına üşütmə düşən anası tələm-tələsik evə qaçıb gözdən itdi. İdris ilk bıçaq
zərbəsindən sonra yerə yıxılmış Fərəcin namussuz qanının yeri bulamaması üçün, üzü-üstə düşmüş meyidi it
leşi kimi sürüyüb çəpərin o tayına, öz həyətinə tolazladı. Səhərin açılması ilə başlanacaq qalmaqalı gözləmədən
özünü polisə təslim etdi.
Zülalın qardaşı evlənəndən üç ay sonra iş dalınca Rusiyaya getmişdi. Təzə vaxtlar hər ay pul göndərir,
altı aydan bir evinə baş çəkirdi. İllər keçdikcə pul göndərişlərinin sayı azaldı, özü isə ildə bir dəfə gəlir, ya da
heç gəlmirdi. Bir oğlu, bir qızı böyüyürdü. Ev ata-anasının yanından kənarda olduğundan tamamilə keçmişdi
gəlinin ixtiyarına. Əri evdə olmadığı üçün evin xeyrini, ziyanını, bütün işlə-rini özü sərbəst icra edirdi. Bu
minvalla yeddi-səkkiz il keçdi. Ata-anasının, bacı-qardaşlarının təkidlərinə baxmayaraq, gedəndə üç ilə
qayıdacağını vəd edən qardaşının birdəfəlik qayıdıb evinə yığışmaq fikri yox idi. Zülalı təəccübləndirən qardaşı
arvadının ərinin Rusiyadan qayıtması söhbətinə laqeyidliyi, əksinə, onun tərəfində durmasıydı. Qardaşı boynuna
51
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

almasa da, gizlin arvad saxladığını bilirdi. Orada işləyən digər həmyerlilərindən öyrənmişdi. Onu saxlayan,
Rusiyaya bağlayan da elə bu idi.
Qardaşı arvadının heç kimlə adı çıxmasa da, Zülal onun dinc oturduğuna əmin deyildi. Son vaxtlar tanış
olduğu qadın məsləhət-xanasında işləyən tibb bacısı ilə söhbətlərinin birində, qardaşı arvadının ildə gizlincə
aborta gəldiyini eşidərkən nitqi qurumuşdu.
Son dəfə vidalaşıb ayrılanda qardaşını dilə tutmaq istəmişdi: “Tezliklə qayıt gəl, bax ha, vaxt gələcək
peşman olacaqsan”. Qardaşı əhəmiyyət verməmişdi. Altı ay sonra itkin düşməsi xəbəri gəldi. Ailədə heç kəs
onun həyatda olmaması fikrini ağlına gətirmək iətəmirdi. Hamı inanırdı ki, lap bu yaxınlarda haradansa peyda
olacaq, sağlığı ilə gözü yolda qalanları sevindirəcək. Aylar ilə döndü. Axtarışların nəticəsi olmadı. Ümidlər
tükəndi.
Bir gün eşitdi ki, qardaşının evi yüngül qadınların gediş-gəliş yerinə çevrilib. Qardaşı arvadı aradüzəltməklə
çörək pulu qazanır. Hirsindən dil-dodağını çeynəyən Zülal yaxın adamların vasitəsilə ona xəbər göndərdi ki, ağlını
başına yığsın, adımıza ləkə gətirməsin. Yoxsa, Allah haqqı öldürürərəm onu, uşaqlara yazığım gəlir. Zülal bir
müddət gözlədi. Hədə-qorxusundan heç nə çıxmadığını görüncə, uşaqlar mək-təbdə olanda xəlvəti onlara getdi.
Evdə iki kənar qadını görüb, Zülal özündən çıxdı. Qardaşı arvadı Zülalın hərəkətinə dözmədi:
- Nə istəyirsən? Sən kimsən? Neynirəm özüm bilərəm, sənin nə borcuna qalıb.
Zülal səsini eşitməmək üçün əvvəl ağzını dəsmalla yumdu, sonra əl-qolunu bağlayıb mətbəxin yerinə
uzatdı. Əlinə keçən qab-qacağı, çömçə-qazanı hirsi soyuyanadək, onun baş gözünə gücü gələn qədər çırpdı.
Zərbələr dəydikcə arvad yerində qıvrılır, çapala-yırdı. Kəfkir alnına yapışanda, çapalama dayandı. Zülalın da
qolları boşalıb yanına düşdü: arvad o dünyalıq olmuşdu.
Məhkəmə dəyərli sübutlar olmadığı üçün Zülalın iradlarını əsassız hesab edib, on üç il azadlıqdan
məhrum etdi.
Aralarında ən yaşlısı olan Yavər bacısının ərinin ölümündə günahlandırılmışdı. Kolxozda briqadir
işləyən mürtəd oğlu arvadı ilə kifayətlənməyib qız qarımış baldızına da tamah salmışdı. Arvadı dördüncü uşağı
doğmaq üçün xəstəxanaya gedəndə, uşaqlara bax-mağı baldızına yalvarıb onu evinə aparmışdı. Neçə vaxt idi
ondan kəsən zatıqırıq elə birinci axşam fürsəti fövtə verməyib hamamda paltar yuyan qıza arxadan yanaşdı. Qız
gözləmədiyi hərəkətdən diksindi, yeznəsinə and aman edib yalvardı. Gözüqızmış əclaf qızı əvvəlcə qorxuzdu,
sonra daş səkiyə yıxıb üzünü açdı. Etdiyi əmələ görə utanmaq əvəzinə arvadı xəstəxanadan qayıdandan sonra da
əlinə imkan düşəndə qızı özü ilə yaxınlıq etməyə məcbur edirmiş.
Vaxt keçdikcə hamilə qaldığını başa düşən qız məsələni bacısına danışdı. Ərinin başqa qadınlarla
cürbəcür oyunlardan çıx-dığını bilən qadın bu vicdansızlıqdan sonra bu vaxta qədər olan qorxusunu da yadından
çıxartdı. İndi təkcə özü yox, həm də bacısı təhqir olunmuşdu. Ona görə də bacısını məcbur etdi ki, başına gələni
qardaşlarına danışsın.
Bacılarından eşitdikləri qardaşları elə qeyzləndirdi ki, bina-musu öldürmək qərarına gəldilər. Əvvəllər
də onun neçə arvadı yoldan çıxardıb, sonda sudan quru çıxdığını görmüşdülər. Əclaflığına bələd olduqları üçün
ona söz deməyi yersiz hesab edib, “iş başında” yaxalanmasını vacib saydılar. Nə qədər ağır olsa da, məqsədləri
naminə, qıza onunla görüşə çıxmağa şərait yaratdılar, özləri isə gizlin yerdə pusquya durdular.
Nəhayət, qızın “bişdiyinə”, görüşə etiraz etməməsinə sevinən yeznə otağa girən kimi, heç nəyə fikir
verməyib, qızı qolları arasına alıb qucaqladı. Ehtiraslı gözləri çarpayını axtardı. Qızı qucağına götürüb,
çarpayının üstünə apardı. Tələm-tələsik şalvarının düymələ-rini açdı:
- Qadovu alım, tez elə, gələn olar...
Şalvarı sürüşüb yerə düşmüşdü. Yaxınlaşıb qızı soyundurmaq istəyirdi ki, pərdənin arxasında gizlənən
ortancıl qardaş dözə bilmədi:
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- Ay oğraş, camaatın arvadları turşməzə oldu, bu evin qızları şirin?!
İşin belə olacağını gözləməyən yarıçılpaq qurumsağın heyrət-dən və qorxudan dili tutuldu, rəngi ölü
kimi ağardı. Gizləndikləri yerdən çıxıb qəzəblə ona tərəf gələn üç qardaşı görüncə, dibindən kəsilən çürük ağac
təki yerə sərələndi. Bəlkə də qəfil görüntüdən, qardaşların gözündəki nifrətin təsirindən artıq yerə dəyəndə,
ürəyi keçinmişdi. Hirslərindən əsib-coşan qardaşları saxlamaqmı olardı? Bəs deyincə cansız, çuvala bənzəyən
cəmdəyin hər tərəfini təpikləyib döyəclədilər.
Yavər döşəməyə tökülən qanı görəndə qardaşlarını saxlayıb qışdırdı:
- Dayanın, it oğlunun qanını evə tökməyin, - əyilib diqqətlə baxdı, - murdar olub ki,.. Leş döyürsüz?
Qardaşlar heyfsləndilər, nadürüstün ölümünə deyil, ürəklərin-dəki acığı tam çıxara bilmədiklərinə görə...
Yavər evdəki ailə-uşağı iki qardaşın öhdəsinə buraxıb, həbsxananın yolunu tanıyan adam kimi baş verən
hadisənin - ölümün bütün məsuliyyətini öz üzərinə götürmüşdü.
İçəri daxil olanda ətrafdakı nəzarətçiləri bahalı siqaretə qonaq edən Talehi əməliyyatçılar hamıdan
əvvəl, birinci qəbul edib, xüsusi müşaiyətlə rəisin otağına göndərdilər.
İkinci Əzizi çağırdılar. Yığcam, dar, uzun otaqda böyük stolun arxasında, başda saçlarına dən düşən
kapitan, onun qarşısında - sağda elə də yaşlı olmayan, iri gövdəli baş leytenant, solda isə iki cavan leytenant
oturmuşdu.
İçəri daxil olan kimi kapitan ciddi səslə tələb etdi:
- Özünü təqdim elə.
Əziz ona dikilmiş cüt-cüt şax nəzərlərdən, əvvəlcə özünü itir-di. İl yarım qabaq günlərini xatırlayıb
özünü topladı.
- Əziz Əzizzadə.
- Cinayətinin məğzi?
- Adam oğurluğu.
- Aha, demək reketsən. Neçə vaxt idi çöldəydin?
- İl yarım.
- İl yarım nə olan şeydi, deynən dünən çıxmışam, tab eləmə-yib qayıtmışam. Ancaq, özünü nabələd
aparırsan, - baş leytenant söh-bətə qarışdı.
- Bura bax, - kapitan söhbətin əsas hissəsinə keçdi. - Mənim adım Xəlildi, baş əməliyyatçı. Bu yoldaş, baş leytenantı göstərdi, - Orxan müəllimdi. O da Fazil müəllimlə Qaçay müəllimdir, - ucaboy və bir az gödək
leytenantlara işarə etdi.
- Yatmış adamsan. Zonda əməliyyatçının işi, yeri, rolu nədir, bilirsən. Sənə durub dərs keçmək artıqdır.
Reket olsan da qabiliyyətli adama oxşayırsan. Adətən reket, başı işləyən oğlanlardan çıxır, xarab adamdan yox.
O, şəxsi işdə nəsə axtararaq səhifələri irəli-geri vərəqlədi:
- Üstündə nəyin var?
- Kasıbçılıqdı, - Əziz başını yerə dikdi.
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- Bax ha, əgər qiymətli nəsə - pul, üzük, taxma qızıl diş, bahalı paltarın varsa, özün təqdim edirsən. Biz
onu çıxan gününədək saxlayacağıq. Yox, əgər gizlətsən, biz tapsaq, onu sən görməyəcək-sən, olacaq bizim.
- Mən razı, - Əziz cavab verdi.
Kapitan əlini göstəriş gözləyən iki nəzarətçiyə tərəf tərpətdi:
- Başlayın.
Nəzarətçilər onun üst-başını, ciblərini, hətta alt paltarını da yoxladılar. Heç nə yox idi. Heç nəyin
tapılmaması leytenantlara ləz-zət eləmədi. Fazil müraciətlə kapitana “bəlkə bir beş dəfə çömbəltmə durub,
otursun”, - təklifini verdi.
Əziz bunun nə olduğunu bilirdi. Lümlüt soyunub üzü divara, sayılan dəfə durub oturursan. Əgər arxanda
nəsə gizlətmisənsə, bu halda özünü göstərməlidir.
Kapitan etiraz etdi:
- Lazım deyil. Ə, hanı bəs sənin pulun? Ola bilməz ki, heç pulun olmasın.
- Cənab kapitan, mən elə adam deyiləm, olsaydı gizlətməzdim. Olan günü birinci sənin hörmətini edəcəyəm,
- Əziz paltarını tələm-tələsik geyindi.
- Sağlıq olsun. Bir az cəld ol, əynini geyin, çıx həyətdə gözlə, - nəzarətçilərə səsini ucaltdı, - növbətini
gətirin.
İstintaq təcridxanasından çıxmamışdan iki-üç gün əvvəl, kimin hansı zona düşəcəyini nəzarətçilərlə
“qarşılıqlı anlaşmadan” təqribi və gizlin olsa da çoxu bilirdi. Artıq bəziləri imkanlı adamlarına xəbər çatdırıb rəisi
görmüşdülər. Buradan başqa zona yer dəyişmək də rəislik idi. Odur ki, rəis lazım bildiyi məhkumları incitməməyi
tapşırmışdı. Azadlıqdan qaytarılan və üçüncü dəfə məhkum olunub yenidən bu zona qayıdan iki nəfərlə də köhnə
tanışlar kimi davranırdılar.
Nə isə gizlətməyin mümkünsüz olduğunu görən məhkumlar əməliyyatçıların hörmətini edib heç nə
itirməmişdilər.
Əməliyyatçıların yoxlaması qurtardıqdan sonra yenidən hamını həyətboyu sıraya düzdülər. Müəssisənin
demək olar ki, bütün paqonluları buraya yığışmışdı. Yatabın gəlişindən xəbər tutub dustaq yoldaşlarını
qarşılamaq üçün yaşayış zonası tərəfdən gələn məhkum-lar, nəzarətçilər və zabitlər tərəfindən qara-qışqırıqla
qarşılanıb geri qaytarılırdılar:
- Hara gəlirsən, kim icazə verib? İmkan verin, qəbul qurtar-sın. İndi olmaz, qayıdın geri.
Otuza qədər paqonlunun həyətə yığışması heç də yaxşı əlamət deyildi. Bəzilərinin sırada dayananları
alçaldıcı nəzərlərlə süzməsi, məhkumların qəlbinə dəysə də, dözməkdən ayrı əlacları yox idi. Taleh-dən başqa
kimsəni kabinetində görmək istəməyən rəis qalanlarını həyətdə qəbul edəcəyi xəbərini göndərmişdi.
Hamı rəisi gözləyirdi. Hansı yana baxsalar da nəzərlərinin biri ikinci mərtəbənin girəcəyinə yüksələn
pilləkənin üstündəydi. Farağat durmaqdan bezmiş məhkumlar təzəcə boşalıb, pıçıldaşmaq istəyirdilər ki, rəisi
pilləkənin başında görən paqonlular hərə bir tərəfdən üstlərinə çığırıq atdılar:
- Söhbəti yığışdırın. Sıranı pozmayın.
Rəis öndə gəlirdi. Qırx-qırx beş yaşında dazbaş, ucaboy, eyni zamanda enli, iri vücuda malik,
polkovnikin baxışlarından, yerişin-dən, qalın, sərt templi səsindən rəislik ədası yağırdı. Yanınca özü ilə həmyaş,
bir az alçaq və onun qədər enli olmayan mayor - əsas mü-avini addımlayırdı.
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Rəis sıraya yaxınlaşanda Xəlili soruşdu:
- Ə, hanı Xəlil?
Xəlil hər tərəfə göz qoyan əməliyyatçıların arasından irəli atıldı:
- Bəli, rəis, eşidirəm.
- Sən hamısı ilə söhbət etmisən?
- Bəli, rəis!
Rəis sıranın başlanğıcında tanış sifəti görcək üzü dəyişdi, bir anın içində əsəbi vəziyyət aldı. Azadlıqdan
qaytarılan məhkum rəisin əsəbiləşdiyini duyub başını aşağı dikdi, yer ayrılsaydı gizlənməyə, yerə girməyə hazır
idi.
- Ə, mən deyən, nə atıla-atıla üstümə qayıdıb gəlmisən? Qurumsaq, sənə dedim çöldə yaşamağı bacaran
köpək oğlu deyilsən, yadındadır? Anavı, atavı gətirtdin ayağıma, and-aman elədin, indi nə oldu, nöş qayıtdın?
- Pulu öhd edə bilmədim.
- Bəs nə bilmişdin? Çölə kabab iyinə çıxmışdın, gördün sənin kimi eşşəkləri dağlayırlar. Çölə buraxanda
mən bilirəm, kim bacara biləcək, kim yox, - üzünü müavininə tərəf çevirdi, - fikir vermişəm, həmişə hansı
oğraşı havayı buraxırsan gedir, iki-üç ay keçməmiş qayıdır. Pul verən qayıtmaz. Ə, Mehdi, - zabitlərdən birinə
müraciət etdi, - sabahdan bunu qoşursan petuxlara, qoy onlarla bir yerdə zibil daşısın.
- Baş üstə, rəis, - Mehdi cavab verdi.
Rəis aralanan kimi, arxasınca gələn müavin danışmağı artıq hesab etdiyindən həmin məhkumun başına bir
qapaz çəkməklə müna-sibətini ifadə etdi.
Rəis üçüncü dəfə, bu dəfə narkoman maddəsi ilə məhkum olunan Əzizağanın qarşısında dayandı.
- Oğul budu. Getməyi ilə tutulub qayıtmağının arası üç ay çəkmədi. İndi hansı hünərlə gəlmisən?
- Nəşə ilə tutulmuşam.
- Satırdın, ya çəkirdin?
- Çəkirdim.
- Yenə yaxşı qurtarmısan. Bir az da qalsaydın, Allah bilir nə “pox” yeyəcəkdin. Vərdişkara tövbə
yoxdur. Sənin yerin elə buradır. Xəlil, siz bunu hərtərəfli yoxlamısınız?
- Bəli, rəis.
- Baxın ha, birdən içəri nəşə keçirər.
Rəis Əzizağa kimi üçüncü dəfə məhkum olunan Hafizə yaxınlaşanda şəbədəyə keçdi:
- Bay, heç fikir vermirəm bayaqdan, köhnə qurdlar yanaşı durublarmış. Hə, danış görək fərasətini.
- Vallah, Əliməmməd müəllim, bu dəfə heç nədən tutublar.
- Kül sənin kişi başına. Arvadın tutdurub səni, ay bədbəxt. Görüb heç nəyə yaramırsan, əl-ayağa
dolaşırsan. Rəfiqəsi ilə işivi düzüb qoşublar, guya əl çantasını oğurlayıb evdə gizlətmisən.
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- Yox, rəis, ola bilməz, - rəng verib, rəng alan Hafiz özünü itirmişdi, - elə deyil, oğurlamağına
oğurlamışdım...
- Ə, nə həyasız adamsan, nə tez sözünü dəyişdin. İndicə demədin heç nədən tutublar. Halaldı o kişinin
qızına, sənin kimisinə nə olsa azdı...
Növbə Əzizin idi. O, rəisin sərt, iti, adamı dəlib keçən baxış-larını görəndə nə edəcəyini bilmədi. Rəis
rentgen sayağı baxışları ilə sanki onun daxilinə, iç dünyasına baxır, “çəkisini” müəyyən edirdi. Müavin Əzizin
donub qalmasına dözmədi, çımxırdı:
- Nə yatmısan, ayaqüstə at kimi.
Ətrafdakı zabit və nəzarətçilər hirslə göz-qaş etdilər: özünü təqdim elə. Əziz nə edəcəyini xatırladı.
- Əziz Əzizzadə. Maddə...
- Hə, reket, - rəis də onun hökmünü xatırladı, - ə, zalım oğlu, ilişməyə adam tapmadın?
Müavinə tərəf çöndü:
- O rayonun “pomprokuroru” var ha, ondan pul istəmək, əzra-yıldan can istəməyə oxşar bir şeydi, məzəmmətlə Əzizə baxdı, - Don Kixot...
Rəis bir addım da irəlilədi:
- Nədi ə, sənin adın?
- Rəsul...
Orta boylu, həbsxanada gördüyü “xoş” gündən arıqlayıb çöpə dönən məhkum özünü təqdim etdikdə
rəisin sifəti dəyişdi, gözlərində qəzəb parladı:
- Camaatı dama, qiyama sən qaldırmışdın, eləmi? Heç bildinmi nə qədər adamın balasını çörəksiz
qoydun, sən oğraşın ucbatından neçəsini işdən çıxartdılar? Paqonun ağzını, sən, söymüşdün?
Rəisin aşıb-daşan qəzəbinin qarşısında Rəsulun səsi içində bo-ğulub qalmışdı. Birdən şillənin səsi
qulaqlarda əks-səda verdi. Rəisin qolunun açılması ilə Rəsulun arxa tərəfdəki gül kollarının üstünə sərilməsi bir
oldu:
- Ə, binamus oğraş, gülləri əzmə, - rəisin hirsi soyumaq bil-mirdi, odur ki, irəli gedib onu dayanmadan
təpikləyirdi, - paqonun ağzını söyürdün, indi gör sənin ağız-burnunu necə “qayıracağam”...
Onu tez əhatəyə alan zabit və nəzarətçilərə göstəriş verdi:
- Çırpın, mitilinə oğraşın. Şalvarını da çıxarın.
Söz rəisin ağzından çıxmışdı ki, ayağa qalxa bilməyən Rəsul yağışdan yağmura düşdü. Altı nəfər yerdə onu
təzək kimi tapdalayırdı. Sifətinin salamat qalması üçün üzünü yerə tutub, necə gəldi vurulan təpiklərdən qoruyurdu.
Əvvəl köynəyi, sonra şalvarı para-para parça-lanıb əynindən çıxarıldı. Üstündə yalnız corabı və alt paltarı qalmışdı.
Rəis qolundan açılmış saatını düzəldib öz yerinə - sıranın qabağına qayıtdı:
- Sənin meyidini çıxararam, vicdansız, əgər burda da aləmi qarışdırmaq istəsən. Saxlayın daha, bəsidi
hələlik. Durğuzun ayağa, paltar verin geyinsin.
Baş verən hadisə, rəisin əsəbiləşməsi, yeni gələn məhkumları bərk həyacanlandırmışdı. İndicə
gördükləri xırda epizod, havasına alışmadıqları müəssisənin çox mətləblərindən xəbər verirdi.
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Narahatlıq sıranın rəisin hələ sorğu-sual etmədiyi hissəsində açıq-aşkar hiss olunurdu.
- Sən, dillən görüm, kimin evini yıxmısan, - rəis Şahməm-mədin qarşısında dayanmışdı. Şahməmmədin
dili dolaşdı.
- Mən? Mən heç kəsin. Həyətdə bir az xaşxaş əkmişdim. Kasıbçılıq idi, dolanışığa görə.
- Nə qədər satmışdın?
- Elə birinci dəfə idi...
- Ə, kimə atış gəlirsən? Bəs üstündə tutulan heroin, tiryək? Onları da birinci dəfə görürdün?
Şahməmməd dinmədi. Rəis onun yanında boynunu büküb dayanmış, Güləhmədə də sual etdi:
- Sən də kasıbçılığın daşını atmaq istəmisən? Qayıdıb düşüb təpənə?
Rəisin gözlərinə baxmaqdan qorxan Güləhməd başını qaldır-madan:
- Bir yerdə tutulmuşuq, - deyə susdu.
- Bax indi mən necə sizin əcəb-əcdadlarınızı söyməyim. Sonra da deyirlər Əliməmməd dustaqları söyür.
Ay vicdansızlar, ka-sıbçılıqdı, hökumətin, Allahın qoyduğu yol ilə pul qazanın da. Yoxsa narkotika satıb,
camaatın balalarını şikəst eləməklə çörək yemək olar? Şərt deyil ki, külüng alıb yıxasan, kim bilir nə qədər
bədbəxtin evini yıxmısız, alçaqlar.
Rəis müavini rəisin sözünün davamı olaraq, gözlənilmədən Şahməmməd və Güləhmədin hərəsinə bir
sillə çəkdi. Onlar yerlərin-də ləngər vurub başlarını yerə dikdilər.
Sırada ölümə görə məhkum olunan beş nəfər qalmışdı. Yaxın-lıqda dayanan baş əməliyyatçı Xəlil rəisin
qulağına nəsə pıçıldadı. Rəis dayanıb qalan məhkumlara tərəf baxdı. Sonra, müavinə tərəf döndü:
- Rasim, qalanları özün otağında qəbul edərsən. Növbətçi!
- Bəli, rəis, - sıranın baş tərəfinin qarşısında dayanıb astadan nəzarətçilərə göstəriş verən növbətçi bütün
diqqətini rəisə yönəltdi.
- Həmişəki qaydada, bir əməliyyatçı, bir rejim, üç nəzarətçini özünlə götürüb, yatabı karantin
korpusunda yerbəyer edirsiz. Oldu?
- Baş üstə, rəis!
- Əgər çatışmazlıq olarsa mənə, ya da Rasimə məruzə edər-sən. Qalan işçilər hərə öz işi ilə məşğul
olsun.
O, dönüb otagına getmək istəyərkən gözü kənarda durub baş verənlərə etinasız baxışlarla tamaşa edən
“istəkli” üzdəniraqlarından biri - İlyuşaya sataşdı.Yatab qəbulları zamanı rəis cinayət aləmindəki xoşu-na gəlməyən
bəzi “bərk gedənləri” onun vasitəsilə ələ salıb məzələnirdi. Belə ki, Əliməmmədin işarəsi ilə İiyuşa tanımadıgı halda
nəzərdə tutulan yeni gələnə mehribanlıqla yanaşaraq əl verıb görüşür, sonra da öpürdü. Öpüşün dalısınca rəisin
həyəti başına götürən qəhqəhəsi eşidi-lərdi:
- Ə, sən nə vaxtdan üzdəniraqsan, xəbərimiz yoxmuş. ”Petux” səni tanıyır ki, öpür də, tanımasa öpməz
ki…
Amma indi rəisin məzələnməyə hövsələsi qalmamışdı:
- İlyuşa, çix get işinin dalınca. Sən bu gün lazım olmadın.
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Rəisin ardınca kabinetinə qayıdan müavin növbətçiyə xəbər-darlıq etdi:
- Əvvəl o qalan beş nəfəri göndər qəbuluma, sonra tapşırılan formada işini görərsən.
Rəhbərliyin həyəti tərk etməsi ilə paqonluların sayı seyrəldi. Məhkumlar topa halında nəzarətçilərə qarışıb
ciblərindəki son papiros-larını çəkirdilər. Qarşıda onları ağır, canüzücü dustaq həyatı gözləyirdi.

***

Karantin korpusu deyilən bina yaşayış zonasından aralı, cərimə təcridxanası - yəni, şizo ilə yanaşı
yerləşirdi. Rəis müavinini qalan məhkumları da qəbul etdikdən sonra növbətçi rəisin tapşırdığı qayda-da,
Talehdən savayı bütün yatabı qabağına qatıb karantin korpusuna gətirərək hamını yerbəyer etdi.
Saat yarım keçmişdi, axşam yeməyi gətirildi. Aluminium qablarda - miskilərdə hərəyə bir qab balanda,
para çörək və bir parç su paylandı.
İt yalına bənzəyən balandanın özünəməxsus ağır qoxusu, tanış tamı Əzizi təsirləndirdi. Elə bil heç
azadlıqda olmamışdı, ötən il yarımı yuxuda görmüşdü. O, yenə sevimlisindən, Zinyətindən ayrı idi. Zinyət yenə
onun olmayacaqdı, yalnız yuxularında görəcək və müdhiş, cançürüdən günlər qurtarmaq bilməyəcəkdi. Gözləri
dolub kövrələcəkdi, özünü birtəhər saxladı. Balandadan üç qaşıq yedi, iştahı küsdüyündən qalanını yeyə
bilmədi. Çörək payını yeyib, parç-dakı suyunu içdi. Qeyri-ixtiyari Allahına şükür etdi.
Düşündükcə öz-özünə utandı. Neçə vaxtdı Allaha şükür etməyi yadırğamışdı. İnsan niyə görən belə nanəcib
olur? Allah ancaq pis gündə, dar ayaqda, çətin vəziyyətdə yadına düşür, nədənsə xoş günündə şükr etməyi unudur...
Yatmağa hazırlaşanda iki əməliyyatçı, cavan leytenantlar baraka gəldi. Barakı aylanıb hər tərəfə göz
qoyandan sonra Əziz-ağanı özləri ilə apardılar.
Hamını narahatlıq bürüdü. Görəsən nə olub? Nə baş verib ki, Əzizağanı gəlib dinməz-söyləməz
barakdan çıxartdılar. Hara apardı-lar, kimsə bilmədi. Son illər əsas eybi nəşəyə qurşanmasıydı. Bəlkə haradasa,
ya kimdəsə nəşə tapılıb, ondan şübhələniblər?
O gecə Əzizağa baraka qayıtmadı. Səhər yeməyinə yaxın Əzizağa acıqlı, qanıqara halda baraka döndü.
Görən kimi hamı onu sorğu-suala tutdu. Heç kimə cavab vermək istəməyən Əzizağa əsəbi səslə, ətrafa ünvanı
bilinməyən söyüşlər yağdırdı. Xeyli söyüb ucadan hamıya elan etdi:
- Bax, bilin, xəbəriviz olsun, aramızda “qəhbə” var.
Pulunu heç kimlə bölüşmək istəməyən, paqonlulardan gizlə-dən Əzizağa yüzlüyü balaca salafana büküb
udubmuş. Məlumatı alan əməliyyatçılar onu təcili barakdan ayırıb, yanaşı yerləşən cərimə təc-ridxanasının boş
kameralarından birinə salıb, ishal yaradan dərman içirdərək, səbirsizliklə tualetə çıxmasına nəzarət etmişlər.
Nəhayət, səhərə yaxın dərman öz köməyini göstərmiş, “operativ əməliyyat” məlumatı təsdiqlənmişdir. Aşkar
olunan “tapıntı”dan - salafandan çıxan yüzlükdən Əzizağaya heç nə verməyən əməliyyatçılar, öz aralarında
bölüşüblər…
Ona görə də, əməliyyatçıya kimliyini dəqiq bilmədiyi məlu-mat çatdıranı, söyüb saplamaqdan başqa
çarəsinin olmaması, Əziz-ağanı pulunun əlindən alınmasından da çox yandırıb yaxırdı...
Karantin dövrü on üç gün çəkdi. Səhərdən axşamadək, gah günün altında, gah da iri, geniş sexlərdə onlara
hər cür iş gördürürdülər. Digər məhkumlardan onların çəkdikləri əziyyət qədər iş tələb olunmurdu. Təzə gələnlərlə
belə davaranmağı rəis tapşırıbmış. Səbəbini soruşanda izah edibmiş ki, dustağın ilk günləri əzablı keçməlidir. Əzablı
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olsa, sonrakı günlərinin də qədrini bilər, pisi, yaxşını ayırd edər. İlk gündən xoş gün görən dustaq, sonra qudurub
rəhbərliyə baş ağrısı verər.
Karantinin beşinci günü idi, xəbər gəldi ki, Şahməmmədlə, Güləhmədin adamları gəlib. Gələnlər rəislə
nə danışdılar, necə düzüb qoşdularsa, səhəri gün rəis onları karantindən azad edib, hərəsini zonda bir işə toçkaya təyin etdi. Yeməkxana, klub, kitabxana, bər-bər, çəkməçi, camaşır, hamam, sexlərdə qarovul - bu
toçkaların hər birinin özünəməxsus “qiyməti” vardı.
Nəhayət, on üçüncü gün qalanlarını da karantindən azad etdilər. Səhəri günü yeni yatabın - daha on
nəfərin gəlişi gözlənilirdi.
Onları dəstələr arasında böldülər. Əziz səkkizinci dəstəyə aid olundu.
Hələ əvvəlki məhkumluğu dövründə Əziz bu zonun məhkumlar ara-sında qırmızı zon - yəni paqonun idarə
etdiyi zon olması barəsində eşitmişdi. Amma, heç deyilən qədər də deyildi. Doğrudur, üstünlük paqon tərəfində
olsa da, zonun vəziyyətinə bilavasitə təsir edən, məhkumlar tərəfindən seçilmiş “palojines” (yəni vəziyyəti idarə
edən) deyilən obşak da fəaliyyət göstərirdi. Katyol (məhkumların şurası), bratvalar (müəyyən sahələrə nəzarət
edənlər), korpusnoy (korpus üzrə nümayəndə) - bütün struktur, hər şey öz qaydasında idi.
Məhkumun qayğısına qalan, ədalətli rəis işləyəndən sonra, bu strukturun fəaliyyəti elə də vacib olmur.
Bura yenidən qayıdan məh-kumların etdikləri söhbətə görə, indiki rəisdən əvvəl zonu əsasən məhkumlar idarə
edirmiş. Paqonun zəifliyindən istifadə edən bəzi məhkumların özbaşınalığı o dərəcəyə çatır ki, bir neçəsi lağım
açıb qaçmağa müvəffəq də olur. Əliməmməd müəllim zona rəis gələn kimi “yetişən” məhkumları həbsxanaya, o
biri zonlara rədd eləyib vəziyyəti normallaşdırır. Məhkumun dolanışığına, onlara qarşı müna-sibətə şəxsən özü
nəzarət edir. Zabitlərə ixtiyar vermir, hansısa məhkumu nahaqdan incitsin. Eyni zamanda zabitə qarşı çıxan
məh-kumun da leşini çıxardırmış. İstənilən məhkumu eşitməyə hazır olan rəisin xətrini istəyən məhkumlar,
“kişiyə aldığı da halaldır” deyə, polojeniyaya baxan obşakın olmasına ehtiyac da duymurdular. Lakin, görünür
müəyyən məqamlarda gərək olan, heç şübhəsiz, rəsin gizli dəstəyi ilə seçilən obşakın fəaliyyəti də lazımmış.
Karantin korpusundan çıxarılandan sonra onların hər biri pay-landıqları dəstələrin rəislərinə təhvil
verilib, yaşayış zonasına göndə-rildilər. Məhkumluğun ilk dövrünü başa vurduqları üçün hamı sevi-nirdi.
Yaşayış sahəsinin həyətinin girişində onları xeyli məhkum - kotyol uşaqları və çoxdan soraqlarını almış yerliləri
qarşıladılar.
Dəstə rəisi Kamil müəllim onu otağına aparıb yaxından tanış olaraq, dəftər-kitabında özünə lazımi
qeydlər aparıb korpusa baxan İltifatı çağırtdırdı:
- İltifat, bu oğlan təzə yatabdandır. Yaxşı oğlana oxşayır. Srağa-gün azad olunan Vəliağanın yeri boşdu,
eləmi?
- Bəli rəis, - İltifat nəzərlərini Əzizdən çəkməyib cavab verdi.
- Onda apar o yeri göstər, yatsın orda. Mən söhbət eləmişəm, sən də lazımi şeyləri başa sal, - Əzizə
müraciət edərək, - baxtından yerin əla yerdədir. Aşağı mərtəbə, pəncərənin yanı. Belə yerin qiy-məti yoxdur.
Əlin cibində olsun. Gör neynirsən, adıva layiq...
- Kamil müəllim, - Əziz sıxıldı, - vallah, indi heç nəyim yox-dur. Qalsın evdən yanıma gələnə...
- Baho... Birinci gündən ağlaşma başlandı. Yaxşı, neylək, gözlərik. Gedin. Bax, yadında qalsın ha.
İltifat ucaboy, idmançı bədəninə malik, yaşca Əzizdən az yaşlı görsənən, qarayanız oğlan idi. Səmimi
adama oxşayırdı:
- Haralısan?
Mümkün deyildi, millətin qanına işləmiş suala cavab vermə-mək. Sual Əzizi açmadı:
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- Nə dəxli var, şəhərdənəm.
- Şəhər böyükdür, ha tərəfindən?
- Gölün yanından.
- Mən də ordanam, elə bil səni nə vaxtsa görmüşəm. Üzün mənə tanış gəlir.
- Ola bilər.
- Gölün suyu çəkilməyib?
- Yox, necə vardı, elə də qalıb.
- Elə darıxmışam. Ürəyim yerindən çıxır, məhlə yadıma düşən-də. Səkkiz ildi görmürəm, eh... - köks ötürdü:
- Nə yaxşı, səni bizim dəstəyə göndərdilər. Gedək, yerbəyer ol.
İltifat əvvəl onu barakın yuxarı küncündəki kupesinə apardı:
- Uşaqlar, yerlim gəlib, məhlə uşağıdı. Çay təşkil eləyin içək.
- Hazır termos çayımız var, - kupe yoldaşlarından biri dedi, - gəlib, əcəb eyləyib, Allah qapısını açsın.
Ətrafındakıların hamısı Əzizlə görüşdü. Bunlar barakın hör-mətliləri hesab olunurdu.
Yatacağı yer Əzizin xoşuna gəldi. Barakın mərkəzində, pən-cərənin qarşısındakı çarpayının alt yeri
hələlik onu tam təmin edirdi.
- İstəyirsən bizim kupeyə yaxın bir nəfərin yeri ilə yerini dəyişək, yaxın olmaq üçün.
- Yox, belə də yaxşıdır, - Əziz İltifatın təklifinə etiraz etdi.
- Yaxşı, onda yerini qaydaya sal, sonra gedək, - İltifat əli ilə bayırı göstərdi, - “qəbiristanlığın” gəzməli
yerlərini göstərim.
Yaşayış sahəsinə gəldiyi günü demək olar ki, o, İltifatla keçirdi. Söhbət edə, gəzə-gəzə bütün “toçka”lara baş
çəkdilər. Hər yerdə hörmət qazanmış İltifat, hamıya Əzizi məhlə uşağı kimi tanış etdi. Dostları sevincinə şərik
oldular. Axır ki, İltifat da zonda özünə yerli tapmışdı. Hətta həmin gün o, Əzizi dustaqlar arasında “Qaragünə
restoranı” adlandırılan yeməkxanaya yeməyə getməyə də qoymadı:
- Elə şey yoxdur. Bizimlə bir yerdə nahar edəcəksən.
Əziz etiraz etmək istədisə də onun sözünün yerə düşməməsi üçün razılıq verdi:
- Qardaşım, hörmətin artıq olsun, çox razıyam. Bilirsən, necə deyim, mən hər şeyi ölçüb-biçən adamam. Bir
dəfə yatıb çıxmışam, təzə deyiləm nəyinsə yerini bilməyim. Nə boyda əzab-əziyyətlə, xərclə sənə və yoldaşlarına
çöldən ərzaq gəlir ki, əriyib çöpə dönməyəsiz, adama oxşayasız, mən də gəlim ona şərik olum? Əgər ümidim olsaydı
ki, haçansa yanıma gələcəklər, dərd yarıydı. Elə bir qələt törətmişəm ki, inanmıram kimsə məni yada salsın.
- Nə danışırsan, ola bilməz ki, mənim bir məhlə uşağım ol-sun, mən barakda yeyim, o getsin
yeməkxanaya. Nə deyərlər mənə? Qaldı ki, ərzaq məsələsinə, o barədə narahat olma. Nə qədər ki, bara-ka mən
baxıram, “qrev” var, ərzaq sarıdan korluğumuz olan deyil. Allah görüşə bərəkət versin, - İltifat gülümsədi, - hə,
bir söhbət elə görüm, nə məsələdir başına gələn, nə etmisən ki, özünü belə günah-kar hesab edirsən. Burda
dərdsiz insan yoxdur. Danış, ürəyini boşalt, yüngülləş.
- Yaxşı, - nahardan sonra, söhbət edərik.
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Nahardan sonra İltifat Əzizi yeməkxana ilə hamamın arasın-da, diqqətdən kənar balaca meydanın baş
tərəfində bitən tut ağacının altındakı skamyanın yanına gətirdi:
- Hə, indi oturaq dərdləşək.
- Dincəlməli yerdi, - Əzizin xoşuna gəldi.
- Mən hamıdan, hər şeydən bezəndə günümü burda keçirirəm. Əsəblərim sakitləşənə qədər. Əvvəl sən
söhbət eylə, ürəyim açıldı ha, sənə imkan verməyəcəyəm.
Əziz birdən-birə sevgisindən danışmağa utandı. Odur ki, baş verənləri əvvəldən axıra deyil, əksinə axırdan
əvvələ, Kamranın alçaqlı-ğından başlamış, məhkumluğuna səbəb olan yol qəzasına qədər danışdı.
- Başımıza gələnlərin oxşarlığı, hər ikimizi də qadının ağıl-dan, yoldan çıxarmasıdır. Fərqi ondadır ki,
sən sevmisən, mən əylən-mək istəmişəm, - bayaqdan bəri Əzizi diqqətlə dinləyən yerlisi ötən günlərini
xatırlayıb ah çəkdi...
İltifat birinci dəfə içkili vəziyyətdə həmyaşıdı ilə dalaşıb, onu bıçaqladığına görə, qəsdən bədənə ağır
xəsarət yetirmə maddəsi ilə altı il cəza almışdı. Dörd il yatdı, axır iki ili atası borc-xərclə düzüb-qoşub, onu şərti
azadlığa çıxartdı.
Azadlığa çıxanda qarşısına qoyduğu məqsəd, atasına kömək etmək, onun çölə çıxması üçün aldığı
borcları ödəmək idi. Yaxşı suvaq vurmağı bacarırdı. Suvaqla bağlı istənilən işi görüb pis-yaxşı çörəkpulu
qazanırdı.
Günlərin birində dostları varlı bir qocanın həyətində ona iş tapırlar. Ömür boyu alverlə, ticarətlə məşğul olan
İbrahimxəlil kişi topladığı var-dövlətin fikrini çəkməkdən zahirən vaxtından tez qocalsa da, yaşı altmışa çatmamışdı.
Geniş, ikimərtəbəli mülkünün qarşısında yer alıb, xaricdə oxuyan oğlunun adına təzə, böyük ev tikdirmişdi.
İbrahimxəlil onu təzə tikilən evə gətirdiyi gün işin çoxluğunu görüb sevinmişdi. Əgər gördüyü bütün
yalın divarları o suvaqlasaydı, borcun əksəriyyətini ödəyərdi. Ola bilsin hamısını.
İltifat suvaq işini öhdəsinə götürməyə əlüstü razılıq verdi. Evdə ondan savayı da müxtəlif işlər görən
ustalar işləyirdi. Suvaqdan əvvəl edilməli işlər qurtaranda növbə çatırdı İltifata. Bəzən evin içərisində suvaq
üçün hazır divar olmayanda, İbrahimxəlil ona bekar qalmaması üçün hər tərəfdən həyəti qala divarı kimi əhatə
edən, hün-dür enli daş divarı da suvamağı tapşırmışdı. İşə başlayanda əvvəl bilmədi hardan başlasın, hasarın
çölündən, yoxsa iç tərəfdən. Axşam soruşmağı unutmuşdu. Həmin gün İbrahimxəlil iş dalınca şəhərə get-mişdi.
Elə bil kimsə onu cansıxıcı həyətdən bayıra, küçəyə çağırdı, çöldən başlamağa qərara aldı. Beş metrə
qədər suvamışdı ki, kənar-dan, qonşuluqdakı evin şüşəbəndindən bir cüt gözün ona tamaşa etdi-yini hiss etdi;
təzə açılan gülə bənzər, on səkkiz, iyirmi yaşlarında yaraşıqlı qaməti olan sarıyanız qız gözlərini ona zilləmişdi.
İltifat da nəfəsini dərib eyni maraqla xeyli ona baxdı. Qız heç vecinə də almadı, gözlərini belə qırpmadı.
İltifatın daxilini qəribə maraq bürüdü; xeyir ola bu qız ona belə baxır, şeytan baxışlarla nə demək
istəyir? Əstəğfürullah, - ürə-yində deyib, işinə davam etdi. Dönüb qıza baxmamağa, əhəmiyyət verməməyə
çalışaraq, fikrini işə vermək istəsə də bacarmadı. Ona elə gəldi ki, qızı haradasa görüb. Özü də çoxdan yox, elə
bu yaxınlarda...
İşini görə-görə əlini saxladı, yadına düşmüşdü. Ötən şənbə günü İbrahimxəlil evdəkilərin hamısını harasa
göndərib evdə tək qalmışdı. Həmin gün axşamtərəfi bu qızın müəmmalı baxışlarla ətrafı süzərək evə girdiyini
xatırladı. Bir saata yaxın evdən heç bir hənirtinin gəl-mədiyini, sonra da qızın gəldiyi qaydada oğrun-oğrun evdən
çıxdığını görmüşdü. Heç nə anlamayan İltifat marağını boğub, “nəyimə gərək, nə dərdimə qalıb”, deyə öz işi ilə
məşğul olmuşdu.
İltifatı yenidən maraq bürüdü, dönüb şüşəbəndə baxdı. Qız çəkilib getmişdi.
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Səhəri gün həvəslə işə başlayan İltifatın gözü bütün günü şüşəbənddə qalmışdı. “Əcəb işə düşdüm, elə
bu çatmırdı”, - ürəyində özünü nə qədər qınadısa da qızı fikrindən çıxara bilmədi.
Növbəti şənbə günü yenə İbrahimxəlil səhər tezdən ailə-uşağı harasa yola saldı. Günün günorta çağı,
gözlərindən cin yağan həmin sarışın qonşu qızı tanış baxışlarla hər tərəfə göz qoya-qoya evə girdi. Otaqların
birindən televizorun səsi gəlirdi. Bu dəfə bir saatdan da çox keçmişdi qız küçəyə çıxmadan ən qısa yolla
evlərinə tərəf döndü.
İş-gücünü atıb baş verənləri müşahidə edən İltifatın şəkk-şübhəsi qalmamışdı: torbada pişik var! Evdə
kimsə olmayanda özün-dən otuz-otuz beş yaş kiçik qızla İbrahimxəlilin nə gərəkli işi ola bilər?
Evin tikintisində çalışan usta - Əlifəttah İltifatın işini saxlayıb müşahidə etməsinə, təəccüb keçirməsinə
gülürdü:
- Sən Allah, özünü elə aparırsan ki, guya heç bu dünyanın adamı deyilsən. Nə var axı burda. Varlı-hallı
kişidi, bezib “boçka” arvaddan, həftədə bir gün suyunu dəyişir. Günahdı? Nə olsun ki, qocalıb? Qoca at arpa yemir?
Di gəl pulu, zibil kimidir. Qız da ki, bacılarına qoşulub ora-bura gəzməkdənsə, arada kişini rahatlayıb qonşuluqda
xeyrini götürür. Vəssalam, - dalısıyca qəhqəhə çəkdi.
- Gülürsən, - İltifat eşitdiklərindən bərk mütəəssir olmuşdu, - əslində ağlamalıdır. Qızı yaşında olan qızla
qurdunu öldürmək nə dərəcədə düzgündür? Hələ qızı demirəm, mən yaşda cavanlar ola-ola, atası yaşda kişidən
nə ləzzət alır?
Əlifəttahın qəhqəhəsi artdı:
- Deynə qarnımın ağrısı var da. Olmaya gözün düşüb, sənin də tamahın çəkir? Ay axmaq, nə olsun ki,
cavansan. Sənin kimi lüt-lərdən bilirsən nə qədər var? Yəqin ki, o qoca qədər ona haqq verən yoxdur. Bilsə sən
verərsən, səninlə gəzər. Varındı, o qədər pulun? – istehza ilə soruşdu.
- Qocalmamışam ki, ona pul verəm. Mən onu pulsuz fırlada-cağam, görərsən.
- Ağlıvı başıva yığ, sən bu həyətə çörək dalıyca gəlmisən, ya gəzəyənçün? Peşman olarsan, bunu mən
deyirəm sənə.
Əlifəttahın uzaqgörənliklə dediyi sözlər İltifatın beyninə girmədi. Çörək qazanmağa nə var ki, harda
olsam çörəyimi qazana-cağam, - fikirləşdi.
O gündən bildiyi bütün üsullardan istifadə edən İltifat, gün-boyu şüşəbənddən gözlərini dikib bic-bic
ona baxan Fəridəyə yol tapdı. Qısa zamanda, axşamın ala toranında, tikintisi qurtarmayan otaqların birində
görüşdülər.
İltifat qələbəsindən məmnun idi. İyirmi bir yaşlı gözəl, yara-şıqlı Fəridənin pula görə qocaya bədənini
satmasına öz aləmində razılaşa bilmirdi. Yeyib-geyinməkdən ayrı, həyatın başqa “nemətlərin-dən” Fəridənin
xəbərsiz olmasına ürəyində acıyırdı. Onun gözlərini açmaq, yaraşığının, cavanlığının qədrini bilməyi anlatmağa
çalışırdı.
Ayaqüstü görüşlər Fəridəni doyunca görməyə imkan vermir-di. “Keçmə müsəlmanın bu işindən, imkansızlıqdan, şəraitsizlikdən yanıb-yaxılırdı, - ayaqüstü də iş olar?”
Çox keçmədi, atüstü görüşlərin xəbəri İbrahimxəlilə çatdı. Qısqanclıqdan qəzəblənən qoca elə
həmin gün İltifatın qalan haq-qını, şələ-küləsini qoltuğuna verib işdən qovdu.
“Nə olar işdən ayırdın, eybi yox, amma, Fəridədən ayırmağa gücün çatmaz”, - İltifat qəzəbləndi. Bir
neçə gün evdə oturub iş tapa bilməməsi, İltifatın İbrahimxəlilə qarşı kinini daha da artırdı. Qərar tuta
bilmədi. Fəridə ilə zəngləşib, onu məhəllənin sakit guşəsinə çağırdı. Həmişəki kimi hava qaralanda
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

62

görüşdülər. Söhbət əsasən İbrahimxəlildən getdi. Qocanın əlindən Fəridə də yanıqlı idi. Daim əliaçıq olan
İbrahimxəlil onun İltifatla olan əla-qəsini biləndən sonra səxavətni yarıbayarı azaltmışdı.
- Bəlkə, gəlsənə dərsini verək? - Fəridə təklif etdi.
- Necə? - İltifat soruşdu.
- Çox asan. O, mənimlə bəzən sübh tezdən, hamı yuxuda olanda görüş təyin edir. Görüş vaxtı qəfildən
sən onu elə qorxuz ki, huşunu itirsin. Qalanını, nə etmək lazım olduğunu mən bilirəm.
İltifat tərəddüd keçirdi, dinmədi.
- Yoxsa qorxursan?
- Mən? Ayıbdı ki, bir qoca ilə də bacara bilməyəcəyəm?
- Elə edərik səni tanımaz. Lap ayılandan sonra tanısa da, arvadının qorxusundan şikayət edə bilən deyil.
Razılaşdılar. Üç gün keçdi. Yenə axşam qaranlığında görüş-dülər. Tanış-biliş, qonşular görməsin deyə,
hamı yatmağa hazırlaşan-da gecənin yarısı Fəridə İltifatı xəlvətcə həyətlərindən keçirib, evlə-rinin
yarımzirzəmisində gizlətdi.
Fəridənin anası alverlə məşğul olduğundan, çox vaxt evdə tapılmırdı. Atası o, körpə olanda onları atıb
getmişdi. Böyük bacısı yaşı qırxı haqlasa da, ərə getməmişdi. Kombinatda işləyirdi. Ortancılı tibb bacısı idi.
Əvvəl qoşulub qaçmışdı. Tezliklə ayrılmışdı. Qardaşı yox idi, yəqin Allah məsləhət bilməmişdi. Evdə
başıpapaqlı, böyük olmadığından hərə kefi istədiyi kimi yaşayırdı.
Fəridə məktəbi qurtarıb dərziliyi öyrəndi. İstədi işləsin, sevi-lib seçilsin, bacılarından fərqlənsin. Nə
qədər çalışsa da, alınmadı, xeyri olmadı. Anası, bacıları elə ad çıxarmamışdılar ki, kimsə ona ciddi niyyətlə
yanaşsın. Gözəlliyinə aludə olan hər kəs, Fəridənin xoşu gəldi-gəlmədi, sanki belə olmalıymış, bədənindən suiistifadə etmək istəyirdi. Fəridəyə elə gəlirdi ki, onun xoşbəxtliyi bu qəsəbə-dən uzaqlarda, kimsənin onu
tanımadığı böyük şəhərdə idi. Ancaq, hara getsəydi anasını, bacısını ata bilmədiyi kimi, üstündə olan adı da ata
bilməyəcəkdi.
Hərdən fikirləşirdi ki, o belə həyatı yaşamağa məhkumdur. Odur ki, bəzən öz aləmində hər şeyə
tüpürüb, əylənmək, heç olmasa bu sayaq həyatdan zövq almaq istəyirdi. İki il qabaq İbrahimxəlilin ona müştəri
gözüylə baxması tərəddüdlərinə son qoydu. Onsuz da Fəridəyə bu yola atılmağa təkan lazım idi.
Həmin günü Fəridə xatırlayanda bilmirdi kədərlənsin, ya sevinsin. Çünki bütün gənc qızların
arzuladıqları “Vağzalı” sədası, ağ gəlinlik qiyafəsi, zifaf gecəsinin “bərəkallahı” olmadan qadın olmuşdu.
Əvəzinə, çoxlarına nəsib olmayan zinət bər-bəzəyi, xeyli daş-qaş qazanmışdı. Namusu bahasına, hissə-hissə
olsa da.
Fəridə hərdən bir İbrahimxəlilin arvadının istəyi ilə, onlar üçün ev işləri görürdü. Hər dəfə Fəridənin
çılpaq qıçları, paltardan çıxan əndamı kişinin ağlını başından çıxarırdı. Fürsət düşəndə Fəri-dəyə əl atır, ona
toxunmaqdan həzz alırdı. Və nəhayət...
Onu bir şənbə günü şüşəbəndi təmizləmək bəhanəsi ilə İbrahimxəlil evə çağırdı. Qız evə girəndə heç kəs
yox idi. Həmişəki kimi stulu qoyub, şüşələri silmək istədi. Əllərini yuxarı qaldıranda onsuz da qısa olan donu
daha da yuxarı qalxdı. İbrahimxəlil şəraiti özü yaratmışdı, bu hal onu təbdən çıxardı, daha dözmədi. Qızı arxadan qucaqladı. Fəridə əvvəl dartındı, amma inad etmədi. Belə bir günün olacağını təxmin etmişdi.
Ehtirasdan yanan qoca onu yatağa yıxıb, donunu çəkib, dəli-cəsinə qollarının arasına aldı… Yataqda
qıvrılan Fəridə, bədənində gizilti, ağrı duydu. Ağrıya baxmayaraq, İbrahimxəlilin ehtirası gənc qıza da təsir
etmişdi. O, tam qocanın ixtiyarında idi.
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Olanlardan sonra Fəridə evlərinə məmnun qayıtdı. Düzdür o, qocanın özündən deyil, ona verilən
hədiyyələrdən razı qalmışdı. Son-ralar isə bu hədiyyələrin, qızılların, pulların miqdarı artdıqca xüsusi zövq
alırdı.
Aylar keçdikcə, Fəridə maddi tələbatını tam alsa da, onun ehtiraslı, gənc bədəninin fiziki tələbatını,
şəhvətini ödəyə bilməyən qocadan gizlin, kənarda cavan oğlanlarla da görüşürdü. Heç biri ürə-yinə yatmırdı.
Nədənsə əksərən qəddi-qamətli, yaraşıqlı sadə oğlan-lar deyil, imkanlı olsalar da sir-sifətlərindən harınlıq
yağan, adamlıq qabiliyyətindən uzaq, “zənənə gözəlliyi” olan cavanlar, onu daha tez əldə etməyə çalışırdılar.
Xoşu gələn oğlana özünü necə təklif edə bilərdi?
İlk dəfə İltifatı görəndə necə xoşuna gəlmişdisə gözlərini ondan çəkməmişdi. Axır ki, İltifat onu başa
düşmüşdü...
Həmin gecə İltifat Fəridə ilə yerinə palaz, yatacaq döşənmiş qaranlıq zirzəmidə qeyri-adi gecə yaşadı.
Heç kimin, heç nədən du-yuq düşməməsi üçün İltifatı bura gətirən Fəridə həzz dəqiqələrində hər şeyi unudub
qışqırmaq istəyəndə, səsini güclə boğurdu.
“Qəribə idi, onların bütün görüşləri qaranlıqda baş verirdi. Bu qaranlıqların axırı nə olacaqdı? Özü ilə
yenəmi qaranlıq gətirəcək-di?” - İltifat düşünürdü.
Səhər hava işıqlaşana yaxın Fəridə qurduğu plan üzrə onu da özü ilə aparıb İbrahimxəlilin həyətinə
keçdi.
- Arabir qoca ilə səhər açılmamış, evdəkilər yuxuda olanda həyətdəki hamamda görüşürəm, - Fəridə izah
etdi. - Dünən razılaş-mışam, indi məni gözləyir. Sən hamamın qapısının qarşısında gizlən. Mən onu
gətirəcəyəm. Elə vur ki, huşunu itirsin. Sonra evə girərik. Götürəcəyimiz şeylərin yerini bilirəm.
Fəridənin yanında özünü sındırmayan İltifatı fikir götürmüşdü, qəlbinə qorxu dolmuşdu: görəsən
bacaracaqdımı? İbrahimxəlil onu tanımayacaqdı ki? Bəlkə havanın işaqlanmasını gözləmədən qaçıb canını bu
qaranlıqdan qurtarsın...
Yox, necə var dözməliyəm, - ürəyində qərar verdi, - qocadan heyfimi çıxmaq üçün, borclarımı
qaytarmaq üçün, Fəridəni itirmə-mək üçün...
Gecənin lal sükutunda cansıxıcı dəqiqələr daş kimi ağır, illər kimi uzun görsəndi. Təmiz buludsuz
səmada göyün qübbəsini bəzə-yən ulduzlar həmişəki sayaq sayrışırdılar.
Budur, irəlidə ağ gecə köynəyində, İbrahimxəlil, arxasınca Fəridə evdən çıxıb yavaş-yavaş hamama
tərəf gəlirdilər. Başına gələ-cəyindən xəbərsiz olan kişi, ağ kəfənə bürünmüş iblisə oxşayırdı. O, hamamın
qapısına yaxınlaşdıqca, İltifatın ürəyi yerindən çıxırdı, vax-tı itirmək olmazdı, hər an vəziyyət başqa cür alına
bilərdi.
İbrahimxəlilin qapıya çatmasına bir addım qalmış, İltifat giz-ləndiyi yerdən çıxıb, əlində hazır tutduğu
yoğun taxta parçasını onun peysərinə endirdi. Hamamın qapısının ağzında, gecənin ölü vaxtı, birdən-birə yerdən
çıxıbmış kimi, gözlənilməz adamın əlindəki yoğun taxta parçasını başı üstünə qaldırmasını görən İbrahimxəlil
ye-rində dondu. Ürəyinin döyüntüsü dayandı, rəngi avazıdı, gözləri hə-dəqəsindən çıxdı. Taxta parçasının
peysərinə dəyməyi ilə yerə uzanmağı bir anda baş verdi.
İltifat zərbənin alındığını görüb cəsarətləndi, daha birini vur-maq istədi. Fəridə onun əlini saxladı:
- Neynirsən, öldürmək istəyirsən? Bəsdi, dəymə. Sürü hama-mın içinə.
İltifat güc-bəla ilə İbrahimxəlilin cəmdəyini qapıdan içəri saldı.
- Nə yaman ağırmış, camışdan betərdi, - pıçıldadı. Kişinin ölü rəngi almış sifətinə baxdı, daşlaşmış
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qolunu qaldırıb nəbzini yoxladı:
- Bu, yoxsa ölüb nədi? Nəbzi dayanıb.
- Dedim dəymə, işin olmasın, huşunu itirib. Biz vaxtı itirmə-yək. O, özünə gəlməmiş aradan çıxmalıyıq,
- Fəridə onu tələsdirdi.
- Gəl mənim arxamca.
- Hara?
- Əsas məsələ qalıb axı. Gedək evə, mən göstərim nə götürə-cəyik.
Onlar evin kandarına çatanda İltifat dayandı.
- Nə oldu? Niyə durdun?
Ömründə etmədiyi işi görmək, İltifata adam öldürməkdən də çətin gəlirdi:
- Bəlkə durum burada? İçərini sən yaxşı tanıyırsan, mən bir-dən işi korlayaram.
Fəridə onun tərəddüd dolu gözlərini görcək, israr edərsə vaxtı itirəcəyini başa düşdü:
- Yaxşı, sən gözlə beş dəqiqəyə gəlirəm.
Havalar isti keçdiyindən İbrahimxəlil arvad-uşağı ikinci mər-təbəyə çıxartmışdı. Fəridəni isə adətən aşağı
mərtəbədə, balaca otağında qonaq qəbul edərdi. Otağı balaca olsa da, burda nələr yox idi, muzey guşəsinə oxşayırdı.
Otaqda nəzərə çarpan bütün əşyalar qədimi və qızıl suyuna çəkilmiş idi: şamdanlar, iri kəfkirli saat, göz oxşayan
vazalar, xalça ilə örtülmüş divan və yanaşı dayanan iri bədənnüma güzgü adamın ağlını alırdı. O güzgü ki, hər dəfə
qoca Fəridəni qəbul edəndə, yataqdan özünə baxıb həzz alırdı. Fəridəni isə həmişə güzgünün o biri tərəfindəki
yaraşıqlı şkafın dolablarında qocanın ehtiyatı olan sayı bilin-məyən zinət əşyaları, pullar qayğılandırırdı. Hər dəfə
qoca o siyirtmə-lərin birini açıb nəsə hədiyyə edəndə, gözü dolabda qalar, əlini atıb ovcunu doldurmaq istərdi.
İndi əsl fürsət idi. Dolabları bir-bir axtardı. Heç də o düşünən qədər deyildi. Gərəksiz əşyalar gözlədiyindən
çox idi. Cəmisi iki ovuc bahalı olmayan daş-qaş və bir neçə dəstələnmiş əllilik, yüzlük pulları tapa bildi. Dolabın biri
bağlı idi. Kim bilir, bic qoca açarı harada gizlətmişdi. Qaranlıqda necə tapa biləcəkdi? Sındırmaq da mümkün
deyildi. “Ay səni qoca tülkü, - Fəridə acıqlandı, - eybi yox, qalsın başqa dəfəyə”. Getmək lazım idi, çox istəyən
azdan da olar, - xatırladı. Dolabları əvvəlki vəziyyətinə gətirib otaqdan çıxdı.
İltifat ürəyini yeyə, eyvanın altında durmuşdu. Yuxunun şirin vaxtı, qaranlığın işığa, şərin xeyrə
qarışdığı anlarda kiminsə eyvanı-nın altında durmaq heç vaxt ağlına gəlməzdi. Fəridə necə də tez ağlını aldı. Bu
gecədən salamat qurtarsaydılar heç dərdi olmazdı.
İçəridən kimsə oğrun-oğrun çıxırdı. Yəqin Fəridədir. Ağlına qorxunc fikirlər gəldi. Birdən Fəridə yox,
İbrahimxəlilin uşaqların-dan biri oldu? O nə etməli idi? Öldürməli idimi? Yoxsa, Fəridəni atıb qaçmalıydı? Hər
ikisi qurtulmaq üçün xərcini verib qurtara bilmədiyi dustaqlığa yenidən yol açırdı.
Beynindən bir ağrı qopub sancı kimi bütün vücuduna yayıldı, sanki, ayaqüstə ölmüşdü. Evdən çıxan
tanış fiquranı görcək özünə gəldi. Zənni yanılmamışdı: Fəridə idi.
Hər şey sakit başa çatdığına görə, sevincindən həyətdəcə Fəridəni öpüb qucaqlamaq istəyən İltifatı, onun
evdən nə çıxarıb, çı-xartmadığı elə də maraqlandırmırdı. Tez-tələsik lənətə gəlmiş həyəti tərk eləməliydilər.
Fəridənin həmişə gəldiyi gizlin yolla həyətdən çıxıb zirzəmiyə qayıtdılar.
Dolabın birini aça bilmədiyindən əməliyyat Fəridənin ürəyincə olmamışdı. Lakin, gətirdikləri İltifatı tam
təmin edirdi. Daş-qaşdan heç nə götürmədi. Fəridə yarıya bölmək istəsə də razı olmadı, payını ona bağışladı.
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Pulun yarısını aldı. Bu pulla borcu tam ödəyəcək, qala-nına da əyin-baş alıb sağına-soluna xərcləyəcəkdi.
Səhər açılsa da sevincli dəqiqələrini uzatmaq, Fəridədən, onun isti qucağından əl çəkmək istəmirdi.
- Bəsdi, acgözlük etmə, doyumunu almadın, - Fəridə giley-ləndi, - başqa vaxt yenə görüşərik. Götür
payını, camaat ayılmamış çıx get burdan, kimsə səni görməsin.
Fəridənin sözləri ağlına batdı. Sağollaşıb qəsəbənin kimsəsiz küçələri ilə şəhərə gedən yola yön aldı.
Qarşısına çıxan avtobusa minən-də özündən qeyri-ixtiyari dönüb gəldiyi yola baxdı. Fəridə gecədən qalan yuxusunu
almaq üçün yatmış olardı. İbrahimxəlili düşündü. Görən kişinin huşu özünə qayıtdımı? Yoxsa o dünyalıq oldu?
İltifatın ürəyinə qara-qorxu doldu. İbrahimxəlil tanıyıbsa da sağ qalsa, ondan qorxmurdu. Əgər, ölsə, gec-tez polis,
məhkəmə ondan şübhələnə bilər-di. Şübhələndisə, vəssalam, onların əlindən qurtarmaq mümkün olan iş deyildi.
Allah kərimdir, səhər-səhər bədgüman olmazlar, - İltifat qəlbin-dəki qara-qorxunu qovdu.
O günü qalan borcunu da ödədi. Dalısıyca altı gün “nağıl do-lu” günlər yaşadı. Ayaqqabıdan, corabdan
tutmuş qalstukadək əyin-başını təzələdi. Təzə paltarlarını geyinib ömründə görmədiyi günləri görmək istədi.
Yolunu bir neçə dəfə bara saldı. Bardakı mühit ürəyi-nə yatmayanda restoranları gəzməyə başladı. Son dörd-beş
günü hər gecə evə içkili qayıtdığından artıq evdə onun barəsində narazılıq və narahatlıq başlanmışdı. Anası
xəbərdarlıq etmişdi, atasına şikayət edəcəyi ilə hədələmişdi.
Həbs olunduğu gün əvvəlki günlərdən fərqli olaraq az içdi. Daha pul da az qalmışdı. Bu minvalla üç
dörd günə bəs edərdi. Pulun azaldığını görəndə ürəyi sıxılırdı. Təzə-təzə öyrəşdiyi barlarda, resto-ranlarda tanış
olduğu dostları, tapdığı “gözəlçə”ləri itirməli olacaqdı. Yenə o, suvaq vuracaq, alnına yazılan kasıbçılığını
yaşayacaqdı. Görən Allah niyə belə edir? Belə çıxır ki, yeyib-içmək, kef eləmək üçün yalnız haram pullar
gərəkdir. Halal qazancla isə bazardan başqa hara gedə bilərsən? Ürəyində atasına acıqlandı: vaxtında haram pul
qazanmağı bacarsaydı, bəlkə də onlar belə yox, daha yaxşı yaşayar-dılar. Ac olub, kişi olmaqdan nə çıxar?
Hardan görünüb ki, acdan kişi olsun. Dəxli yoxdur nə olursan ol, pulun çox olsun. Bəs bu lənətə gəlmişi necə
qazanmalı ki, korluq çəkməsin? Oğurluq, soyğunçuluq, çapqınlıq etsinmi, ya necə?
Atası ilə üzləşməmək üçün evə gec qayıtdı. Küçədən evə dönmək istəyəndə iki polis nəfəri onu saxladı:
- Vətəndaş, zəhmət olmasa, sənədinizi təqdim edin.
“Baho, əcəb yerdə axşamladıq, - İltifat əsəbiləşdi, - indi ilişə-cəklər ki, nə qədər içmisən? Beşdən-ondan
verim əl çəksinlər, neynə-sinlər, yazıqların çörəyi bündan çıxır.” Əlini cibinə salıb, pulu ovcu-na aldı:
- Qaqaş, məni tanımırsan, özgəsi deyilik ki, məhlə uşağıyıq da. Adım İltifatdır, İltifat!
- Biz səni neçə saatdır gözləyirik. Evinə gəlib çıxmırsan. Şöbəyə getməliyik, - kənarda dayanmış maşını
göstərdilər.
- Siz yəqin evdəkiləri də dəli etmisiniz. Axı, nə olub? Şöbədə nə var? Nə söhbətimiz var elə burda
çürüdək, qurtarıb getsin.
- Vətəndaş, uzatma! Ölümdə şübhəli şəxs kimi həbsinə dair prokurorun qərarı var.
İltifatın boğazı qurudu. Necə ölüm? Prokuror, həbs! Bir həftə idi olanları tamam unutmuşdu, Fəridədən
xəbər tutmamışdı. Gözlərinin önünə ağ gecə köynəyində, asta-asta yeriyən İbrahimxəlil gəldi. Göz-ləmədiyi üçün
qorxusundan hədəqəsindən çıxmış gözləri yadına düşdü. Kim bilir bəlkə də elə o an, peysərinə vurmamışdan ürəyi
partlamışdı. Doğrudan qadın şeytanın yerdəki nümayəndəsiymiş. Fəridə necə də ağlını aldı. İkisinin əlbirliyi ilə olan
bu işdə onun iştirakını polis hardan bilir? Hərhal özü də həbs olunub, hər şeyi etiraf edib.
Keflilikdən ayılan İltifat söhbəti uzatmayıb polis maşınına əyləşdi. Səhəri günü müstəntiq onun bütün
gümanlarını təsdiq etdi. Dörd aylıq azadlıq fasiləsindən sonra yenidən on il iş alıb, məhkum-luğa qayıtdı...
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- Sizi heç kim görməmişdi, - söhbətin əvvəlindən İltifatın sözünü kəsməyən Əziz marağını gizlədə
bilmədi, - bəs, necə oldu tutuldunuz?
- Çox asan, - İltifat davam etdi, - səhər İbrahimxəlilin tonluq çənə oxşayan arvadı yuxudan ayılar, görər
kişi yoxdur. Fikirləşər ki, yəqin harasa çıxıb, qayıdıb gələr. Sonra evdə, həyətdə gəzib aylanar. Hamamın
qapısının örtülməyi xoşuna gəlməz. Yaxınlaşıb qapını ört-mək istəyər. İçəri boylanıb ərini alt paltarında
uzanaraq qaldığını görərkən təəccübündən mat qalar:
- Ay kişi, bura nöş uzanmısan? Yatmağa yer tapmırsan?
Kişinin tərpənmədiyini, öldüyünü duyanda vay-şüvən qoparıb uşaqlarını, yaxın adamlarını çağırır. Polis
də çağırırlar. Müəyyən edi-lir ki, öldürülüb. Polis evdə talan olub-olmadığını soruşur. Əvvəl inkar etsə də, sonra
arvad ərinin pul, qızıl gizlətdiyi yerləri bir də diqqətlə yoxlayır. İbrahimxəlilin otağındakı şkafın dolablarının
bo-şaldığını görən arvad, bir də qıy çəkməli olur. Məlum olur ki, qətldən savayı, oğurluq da edilib. Heç kim,
heç nə görməyib, tutarlı sübut, dəlil də yoxdur.
Polis başlayıb əlli çayın suyunu bir-birinə qatmağa ki, bəlkə nəsə tapar. Arvad həmin gün evin
astanasında gördüyü bir cüt başqa qadın ayaqqabısını gizlədər. Eyni zamanda qızının da ayaqqabı-larının yox
olduğunu səsə salmaz. Ərinin yasının üçüncü günü qızı-nın ayaqqabılarını Fəridənin ayağında görəndə, işi başa
düşüb polisə xəbər verər. Demə, arvadın ərinin Fəridə ilə əlaqəsindən xəbəri var-mış, sadəcə söz-söhbət
olmaması üçün özünü bilməməzliyə vurur-muş. O axşam Fəridə həbs olunur. İlk ifadəsində heç nəyi boynuna
almayan Fəridə, sonra çox şeyi etiraf edib öz boynuna götürür. Amma, polis ondan əl çəkmir. Ola bilməz bu
boyda işi tək görəsən? Kimlə olmusan? Fəridədən söz almağın çətin olduğunu gördükdə başqa yola əl atırlar.
Tikintidə işləyən bütün ustalardan izahat alırlar. İzahatların bəzilərində mənim İbrahimxəlil və Fəridə ilə olan
müna-sibətimə dair sözlər şübhələnmək üçün müstəntiqə kifayət olub.
- Axırı necə qurtardı? - Əziz soruşdu.
- Necə qurtaracaq, hərəmizə on il oxudular. Səkkiz ildir bir həftəlik kefin əzabını çəkirəm. Evdəkilər
yenə ordan-burdan, puldan-paradan yığıb toplayıblar ki, imkan olsa qalan iki ilimi zavoda “volnıya” çıxım. O
gün atam gəlmişdi rəisin yanına, mənim işimdən ötrü. Azadlığımın “qiymətin” öyrənməyə. Rəis Allah kömək
olmuş əvvəl çox üstdən gedib, sonra ortaq məxrəcə gəliblər. İndi gələn “sud”da düzəlsə çölə çıxacağam. Rəis
söz veribsə düzələr, inşallah!
- Amin, Allah qapını açsın. Bir söz də soruşum, incimə. Fəri-dəni elə o görən oldun?
- Yox, canım, inciməli nə var ki, inciyəm, - İltifat gülümsün-dü. Neçə illərdir maraqlanmıram. Axı mən
onu heç vaxt sevməmi-şəm, söhbətimin əvvəlində də dedim. Əylənmək istəmişəm, əylənmi-şəm, bu da axırı.
Özünə fikrin getməsin, mən ümumiyyətlə bu yaşıma çatmışam, hələ könlüm istəyən sevgim olmayıb. Olacaq,
nə vaxtsa, Allah qoysa. Məhkəmədə görənəm. Üç ay çəkdi məhkəmə. İş kəsiləndə mən biləni deyəsən siflisə
tutulmuşdu. Bir də təzə vaxtla-rımda burda dizinteriyaya yoluxmuşdum. Həkimi razı saldım, gön-dərdi
dustaqların xəstəxanasına, pul qurtarınca, bir ay iynə-dərman vuruldu. Hə, orda arvad məhkumlardan gördüm,
Fəridəni soruşdum, salam göndərdim. Ondan sonra xəbərim yoxdur.
Hər tərəfi elektrik zənginin səsi bürüdü. Kənar oturacaqlarda oturan məhkumlar ayağa durub getməyə
hazırlaşdılar.
- Axşam yoxlamasının vaxtı çatdı, - Əziz narahatlıqla yerində qurcalandı.
- Tələsmə, hələ on beş dəqiqə var, darıxma, - İltifat fərqinə varmadı, - oturmuşuq da, birlikdə gedərik,
gecikən deyilik.
Elektrik zənginin səsi kəsildi. Müxtəlif tərəflərdən korpus-ların qarşısında dayanıb camaatı yoxlamaya
haylayan nəzarətçilərin gur səsləri yayıldı. Bütün baraklardan iki-bir, üç-bir üzü meydana tərəf axışırdılar.
Nizamsız dəstələrlə yoxlama keçirilən meydana yı-ğışan məhkumlar kənardan, qaynaşan qarışqa yığınına
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bənzəyirdi.
Beş dəqiqə qalmış, İltifat oturacaqdan qalxdı:
- Hə, indi dur gelək. Bizim vaxtımız çatdı.
Onlar meydana gedən yolun başlanğıcında topa halında yığışıb, ayaqüstü nə isə müzakirə edən məhkumlara
qatıldılar. Əziz İltifatın ləngiməsinin səbəbini başa düşdü. Bu yığışanlar “katyol uşaqları” və onlara yaxın olan
məhkumlar idi. Onlar özlərini fərqləndirdiklərindən axırda meydana daxil olurdular. Nəhayət, onlardan “vəzifəcə”
böyüyü hamının eşidəcəyi səslə dilləndi:
- Gedəyin!
Bu göstərişdən sonra topa tənbəl-tənbəl meydana tərəf yön aldı.

***

On beş gün ötəndən sonra ayda bir dəfə keçirilən məhkəmə-nin növbəti iclası baş verdi. Azad olunub
zavoda işləməyə göndə-rilənlərin siyahısında İltifat da var idi. Hamı onu təbrik edir, gözay-dınlığı verirdi. İltifat
sevindiyi üçün Əziz də onun sevincinə şərik olurdu. Eyni zamanda yarım ay olardı öyrəşdiyi, dostlaşdığı bir
insa-nın, bundan əlavə zonda az-çox hörməti olan, gələn gündən qanadı-nın altına alan, hiss olunan qüvvənin
onu tərk edəcəyinə ürəyinin dərinliyində təəssüflənirdi. Ancaq, nə etmək olardı, İltifat ona görə azadlığa
çıxmamalıydımı? Əlbəttə yox, hərə öz taleyini yaşamalıydı. “Yenə şükürlər olsun, az müddətə olsa da, Allah
onu mənimlə rast-laşdırdı”, - Əziz özünə toxtaqlıq verirdi.
Məhkəmənin qərarını biləndən sonra İltifat Əzizi həmişə vaxt-larını keçirdikləri tut ağacının altındakı
skamyanın yanına gətirdi:
- Otur, sənnən işim var.
Onlar əyləşdilər.
- Eşidirəm, - Əziz səbirsizliklə onu dinləməyə hazır idi, - nə çətinliyin var, gücüm çatannan edərəm.
- Çətinliyim, bilirsən nədir? Katyolda suddan keçməyimi göz-ləyirdilər. Şükür Allaha, bu gün suddan
keçdim. Axşama yerimə na-mizəd göstərməyi tapşırıblar.
- Çətin nə var ki, burda. Nə çoxdu adam, birini göstərərsən qurtarıb gedər.
- Hə, mən də elə fikirləşmişəm. İstəyirəm axşam səni özümlə aparım katyola...
- Məni? - Əziz təəccüblə sözünü kəsdi, - məni niyə?
- Necə niyə? Namizəd kimi!
- Nə danışırsan? - Əziz yerində otura bilməyib ayağa durdu, - mənə tez deyil? Zona gəldiyimdən ay
keçməyib.
- Nə olsun. Yoxsa qorxursan, bacarmayasan? Bu işdə nə böyük çətinlik var ki, bacarmayasan da? Ürəkli
ol, özün-özüvü göz-dən salma. İşləyənlər səndən artıq oğlandı? İnan, tanıdıqca özün də görəcəksən, içərilərində
elə əskikləri var, deməyən kimi. Sən elələ-rindən dəfələrlə artıq oğlansan. Ona görə də gəl mən deyənə qulaq as.
- Bəs deməzlər, yerlibazlıq edir?
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- Desinlər də. Yerlim ola-ola öz yerimi başqasına niyə də verim? Yoxsa düz demirəm?
Əziz ürəyində tərəddüd keçirsə də İltifatla razılaşmamağı bacarmadı. Bəlkə də, o, haqlı idi.

***

Katyol (məhkumların şurası) birinci korpusun alt mərtəbəsin-də yerləşirdi. Katyol adına yığılan pulların
xərci ilə azı ildə bir dəfə təmir olunduğundan, başqa korpuslardan fərqli olaraq yaraşıqlı, işıqlı və təmiz idi.
Koridordan başlamış, geniş otaqlardan ibarət barakların hamısında çilçıraqlar asılmışdı. Çilçırağın ən böyüyü
isə polojenes (vəziyyəti idarə edən) hesab edilən zonun obşakı Etimad qalan otağın tavanında idi. Obşakdan
başqa bu otaqda ikinci mərtəbəsi olmayan çarpayılarda ona sadiq əshabələrindən sayılan daha üç məhkum da
yatırdı.
Etimad ona olan etimadı havayıdan qazanmamışdı. Əvvəlki rəisin müəssisədə yaratdığı özbaşınalığı
qaydasına salmaq üçün Əli-məmməd üç ay ərzində zonu lotu və lotukimilərdən təmizlədi. O, nə qədər “lotu
özüməm” desə də, zonda obşakın yeri görünürdü. O zaman Etimad adi korpusnoylardan biri idi. Onun üstün
cəhəti məh-kumlar və zabitlər tərəfindən eyni hörmətə malik olmasındaydı. Əli-məmməd əməliyyat qrupuna
obşak axtarmağı göstəriş verəndə əməliyyat şöbəsinin rəisi Əhməd Etimadın adını çəkmişdi. O tək-lifdən sonra,
Etimadı Əliməmməd otağında gizlin, təkbətək qəbul et-mişdi. Aralarında olan söhbətdən razı qalan Əliməmməd
Əhmədə işin üstünə düşməyi tapşırdı. Əsas iş məhkumlar arasında aparılmalı, Etimadın hörməti birə on qat
artırılmalı idi. İki aydan uzun çəkən bu tam məxfi proses sonda müvəffəqiyyətlə başa çatdı. Çoxdan başsız
qaldıqlarından gileylənən məhkumlar, öz aralarında söhbət aparıb başqalarına nisbətən sözünə bütöv, qismən
ədalətli, hər mübahisəni səbrlə ölçüb-biçib düzgün qərar verən Etimadı, obşak seçilməsinə hə-vəslə razılıq
verdilər. Və bir axşam avtoritet hesab edilən məhkumlar yığışıb Etimadı obşak elan etdilər. Məhkumların
gəldiyi qərara Əliməmməd də hörmətlə yanaşıb qəbul etdi. O gündən rəisin qeyri-rəsmi müavini kimi Etimad
onunla birgə zonu idarə etməyə başladı.
İltifat axşam tərəfi Əzizi yanına salıb katyola apardı. Həmişə bura həyətdən tamaşa etmiş Əziz içəri ilk
dəfə gəldiyindən hər tərəfə maraq və diqqətlə baxırdı. Dəhliz boyu İltifatla dostcasına görüşən məhkumlar
Əzizə də eyni maraqla baxırdılar. Onlar obşak qalan otağın qarşısına çatdılar. Qapı yarıaçıq idi. İçəridə iki nəfər
yanaşı çarpayıda üz-üzə oturub çarpayı hündürlükdə balaca stolun üzərində nərd oynayırdılar. Daha iki nəfər o
biri çarpayılarda oturub siqaret çəkə-çəkə kiçik ekranı olan televizorda kinoya baxırdılar. Otaq yara-şığı,
səliqəsi, çilçırağı ilə barakdan çox kabinetə bənzəyirdi. Televi-zordan əlavə radio, audio və video maqnitofon,
sərinkeş, balaca soyuducu, gecə lampası, divar saatı Əzizə neçə vaxtdır ayrı düşdüyü mühiti xatırlatdığı üçün
daxilən heyrətləndirdi. İltifat içəri daxil olaraq soruşdu:
- Gəlmək olar?
- Gəlin, - nərd oynayanlardan biri, orta yaşlı, dik baxışlı, saçı, bığı, normal geyimi, bütün görkəmi ilə
məhkuma bənzəməyən şəxs onları içəri dəvət etdi. Əziz o biri üç nəfərdən çox onu - Etimadı daha tez tanıdı.
Etimad səhər-axşam yoxlamalarında iştirak etməsə də, yaxın ətrafı ilə zonun həyətində gəzintiyə çıxanda onu
uzaqdan gör-müşdü.
İltifat əvvəl Etimadla, sonra qalanlarla görüşdü.
- Gözün aydın, - hamı bir ağızdan onu təbrik etdi.
- Sağ oğlun. Allah sizin də qapınızı açsın, - İltifat razılıq etdi.
- Deyəsən sözün var? - Etimad oyununu saxladı.
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

69

- Hə. Demişdiniz yerimə namizəd göstərim, tapmışam, - İlti-fat qapıdan içəri girib nabələdcəsinə baxan
Əzizi göstərdi.
- Elə isə, bizi tanış et.
İltifat dönüb Əzizə nə etməli olduğunu gözünün işarəsi ilə anlatdı. Əziz yaxınlaşıb özünü təqdim edərək
Etimadla əllə görüşdü, o biri üç nəfərə tərəf isə başını tərpətdi.
- Haqqında danışdığın oğlan budur? - Bayaqdan etinasız bax-dıqları Əziz indi hamının diqqət
mərkəzində idi, - mən adam tanıya-nam, pis oğlana oxşamır. Bir halda ki, sən məsləhət görürsən, layiq olmasına
şübhə etmirəm, - Etimad yenidən oyununa davam etdi.
- Mənim uzağı üç günüm qalıb, elə sabahdan fəaliyyətə başla-sın?
- Fərq eyləməz, başlasın. Gedənədək nə lazımdı başa sal.
- Baş üstə, sağ olun.
Onlar sağollaşıb dəhlizə çıxdılar. İltifat fərəhlə əlini Əzizin kürəyinə şappıldatdı:
- İrəli, korpusnoy!
- Xeyr, yarımkorpusnoy. Korpusun yarısı üzdəniraqlarındı, - Əziz gülümsündü.
- Boş şeydir. Dünya onsuz da üzdəniraqlarındır...

***

Əziz İltifatın korpusnoy işinə dair məsləhətlərindən əsas iki nəticə çıxardı: korpusa böyüklük, sahiblik
etmək, katyolun göstərişlə-rini yerinə yetirmək və “proqon”un yığılması. “Proqon” - məhkumla-rın töycüyə
bənzər məcburi mükələfiyyəti idi. Məhkum görüşdən qa-yıdan kimi, korpusnoyun pul yığanı başının üstünü alıb
beşliyi tələb edirdi. Katyol adına yığılan pullardan korpusnoydan başlamış, obşaka qədər hamısı faydalanırdı.
Cərimə təcridxanasına düşənlərə, imkansız-lara qrev ayrılırdı. Əlavə “proqon”lar hesabına ildə bir dəfə ümumi təmir aparılırdı. Rəisə də görüm-baxım olunurdu. “Proqon”dan yayın-maq istəyənlər gözümçıxdıya salınıb
cəzalandırılırdılar.
Azad olunmasına bir gün qalmış İltifatın qanı qaralmışdı.
- Nə olub, nə baş verib? - Əziz narahatlıqla soruşdu.
İltifat gizlədib danışmaq istəmədisə də, Əzizin ondan əl çək-məyəcəyini başa düşdü:
- Rəisin hərəkəti qanımı qaraldıb. Atama da, mənə də demişdi ki, hər şey mənlikdir, heç kimə, heç nə
vermə, özüm görəcəyəm. İndi dəstə rəisi də, həkim də şirinlik istəyir. Deyirlər rəis yalan deyir, heç nə
verməyib. Gözlədim bəlkə evdən gələrlər, verərəm. Evdən də gə-lib çıxan yoxdur. Qorxuram gəlməyələr, mən
üzüqara qalam.
- Bəlkə səni aldadırlar, rəisdən soruşmusan?
- Dedim rəisə, həkim, dəstə rəisi məndən şirinlik istəyirlər? Qayıtdı ki, qələt eləyirlər. Birtəhər başından
eylə getsinlər işlərinin dalınca. Sən Allah elə iş olar? Fikri gedib özünə, beş-on manatdan ötrü, mən heç vaxt
özümü kiminsə nəzərində alçaq tutmaram. Bax elə ona görə qanım qaralıb, fikirləşə-fikirləşə qalmışam.
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- Bəs, nə etmək istəyirsən?
Hər ikisi susub düşündü. Əzizin ağlına nə gəldisə ərklə əlini onun çiyninə vurdu:
- Fikir eləmə, at mənim boynuma, mənlikdi. Mən edərəm onların hörmətini.
- Necə atım, başa düşmədim.
- Burda başa düşülməyən bir şey yoxdu. Aparırsan məni həki-min də, dəstə rəisinin də yanına, olunacaq
hörməti mən götürürəm boynuma.
- Yox, belə düzgün deyil. Özüm ola-ola səni niyə əziyyətə salmalıyam?
- Bax elə indi gedək həkimin yanına, oradan da qayıdıb dəstə rəisini taparıq. Tərpən, - Əziz dostcasına
İltifatı itələdi.
Sançast deyilən tibb məntəqəsi yaşayış zonasının giriş tərəfin-də yerləşən birmərtəbəli dar, uzun
dördbucaqlı binaydı. Binaya daxil olanda birinci otaq həkimin idi. Mayor rütbəli Malik həkimin üzün-dən daim
zəhrimar tökülürdü. Onun insan həkimindənsə, mal həki-minə daha çox bənzəri vardı. Yekəpər bədəni ilə
yanlarını basa-basa gəzəndə əyripəncə ayıya da oxşayırdı. Hər məhkumun hünəri deyildi, ondan pulsuz dərman
ala bilsin. Çoxusu onun zəhrimar yağan sifətini görəndə, nəsə istəməkdənsə ağrıya dözməyi daha üstün tuturdu.
Ma-likin yalnız pul görəndə sifəti yumşalır, yayılırdı. Pulla hansı xəs-təlikdən desən, nə qədər istəsən işdən azad
olunarsan, sançastda ya-tarsan, hələ mərkəzi xəstəxanaya da göndərilərsən. Qısası Malik hə-kimin əlindən hər iş
gəlirdi. Pulun olmasa hətta göz görə-görə əriyib çöpə dönüb ölə də bilərsən. İltifata olan minnəti onun
məhkəməyə sağlamlıq haqqında arayış təqdim etdiyinə görəydi. Onları görəndə İltifatın nəsə gətirdiyini güman
edib sifəti azacıq yayıldı.
- Gəl çıx da, gözümün kökü saraldı gözləməkdən. Sənə ha-laldı.
İltifat dinmədi. Əziz onun sıxılmasına imkan vermədi:
- Malik müəlliim, düz deyirsiz, ona halaldı. Amma, xahiş edi-rəm onun borcunu beş-on günlüyə mənə
“perevod” edəsiniz.
Malikin rəngi tutqunlaşdı.
- Elə niyə?
- Bilirsiz, danışsam uzun məsələdi. Mən sizə yüz faiz söz verirəm ki, ayın axırınacan borclu
qalmayacağam.
- Yaxşı, bax ha, İltifat gedir, ancaq sənin məndən işin hələ çox keçəcək, - Malik xəbərdaredici tonda
səsləndi.
- Arxayın olun.
Onlar həkimin yanından çıxıb dəstə rəisi Kamilin otağına gəl-dilər. Məhkəməyə xasiyyətnaməni Kamil
yazmışdı. Otağa daxil olub görüşəndən sonra, Əziz sözə başladı:
- Kamil müəllim, mənim sizə borcum var idi, elə deyilmi?
- Bəli, elədir. Gətirmisən?
- O borcun üstünə bir borc da gəlin. İltifat çıxanadək yanına gələn olmasa, şirinliyini mən verəcəm.
- Beləsinə deyirlər, özünə umac ova bilmir, başqasına əriştə kəsir. Aydan çoxdu məni ümid etmisən, öz
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

71

borcunu verə bilmirsən, hələ başqası üçün də saqqal tərpədirsən.
- Kamil müəllim, nə deyim, Allah qoysa özün görəcəksən. Mən yalançı oğlan deyiləm.
- Nə olar, eybi yox, bu dəfə konkret vaxt de.
- Gələn ayın birinci həftəsi.
- Olsun, - o qarşısındakı dəftəri vərəqlədi, - bax sənin dəftə-rində bu gün tərbiyəvi mövzuda söhbətin
aparıldığını qeyd edirəm. Nəticəni sən gələndə yazacağam. Sənə isə yaxşı yol, - İltifatla sağol-laşdı.
Otaqdan çıxan İltifat Əzizi qınadı:
- Sən nə edirsən? İkisinə də yaxın vaxta söz verdin, birdən çatdıra bilməzsən ha...
- Narahat olma, ürəyimə damıb, yanıma gələcəklər. Hər şey qaydasında olacaq, - Əziz onu
sakitləşdirməyə çalışdı.
- Heç yaxşı olmadı, bədbisab oğlu məni aldatdı, heç nədən problem yaratdı.
- Qurtardıq da, qan qaraltmağa dəyməz, gedək oturaq həmişə-ki yerimizdə. Söhbət edək. Sabah istəsəm
də səni tapa bilməyəcə-yəm.
- İstəyirsən qalım?
- Qalmağın lazım deyil, elə bacarıqlısan məni də apar, - Əziz gülə-gülə İltifatın zarafatına zarafatla
cavab verdi.
Tut ağacının altındakı skamya onları gözləyirdi.

***

O gecə saat ikiyədək İltifatın gözünə yuxu getmədi. Barak-dakı gecə lampasının işığında dostlarını
başına yığıb çay içə söhbət etdi. Səkkiz ildən artıq həsrətlə gözlədiyi günün sevincindən, həyaca-nından yuxusu
qaçmışdı. Hər saat barakları gəzib nəzarət edən növ-bətçi və nəzarətçilər səs-küy salmamaq şərti ilə onların
oyaq qalma-larına İltifatın xətrinə göz yumdular.
Səhəri gün günorta İltifat hamı ilə vidalaşdı. Əziz nəzarət-çilərin növbə otağı - vaxtaya qədər onu
ötürdü. Ayrılanda gözləri doldu. Bu zaman müəssisənin daxili radiosu ilə görüşə dəvət edilən məhkumların
adları oxunurdu. Birdən İltifat əli ilə radioya işarə edə-rək soruşdu:
- Eşitdin? Sənin də adını çəkdi, Əzizzadə Əziz. Yanına gələn var.
- Ola bilməz. Mən fikir vermədim. Doğru deyirsən?
- İnanmırsan, beş dəqiqə sonra bir də təkrar edəcək. Arxayın ol, Allah səni heç vaxt darda qoymayacaq.
Sağlıq olsun, çöldə görü-şərik. Sağ ol. Allah qapını açsın.
İltifat onu qucaqlayıb, öpüb ayrıldı. Əziz o, qapıdan çıxana-dək arxasınca baxa bilmədi. Kövrəlməsini
hiss etdirməmək üçün ba-xışlarını hamıdan gizlədərək dönüb zonun həyətinə qayıtdı.
Həyətin ortasına çatmışdı, radiodan görüşə çağrılan məhkum-ların adları yenidən təkrarlandı.
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İltifat düz eşidibmiş - onun da adı çəkilirdi. Görəsən kimdi onu yada salan? - ürəyinə təlaş düşdü. İnsanı
dünyada atadan, anadan qeyri kim çox istəyə bilər? Əvvəlki məhkumluğuna baxma, iki dünya bir ola bu dəfə
atası yanına gələn deyil, xasiyyətinə bələd idi. Yalnız anası ola bilər. Ana ürəyinin qiyməti yoxdur. Qiyməti
olmadığı üçün də onun dəyərini insan itirənədək dərk etmir.
Əziz ürəyi çırpına-çırpına gəldiyi yolu geri qayıtdı. Vaxtaya daxil olub yaşayış zonasına olan gedişgəlişə nəzarət edən nəzarətçi çavuş Mehmanla görüşdü:
- Radioda adımı çəkdilər. Doğrudan görüşə çağırırlar? Heç inanmağım gəlmir.
- Adın nədir?
- Əziz Əzizzadə.
Mehman otaqdakı balaca stolun üstündəki jurnalın altında gizlədilmiş xırda kağız parçasını tapıb orada
yazılan adlara göz gəz-dirdi:
- Var, sənin adın var. Burdan sağa dön, sonra düz get. Görüş orda verilir. Əbülfəzi tanıyırsan, onu gör,
görüşə o baxır. Bax ha, qayıdanda mənim şirinliyimi verəcəksən.
- Oldu, yaxşı, - deyə Əziz onun göstərdiyi yolla görüş verilən tərəfə getdi. O, Əbülfəzi görməsə də
haqqında eşitdiklərindən onu tanıyan qədər var idi. Deyilənə görə bu adamda pul söhbətində insaf, abır-həya
adlı şey yoxdur. İşi-gücü, məqsədi, amalı görüşə gələn vətəndaşlardan rəisin müəyyən etdiyi həddən artıq
bacardığı qədər çox pul qopartmaqdır. Üç-beş manatla kifayətlənməyib, könlündən rəisə hər axşam hesabat edib
verdiyi pullar qədərində özünə də pul qalması keçirdi. Ona görə də istədiyi pulu almayanda tez bildiyi biclikləri işə salır, sənədlərdə neçə dənə istəsən səhv, uyğunsuzluq, qa-nundan kənar əmmalar tapır. Sənədlərdə heç
nə tapmasa, işində son dərəcə dəqiq adamlar kimi şəxsin özünü, gətirdiyi bütün ərzağı az qala mikroskopla
yoxlayıb saatlarla incidirdi. Bir neçə dəfə Əbül-fəzdən rəisə şikayətlər də edilmişdi. Rəis həmin dəqiqə Əbülfəzi
çağırıb görüş yerində, adamlar arasında çığır-bağır salsa da, əslində onun iş üslubundan ürəyində razı idi.
Çünki, Əliməmməd bilirdi ki, bu milləti sıxmasan, incitməsən, öz kefinə qoysan, salamdan artıq nə isə verməz.
Salamın ümidinə qalsa onu bir gün də bu vəzifədə sax-lamazlar.
Görüş otağının qapısında katyol korpusda qalan Mahmud dayanmışdı. Salamlaşdılar.
- Mahmud, görüşə gəlmisən, kimin gəlib?
- Yerlimin yanına gəliblər, kəndçilərimdi. Əbülfəz buraxsaydı görüşərdim, evə məktub göndərərdim.
- Buraxmır?
- Nə bilim, Əbülfəzin sözündən baş açmaq olur? Sənin yanına gəliblər?
- Bilmirəm, radioda adımı çəkdilər.
- Odey gəlir, soruşarsan.
Mahmud idarənin ikinci mərtəbəsindən pilləkənlərlə enən, əlində çoxlu pasport və sənədlər tutmuş boybuxunlu, sifətindən özündən razılıq, hiyləgərlik yağan çavuşu göstərdi. Əbülfəz yaxın-laşıb Əzizin üstünə
çımxırdı?
- Sən kimsən? Adını de.
- Adım Əzizdir.
- Əzizzadə Əziz?
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- Bəli.
- Bə, harda yatıb qalmısan? Səhərdən camaat səni gözləyir, beş dəfə elan verdirmişəm. Əcəb adamsan,
yoxsa qabağına gəlim, oynaya-oynaya?
- Gec başa düşdüm, inanmağım gəlmədi. Sən Allahın, kim gəlib yanıma?
- Axırıncı dəfə olsun, gələn dəfə də gec gəlsən, görüşə burax-mayacağam. Gəl arxamca, qohumun gəlib.
Əzizi narahatlıq bürüdü: görəsən hansı qohumdu, kimdi? Gö-rüş otağında onu gözləyən dayısı oğlu
Samiri görəndə ürəyi sakit-ləşdi. Onu çox güman ki, bacısı göndərmişdi. Bacısı ilə Samirin arasında xoş
münasibət olduğunu bilirdi. Bu xoş münasibətin gələ-cəkdə sevgiyə çevrilməsinə heç kəsin də etirazı yox idi.
Samir pay-pərəsiz gəlmişdi. Hal-əhval tutduqdan sonra giz-lincə Əzizin cibinə pul qoydu, evlərindən
göndərmişdilər. Anası gəl-mək istəyib, amma atası “hələ tezdir, qoy bir-iki il yatıb ağlı başına gəlsin”, - deyə
qoymayıb. Daim ona ürəyi yanan bacısı anası ilə xəl-vəti razılaşıb Samiri göndərmişdilər. Tutulduğu gündən
bəri ötən üç ayda ilk dəfəydi onun yanına gələn olmuşdu. Nə yaxşı ki, dünyada anamla bacım var, yoxsa kim idi
məni yada salan! - gözləri dolaraq düşündü. İstədi Zinyət barəsində soruşsun, Samir ondan kiçik olsa da,
Zinyətin adını çəkməyə utandı. Samir sözarası cibinə qoyduğu pulu xatırladanda, yadına söz verdiyi borclar
düşdü. Pulu qorumaq məqsədilə görüşdən çıxanadək, paralayıb paltarının müxtəlif hissə-lərində gizlətməyi
qərara aldı.
- Yadımdan çıxmışdı, sənə məktub da göndəriblər, - Samir dörd yerə qatlanmış kağızı ona uzatdı. Bacısı
yazmışdı, xəttini tanıdı.
- İstəyirsən sonra oxuyarsan, sakitlikdə.
- Yox, - Əziz etiraz etdi, - bəlkə nəsə soruşur, qoy bilim ki, cavabını sənə deyim.
Məktubu acgözlüklə oxumağa başladı. Oxuduqca qarşısında sanki bacısının doğma, mehriban çöhrəsini
görür, anasının nəfəsi tək isti, əziz nəfəsini duyurdu: “Bacı sənə qurban, salam, necəsən? Biz yaxşıyıq. O bir
Allahdan sənin də yaxşı olmağını arzu edirəm. Mama gecə-gündüz sənin fikrini edir. Neçə dəfə istəyib yanına
gəlsin, kişi icazə vermir. Hələ acığı soyumayıb. Bilirəm, Zinyəti unutmamısan. Bir neçə gün olar xəstəxanadan
qayıdıb, yaxşıdır. Xəstəliyi yoxdur, narahat olma. Özünə qəsd etmək istəmişdi. Səndən gizlətməyin nə mənası,
onsuz da nə vaxtsa bilib, gizlətməyimə görə məndən inciyə-cəksən. Yaxşısı hər şeyi olduğu kimi bilməyindir.
Çox çalışdılar onu öz evinə qaytarsınlar, getmədi. Əvvəlki qadın salonunda işləyir, bi-zim blokda anası ilə qalır.
Ötən günlərin birində anamla qarşılaşar. Səhər-axşam sənin fikrini çəkən arvad Zinyəti görüb qeyzlənər, “nə
qulağına, oğlumu göndərib türməyə özünçün gəzirsən” deyib acı-layar. Onsuz da özünü günahkar bilən Zinyət
bu sözdən sonra özünü öldürmək üçün ovucla dərman içər. Halı pisləşər, vaxtında xəbər tutub xəstəxanaya
aparıb xilas edərlər. Düzü mamanı da qınamalı de-yil. Hər bir ana yandığından belə söz deyə bilər. Amma,
biləndə ki, Zinyət özünə qəsd etmək istəyib, peşman olmuşdu. Bunları yazmaq-da məqsədim odur ki, bu söhbəti
biz ola-ola başqasından eşitmə-yəsən...”
Arxasını oxumağa Əzizin hövsələsi çatmadı. Belə məktubu gərək Samir demişkən sakit, kimsəsiz yerdə
tələsmədən oxuyasan. Məktubu qatlayıb döş cibinə qoydu.
Samirin getmək vaxtı çatdı. Əziz ona dərin minnətdarlığını bildirdi:
- Çox sağ ol, Allah ürəyinə görə versin. Məndən hamıya salam de. Evimizə deyərsən, narahat olmasınlar,
yaxşıyam, yaxın günlərdə poçtla məktub yazacağam. Sağ ol.
- Salamat qal.
Samir otaqdan təzəcə çıxmışdı, Əbülfəz başının üstünü kəs-dirdi.
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- İlk görüşə çıxmısan, əlivi cibivə sal.
- Əbülfəz, vallah özün gördün, dayıoğlu əliboş gəlmişdi.
- Mən pulu deyirəm, başqa şey istəmirəm, - deyəsən Samir pulu cibinə qoyanda görmüşdülər, əyilib
Əzizin qulağına pıçıldadı, - nə imkanın çatır, qulpundan çıxanı mənə, bir də o dəhlizin yuxarı tərəfində oturan
operi görürsən, ona, - nabələdlikdən görüşə girəndən o başda oturub hər şeyə göz qoyan əməliyyatçı Orxanı
görməmişdi, - ağlın başında ikən hörmət elə, yoxsa səni elə “şmon” eylərik, baxa-baxa qalarsan.
Əziz əlini cibinə salıb bir onluq, bir beşlik çıxardı. Yaxşı ki, qabaqcadan pulu ciblərinə paylamışdı. Pulun
az olduğunu görən Əbül-fəz beşliklə kifayətləndi, onluğu əməliyyatçı üçün götürdü.
- Özüm çatdıraram, sənə yaxşı yol. Allah eləsin tez-tez görüşə çıxasan.
Yolda bütün günü ora-bura qaçan növbətçi köməkçi ilə rast-laşdı:
- Deyəsən, görüşdən gəlirsən?
Əziz dinmədən bir onluq verdi. Vaxtanın girəcəyində nəzarət-çi Mehman gülərüzlə onu gözləyirdi. Bir
beşlik də nəzarətçiyə verdi. Müəssisəyə daxil olan gün baş əməliyyatçıya hörmət edəcəyini vəd etmişdi.
Yubanmadan ona da şirinlik çatdırdı.
Hələ onun xoş münasibəti olan nə qədər nəzarətçi, zabit, məhkum dostları vardı. Onların hər biri görüşə
çıxmasını bilsələr on-dan nəsə umacaqdılar. Bütün münasibətlərin əksəriyyətinin davam-lılığı verimdən asılı
idi. Verməsən, istər paqon olsun, istər məhkum inciyəcək, öz aralarında hələ “krısa” adı da qoyacaqdılar. Əzizi
fikir götürdü, gərək hamını birtəhər yola verə. Ən vacibi dəstə rəisi və hə-kimə söz verdiyi borclarıydı. Ona
görə də yaşayış zonasına girən ki-mi tez dəstə rəisi ilə həkimi tapıb onları razı saldı. Üstündə çox pul
qalmamışdı. Qalanını da “xlebnik”lərinə - çörək dostlarına sərf edə-cəkdi, özünə bir şey qalmayacaqdı.
Axşama qədər tanıdığı məhkumlardan borc üçün onun üstünə gələnlər çox oldu. Əzizdən pulun
qalmamasını eşidəndə burunlarını sallayıb uzaqlaşdılar. İltifat söhbətlərində ona tapşırmışdı ki, ağlın ümumi
rejimə getməsin, burda “stroqı”də heç kimə inanma, heç kimə borc vermə. Ən çox hörmət etdiyin adama da o
miqdarda ver ki, qay-tara bilməsə, heyfslənməyəsən.
Həmin gün imkan tapmadı ki, sakit guşəyə çəkilib rahat-rahat bacısının məktubunu təkrar oxusun.
Sabahı gün səhər yoxlamasından az keçmiş hamıdan əvvəl tut ağacının altındakı yeri tutdu. Dünəndən
qatlayıb cibinə qoyduğu məktubu çıxarıb yenidən oxumağa başladı. Evləri, anası, atası gözlə-rinin önünə gəlir,
ürəyi darıxırdı. Niyə onun taleyi belə oldu? Ömrü-nün qazanc gətirən, ata-anaya qulluq etməli vaxtı, günü
həbsdə keç-di. Nə idi günahı? Zinyəti sevməsimi? Kaş kor olaydı, əzəl gündən Zinyəti görüb sevməyəydi.
Əksinə, sevgi onu kor etdi, Zinyətin bəd-bəxtliyinə, ailəsinin dağılmasına səbəb oldu. Şeytan onları Allahın
qoyduğu yoldan çıxardı. İndi ayrılıqda hərə öz əzabını çəkirdi...
Əziz yarım saatadək xəyala dalıb, tək-tənha oturmuşdu. Ona kənardan göz qoyan kupe yoldaşı Sərdar
gülümsəyərək yaxınlaşdı:
- Qardaş, sən birinci görüşdən başlamısan havalanmağa, öz-özünə danışırsan. Bu hesabla “srok”uvun
axırına olan-qalan ağlıvı da itirərsən.
Əziz dinmədi, bəlkə də Sərdar haqlı idi. O, Əzizin yanında əyləşdi.
- Dünən axşam yoxlamasında gözlərini zilləyib bizə baxan təzə dəstə rəisi yadındadı?
- Hə, nə olub ki?
- Onu bu gün bizə dəstə rəisi təyin ediblər.
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- Bəs Kamil?
- Kamil çoxdan altıncı dəstəyə baxır. Bizim dəstənin yiyəsi olmadığından ona həvalə etmişdilər. Zona
təzə gələn dəstə rəislərini biz yetişdiririk, sonra yola salırıq o birilərinə.
- Təzə, görən, necə adamdır?
- Pis adama oxşamır. Hələ nə bilmək olar, suyun lal axanı, adamın yerə baxanı. Bir az var üçüncü
dəstənin rəisi Cəbrayılla bara-kı gəzdilər, səni soruşdular. Yəqin səni görmək istəyir.
- Nə olar, istəyir, gedib görüşərəm. Problem yoxdur.
- Gəl gedək, əvvəl kupedə çay içək. Gün yarı olmayıb, axşa-ma da xeyli qalıb. Əliməmməd də hava
qaralmamış heç bir işçini çölə buraxan deyil, tələsmə, görüşərsən.
Sərdarın söhbətindən özünə gələn Əziz, çay içməyə etiraz etmədi, ona qoşulub baraka qayıtdı. Barakda
sakitlik idi. Hava gü-nəşli olduğundan içəridə kimsə qalmamışdı. Təkcə barakın təmizli-yinə baxan üzdəniraq,
qapının yaxınlığında qoyulmuş çarpayısının altında saxladığı qara pişiyi qucağında tutub tumarlayırdı…

V

Cəbrayılın öncə görməsi düz çıxdı. Şəfi otağına daxil olub, yerini rahatlayıb stolun üstündəki dəftərləri
gözdən keçirmək istəyir-di ki, yarıaçıq qapıdan səs gəldi:
- Rəis gəlmək olar?
- Gəlin.
İçəri çox da cavan olmayan orta boylu məhkum daxil oldu:
- Vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmisiz.
- Sağ olun, xoş gününüz olsun.
- Gəldim təzə rəisimizlə tanış olum. Zarafat deyil, siz mənim bu zonda doqquzuncu dəstə rəisimsiz.
Doqquz da ki, uğurlu rəqəmdir.
- Adın nədir?
- Elçin.
- Bəs maddən?
- Dələduzluq.
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- Aydındır. Elçin neçə ildir yatırsan?
- Dörd il yarım.
- Dörd il yarımda səkkiz dəstə rəisi?
- Bizim dəstədə ən çoxu bir il işləyən olub, qalanı beş-altı ay işləyib, böyüyüb. Birisi üç ay işlədi,
böyüyüb baş idarəyə getdi. Gö-rək Allah qoysa sizin rəisliyiniz nə qədər çəkəcək?
- Nə qədər müddətin qalıb?
- İldən az.
- Güman edirəm səni burdan mən evə yola salaram. Əyləş.
Elçin oturmağa çoxdan hazır imiş, söz Şəfinin ağzından çıxan kimi stulun üstünə çökdü.
- Şəfi müəllim, yəqin burdan əvvəl zonda işləmisiz?
- Xeyr. Ali məktəbi təzə bitirmişəm.
- Onda mən sizi hardasa görmüşəm. Sifətiniz mənə elə tanış gəlir. Heç Göy bazara yolunuz düşüb?
- Olub.
- Mənim orda “lavkam” vardı. Bəlkə də orda görmüşəm.
- Ola bilər. Bunun elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Söhbət eylə, “srok” necə keçir?
- Belə də, pis deyil. Şikayətim yoxdur. Dövlətimiz, kommu-nist partiyamız bizimçün hər şərait yaradıb.
- Partiya ilə qurtarmadıq?
- Kim qurtarsa da, mən qurtarmamışam, məni partiya böyü-düb.
Şəfi gülümsündü:
- Elə danışdın ki, intervyü verən sayaq. Evdən gələn var?
- Şükür Allaha, ev olmasa qırılarıq.
- Yəni zonun ümidinə yaşamaq olmaz?
- Niyə, hər şey var. Təki pulun olsun. Larekdə ikiqat qiymətə nə istəsən satılır. Yeməkxanadan, pulunu
ver, gündə ət, yağ, düyü al, aş bişir. Hamamçını gör, hər gün tək nömrədə “bezoçered” çim. Yax-şı pulun
olandan sonra lap nəşə, araq da tapmaq olar.
- Nətər axı?!
- Düzdür, Əliməmməd müəllim zona gələndən sonra nəşə, araq məsələsi çətinləşib. Lazım gəlsə qurd
ürəyi yeyib, içəri gətirə bilən oğlanlar var.
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- Zon olsun, nəyinsə üstü açılmamış olsun, ola bilməz. Yəqin oğlanlara qurd ürəyini yedirənlər var. Elə
belə öz axarına heç nə olmur. Heç üstü açılan olmayıb?
- Olub. Adamından asılıdır. Nəzarətçi İlkini tanıyırsan? Bir dəfə araq gətiribmiş, gec bildilər. Əhməd
müəllim ha çalışsa da, sübut edə bilmədi. Amma, dəstə rəisi Dahini, yuxarıda adamı var idi, başqa zona
göndərdilər.
- Axmaq işdir, özünü qumara qoymağa bərabərdir. Qumar məsələsi nətərdi? Dəstədə qumar gedir?
- Bizdə qumar yoxdu ki. Qumar gedir yuxarı korpuslarda, necə lazımdı. Əhməd müəllim özü bilir,
vaxtlı-vaxtında qumarbazla-rın da, sələmyığanların da “qanını” alır.
- Bax, mən təzə işə başlamışam, nabələdəm, öyrənmək ayıb deyil, mənə başa sal görüm katyolun sizə nə
xeyri var, nə iş görür?
- Xeyrini xeyrinigörənlər bilir. Şəxsən mənə fərqi yoxdur. Katyol, obşak var, yoxsa yox. Hərcmərclik
olanda, yeri görünürdü, ehtiyac vardı. Əliməmməd olandan sonra neynirəm obşakı. Nə dər-dim-sərim var,
ürəyim nə vaxt istədi, gedib danışıram, yoluna qo-yuram. O kişi mənim obşakımdı. Onunla olan yaxşı
münasibətimə görə, hamı məndən çəkinir. Söz çıxarıblar ki, mən rəisin “suka”-sıyam. Olum da, nə olsun, burda
pis nə var ki? Zonda bir paqonlu, ya bir məhkum göstər ki, rəisi lazım gələndə “priznavat” eləməsin, ona xəbər
çatdırmasın. Obşak özü iki gündən bir rəisin otağında olur, heç ona söz deyən yoxdu. Məncə katyol məsələsi
müəyyən adamların dolanması üçün olan işdir. O günü görüşə çıxmışam, görürəm bizim baraka baxan Əzizin
pulyığanı başımın üstünü kəsib ki, “proqon” verməlisən. Dedim ə, get işinin dalınca, pulum-filanım yoxdu. Get
kimə də istəyirsən deynə, mən katyola pul vermirəm. Özlərinə pul yığırlar. Bir şizo üçün papiros alırlar, bir də
düşəndə bir yetimə nəsə alıb verirlər, gözə kül üfürmək üçün, vəssalam. Ora verməkdənsə, pulumu dəstə
rəisimə, ya da başqa paqona verərəm ki, işim onlardan keçir. Katyoldan nə işim keçir?
- Sən oğru dünyasının cəzalarından qorxmursan?
- Mən bu katyolu oğru dünyası saymıram. Necə oğru dünya-sıdı ki, rüşvət alıb petuxa “opravdaniya” bəraət verib mujik elan edirlər. Həmişə görmüşdük paqon rüşvət alar, bunlar da başlayıb pa-qonun yolu ilə
getməyə. Belə getsə rüşvətlə lotu adı da almaq olacaq.
- Əziz haradadır? Ümumiyyətlə necə adamdır?
- Səhər barakdan çıxandı. Belə də, nə ətdir, nə balıq.
- Yaxşı. Qapının ağzında deyəsən dayanan var, gör kimdi?
- Bayaq nərd oynayanların biridi. Deyəsən çıxmağımı gözlə-yir. Rəis, sizdən bir xahişim var, sən
Allahın, mənə kömək elə.
- Nə olub, nə lazımdı?
- Mümkünsə axşam telefonla evimizə zəng eləyərsən, deynə gələn dəfə görüşə gələndə əmanəti
gətirsinlər, özləri başa düşəcəklər.
- Bəyəm özün zəng edə bilmirsən? Gör neçə kabinetdə tele-fon var?
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

78

- Nöş edə bilmirəm, keçəl halva yeyər, puluna minnət. Əlim aşağıdı, həm də ki, xeyrimi özgəyə niyə
verim, Allah qoysa görüşə çıxanda hörmətinizdən çıxaram.
O, telefon nömrəsi yazılmış kiçik kağız parçasını Şəfinin qarşısına qoydu.
- Onda bir şərtlə. Kimsə bilməsin. Bilsəm ki, kiməsə söhbət etmisən, özündən küs, - Şəfi kağızı götürdü.
- Yox, yox nə danışırsız, söhbət ola bilməz. Çox sağ ol. Allah köməyin olsun. Məni başqaları ilə eyni
tutma, beş barmağın beşi də bir olmur, necəliyimi özün görəcəksən, inşallah, sağ ol.
Elçin otaqdan çıxmışdı, barakda nərd oynayanlardan yaşlısı içəri girdi.
- Rəis, icazə olar?
- Gəl.
- Rəis, Cəbrayıl müəllimin fikri gedib öz dəstəsinə, elə bilir hər yerdə qumar oynayırlar. Vallah-billah,
elə-belə, vaxtımızı öldür-mək üçün oynayırıq.
- Sənin adın nə oldu?
- Zahid.
- Zahid, gəl belə danışaq, sən dedin mən də inandım. Söhbəti-mizi sənin adına yazılan dəftərə qeyd
edəcəyəm. Əgər, nə vaxtsa, nərddən qumar məqsədi ilə istifadə etdiyini eşidəm-biləm, sənə bir daha
inanmayacağam. Razılaşdıq?
- Mən razı, çox sağ olun, - o yerində narahat-narahat qurca-landı. Əlini stolun üstündəki dəftərlərdən
birinin ətrafına gəzdirib mızıldandı:
- Rəis heç yaxşı olmadı. Siz Allah bağışlayın, təzə işə başla-mısınız, imkan olmadı babat hörmət edək.
- Heç nə lazım deyil, get, yaxşı yol.
Zahid başını aşağı salıb otaqdan çıxdı. Şəfi yadda ikən Zahi-din adına olan dəftəri tapıb, dediklərini
qeyd etmək istədi. Dəftərləri axtarıb, götür qoy edərkən, stolun üstündəki dəftərlərin altından çı-xan onluğu
görəndə təəccübdən dondu. Bu pulu kim qoymuşdu bu-ra? Bəlkə onu yoxlayırlar? Ola bilməz. Axı burda kim
pul almır? Ək-sinə bəziləri pul qopartmaq bacarığı ilə açıqdan-açığa qürrələnirlər. Olsa-olsa Zahidin işidir.
Gərək ki, o, əlini stolun üstündə gəzdirib mızıldandı. Şəfi yerindən qalxıb fikirli-fikirli gəzindi. “Yoxsa onu
çağırıb pulunu qaytarım!? Necə alınar?” Yenidən qayıdıb yerində əy-ləşdi. “Yox, hamı ona gülər, elə
məhkumlar da. Harda görsənib pul versinlər, götürməyəsən, ağılasığan deyil. Belə etsə qara qarğalar içində ağ
qarğa kimi görsənər. Heç ağ qarğa olur ki? Ona gülmək nədi, məsxərəyə qoyarlar. Deyərlər belə təmiz oğlansan
daha çiyninə paqon niyə taxıb yer “zanit” etmisən, get müəllim işlə...”
Hanı o vaxtlar? O əvvəllər, idi müəllim özünə ar bilib rüşvət almırdı. İndi dolanışığın ucbatından
müəllim də pul umur. “Hə, demək bu onluq mənim ilk rüşvətimdi, yəni siftəmdi”, - onluğu götü-rüb mənalımənalı baxdı.
Yox, bu rüşvət deyildi, - ürəyində başqa səs dilləndi. O, heç kimdən heç nə tələb etməmişdi. Sadəcə, kimsə
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ona hörmətini pulla nə-zərə çarpdırmışdı. Hörmət sözünün məna baxımından rəngdən-rəngə düşdüyünü
düşünəndə əti çimçəşdi. Əli ilə qulağının ucunu çəkib “əstəğfürullah” dedi.
- Gəlmək olar? - yarıaçıq qapıdan xəstəhal səs eşidildi. Şəfi əlindəki onluğu dolablardan birinə atıb,
stolun üstündə səliqə-sahman yaratdı.
- Gəl, gəl...
Cavan, arıqlıqdan sümükləri görsənən məhkum içəri iki addım atıb dayandı. Üz-gözündən xəstəlikdən
əzab çəkdiyi hiss olunurdu, yeriməyə halı yox idi.
- Rəis, vallah xəstəyəm, ona görə uzanmışdım, halım yoxdu gəzim aylanım.
- Hə, barakda yatan sən idin? Nə olub axı, haran ağrıyır?
- Halsızam, başım ağrıyır, qızdırmam olur.
- Soyuqlamısan?
- Yayın istisində nə soyuqlama. Deyəsən “tuba” yoluxmuşam.
- “Tuba” yoluxmusan, onda nə gözləyirsən? Yatmaqla sağal-maq olar? Müalicənə başla, gözləyirsən
yoldaşların da yoluxsun?
- Ay rəis, siz elə danışırsız ki, guya heç nədən xəbəriniz yox-dur. Müalicəni kim etsin, hansı pulla? Malik
həkimdən xəbəriniz var? Sançastın rəisini, mayoru deyirəm, heç adicə qarınağrısı dərmanını havayı vermir, qaldı
ki, müalicə. Hamı deyir get həkimin yanına, həkim də deyir, ver pulumu müalicə edim, pulun yoxdur öl, daha
da cinayətkarın sayı azalar. Gözləyir, gözləyir, ölənə yaxın göndərir xəstəxanaya ki, burda ölsə başı ağrıyar, qoy
gedib xəstəxanada ölsün.
- Çöldən kömək edə bilməzlər?
- Kimim var? Anamdı, bacı-qardaşdı, özlərini ancaq dolandı-rırlar.
- Sən ölsən, işləri yüngülləşəcək?
- Ola bilsin. Uzağı qırx gündü, sonra istər-istəməz unudulur-san.
- Yox, belə olmaz. Sənin adın nə oldu?
- Məmmədov Rafiq.
- Rafiq, sən hələlik get yerinə uzan, axşamadək, özüm həkim-lə sənin barəndə söhbət edərəm.
- Nə deyirəm, Allah kömək olsun sizə.
Rafiq çölə çıxmışdı ki, bu gün növbədə olan müəssisə rəisinin növbətçi köməkçisi ucaboy, pəhləvan
gövdəli kapitan Yusif səs-küy-lə özünü otağa atdı.
- Mübarəkdi, cənab rəis, kabinetin, dəstən. Hə, necədi işlər, siftə etmisən?
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- Yaxşıdı, sağ ol, gəl əyləş.
- İçməli çayın var?
- Bilirsən, termos var, çay, qənd də evdən gətirmişəm. Amma, hələ heç kəsi yaxşı tanımıram, bilmirəm
kimə etibar edim, ürəyim istəyəndə hazırlasın.
- Belə elə də, hələlik sən məhkumları tanıyanadək, dəstənin korpusnoyu ki var, məncə adı Əzizdir, ona
tapşır, dnevalnı işini bir nəfərə həvalə etsin. Evdən də heç nə gətirmə. Ölməzlər ki, bir dəstə rəisinin çayını,
yeməyini verməyə. Sonra tanıdıqca baxarsan, xoşun gəlməz dəyişərsən. Dnevalnı mütləq lazımdı.
- Düz deyirsən, bu gün həll edərəm.
- Bilirsən həm də mən niyə gəlmişəm? Gəldim xəbərdar edim. Səni bu gün növbəyə yazıblar, sutkanı bir
yerdə “voyevat” edəcəyik.
- Mənim vəzifəm nə olacaq?
- Sən mənə kömək etmək üçün yaradılan qrupdasan. İki dəstə rəisi, bir rejim, bir oper. Nahar, axşam
yeməyi, səhər yeməyi zamanı mütləq yeməkxanada, səhər-axşam yoxlamalarında isə meydanda iştirak edirsən,
gecəni bizimlə oyaq keçirməli, bir də gecə iki dəfə nəzarət-iz zolağını yoxlamalı olacaqsan. Deyəsən heç növbədə
olmamısan?
- Bəli, - onu maraqla dinləyən Şəfi başını tərpətdi.
- Qəti vecinə alma, imkan vermərəm sənə nəsə çətinlik olsun. Nahara beş-on dəqiqə qalıb, dur elə
indidən yavaş-yavaş yeməkxa-naya tərəf gedək.
- Lap yaxşı, onsuz da oturmaqdan yoruldum, gedək.
Onlar qapıdan bayıra çıxanda Yusif üzbəüz gəldiyi idmançı görkəmli məhkumla görüşdü.
- Şəfi müəllim, Əziz dediyim oğlan budu. Hə, gülürsən, işin düzəlib deyəsən, dünən görüşdə olmusan.
Elə bilirsən xəbərim yox-du?
- Vallah, Yusif müəllim, üzüqaraçılıqdı, görüş deyəndə ki, dayıoğlu ayaqüstü gəlmişdi. Allah qoysa
evdən yaxınlarda gələcək-lər. Hamınızın hörmətini edəcəyəm.
- Yaxşı görək də. Həmişə qabaqcadan belə deyirsiz, vaxtı çatan-da yüz bəhanə tapırsız.
- Şəfi müəllim, xoş gəlmisiz. Mən sizinlə görüşmək üçün gəl-mişdim, - Əziz əl uzadıb Şəfi ilə görüşdü.
- Əcəb tez gəlmisən. Səhər obxodunda səni soraq edənəm, gəlib naharda çıxmısan.
- Şəfi müəllim, gec xəbər tutdum, sonra da qapınızın ağzında iki-üç nəfərin növbə gözlədiyini görüb
tələsmədim.
- Yaxşı eləmisən, elə indi də tələsmə. Nahar fasiləsi qurtaran-da gələrsən. Bu minvalla axşama gəlib
çıxarsan.
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- Yox, siz deyən qədər sərfəsiz deyiləm, nahar qurtaran kimi gələcəyəm.
Əziz dönüb baraka tərəf, onlar isə həyətin o başındakı yemək-xanaya sarı yol aldılar.

***
Yeməkxanada həyat eyni qaydada hər gün təkrarlanırdı. Bəzi günlər xörəklərin çeşidi dəyişsə də, tamı
dəyişməyən kimi, iştirak edən zabit və nəzarətçilərin də bir-birini əvəz etməsi, kiminsə olub, kiminsə olmaması,
nəzərə çarpan diqqət yaratmırdı.
Yeməkxana boşalandan sonra bu axşamkı növbə qrupunda olan rejim sahəsi üzrə müvəkkil mayor
Mehdi, əməliyyatçı leytenant Fazil və Şəfi axırda həyətə çıxıb qapını bağlatdırdılar.
- Gedin naharınızı edin, - naharın sonuna yaxın yox olub, indi haradansa peyda olan rəisin növbətçi
köməkçisi Yusifin canıyanan-lığına hər üçü gülümsündü.
- Xətrin əziz olsun, - deyə hərə öz otağına yollandı.
Əziz Şəfini otağının qarşısında gözləyirdi. Şəfi otağına girib Əzizi dəvət etdi:
- Gəl, əyləş.
“Deyilənlər doğrudur, deyəsən bu rəis pis adama oxşamır”, - Əziz düşünərək stula əyləşdi.
- Hə, Əziz Əzizzadə, əvvəl sən danış maddəni, cinayətini, müd-dətini, etdiyin hünəri, mən qulaq asım. Sonra
mən danışacağam, sən eşidərsən. Başla.
Əziz zona girəndən bəri özü haqqında dəfələrlə danışdıqlarını yenidən Şəfiyə nağıl etdi. Şəfi onu səbrlə
dinləyib dedi:
- Əziz, belə başa düşdüm sənin cəza müddətin təzə başlayıb. Mən də xidmətə təzə başlamışam. Sənin
korpusa böyüklüyünə heç şübhəsiz katyol razılıq verib. Məni də müəssisəyə nazir göndərib, səkkizinci dəstəni
də Əliməmməd verib. Bizim hər ikimizin bir ümdə qayğımız, vəzifəmiz var: aid olduğumuz yerdə rəisimizin
tələbləri səviyyəsində, qayda qanunu, sakitliyi gözləmək, haqqı nahaqqa ver-məmək. İstehsalatda iş zəiflədiyi
üçün barak bütün günü bekar məh-kumla dolu olur. Rəis ilk növbədə dəstə rəisindən gün ərzində korpusun
sakitliyinə, səliqə sahmanına nəzarəti tələb edir. Qalan məsələlər bir tərəfə, bu məsələdə mənə yardımçı oldun,
adıma söz gəlməməyə çalışdın, demək biz yola gedəcəyik. Kimsə sənə mane olacaqsa, mənə göstər, ağlı başına
gəlməsi üçün karserə salmağa bəhanə taparam. Yox məni saymadın, öz bildiyini etdin, səninlə yola getməyə-cəyəm.
Elə fikirləşmə hədələyirəm, düzünü deyirəm. Bir kəlmə rəisə deyəcəyəm ki, bu adam mənə mane olur. O, sözümün
doğruluğunu yoxlayandan sonra katyol-obşak bilən deyil. Ya işin alınacaq əlindən, ya da dəstəni dəyiş-dirəcək.
Yəni, rəisin qoyduğu tələb qanundur. Yaxşısı bir-birimizi incitmədən onu yerinə yetirməkdir. Mənimçün hörmət
ilk növbədə sənin, məhkumların, zabitlərin - hamının mənə olan səmimi münasibətidir. Düzdür, mən fikir verirəm,
burda əksər zabit və nəzarətçilərə görə hörmət yalnız pul kimi başa düşülür. Səhərdən axşamadək hardansa, müxtəlif
yolla, fəndlə pul qoparmağı fikirləşirlər. Pulu kim istəməz, mən də istəyirəm. Amma, boğazdan kəsməklə, tələ
qurmaqla yox, ürəklə veriləni.
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- Şəfi müəllim, könüllü, ürək söhbətinə qalsa, millət ac qalar. Hər on nəfərdən birinin bəlkə, ürəyi gələr
ki, öz xoşuna kiməsə hör-mət etsin.
- Bilirsən, əslində qazancı olan hər kəs ətrafında ünsiyyətdə olduğu adamların, o qazancda nəfsləri
qalmaması üçün, hamı bir-birinə, əlbəttə, eyni ölçüdə deyil, öz dərəcələrinə uyğun maddi münasibət göstərməlidirlər.
Bunu etməyəndə, əlini yığanda yuxarıdakı kişi, - əlini havaya qaldırdı, - günlərin birində bir bəhanə ilə vermədiyini
əlindən alıb, gözündən gətirir. Sonra da həmin anlamaz qalır fikirləşə-fikirləşə: görəsən, ay Allah, bu iş niyə başıma
gəldi? Əlbəttə, bunu hamı qabaq-cadan görə bilmir, ağlı çatmır, ya da satılıb şeytana, şeytan da ona imkan vermir
anlasın. Allaha inanırsan?
- İnanıram, ancaq, mənimlə belə söhbət eləyən şəxsin də “paqonda” işləməyinə çətinliklə inanıram…
- Niyə, “paqonda” Allahı sevən adamlar var. Sadəcə əksərinin işləri çoxdu, o haqda düşünməyə vaxtları
çatmır, - Şəfi öz zarafatına güldü, - səninlə bir işim də var. Tanıdığın yaxşı bir oğlan, daha vələdüzna yox, varsa, ya
özün gətir, ya göstər mən danışım. Arada mənimçün çay hazırlasın, özü də içsin, qabiliyyətli adam olsun. Siz
dnevalnı deyirsiz.
- Baş üstə, rəis. İndi çayınız var?
- Çayım da, qəndim də var. Bilmirəm harda hazırladım. Sə-hərdən çay içməmişəm.
Əziz ayağa durdu:
- Yemək də yeməmisiniz?
- Yeməyim var, evdən gətirmişəm.
- Bizim kupedə siz deyən qaydada bir oğlan var. “Malış” çağırırıq. Bu dəqiqə göndərərəm, çayınızı da,
yeməyinizi də hazır-layar. Başqa qulluğunuz olsa xəbər eylərsiz.
Əziz bütün söhbətləri zamanı açıq qalmış qapıdan çıxanda döndü:
- Qapını örtüm, yoxsa açıq qalsın.
- Örtmə, qoy qalsın, - Şəfi cavab verdi.
Əziz Şəfinin bayaq danışdıqlarını xatırlayıb, iyirmi-otuz metr getdikdən sonra bir də dönüb dəstə
rəisinin otağına tərəf baxıb, fikir-ləşdi: əgər əməli, danışığı ilə düz gəlsə, onda bu adamın yeri bura deyil...
Axşam yoxlamasına az qalmış Şəfi sançasta gedib Malik həkimin otağına daxil oldu:
- Həkim, icazə olar?
- Bay, ayıb söhbətdi, gəl içəri.
Malik həkim televizorun səsini azaldıb yerindən tərpənmədən əlini Şəfiyə tərəf uzatdı.
- Salam, əyləş.
Şəfi onunla görüşüb əyləşdi.
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- Nə qulluğun, xeyirdimi bizim tərəflərə gəlmisən?
- Sağlığın. Bilirsiz, mənim bir məhkumum var, Məmmədov Rafiq. Mümkünsə ona kömək edin, ola
bilsin tuba - vərəmə yoluxub.
- Elə bu? Buna görə narahat olmusan? Zonun üçdə biri vərəm-di. Tanıyıram sən deyən məhkumu, gəlmişdi
yanıma. Əgər pulu yoxdusa, mən nə edim, cibimdənmi xərcləməliyəm? Elə bilirlər pulu təkcə özümə alıram. Verilən
iynə-dərman üçün haqq istəyirlər. İnandıra bilmirəm ki, - baş barmağı ilə özündən yuxarı işarə etdi, - ala bilmirəm,
yoxdu, vermirlər. Onda da deyirlər ki, deməli, işləməyi bacarmırsan.
- Qabağı alınmasa, epidemiyaya çevrilsə, kim cavab verəcək?
- Əlbəttə özləri. Qazandığımız manatın hesabınacan bilirlər. Nə vaxt lazımi qədər havayı iynə-dərman
verəcəklər, onda mən də müalicə edib təkcə öz hörmətimi istəyəcəm, artığını yox. “Tak şto” bu məsələ nə
sənlik, nə mənlik deyil. Biz gərək indi çalışıb özümüzü qoruyaq, özümüz yoluxmayaq.
Həkimin xəbərdarlığı Şəfini karıxdırdı. Heç bu barədə düşün-məmişdi. Vərəmə yoluxarsa, laqeyd,
etinasız dünyada onu nələr göz-ləyirdi?!.
Axşam yoxlamasına çağıran zəngin qulaqları dəlib-deşən, beyin qıcıqlandırıcı səsi gəlirdi...

***
Saat yeddidən sonra gecə növbəsinə qalanları növbətçi köməkçi bir yerə yığıb Rasim müəllimin otağına
apardı. Otaq Bəhram müəllimin kabinetindən ölçülərinə görə yığcam olsa da, əşyaların sayına görə ondan geri
qalmırdı.
İki dəstə rəisi - Şəfi və Akif, rejim Mehdi və oper Fazil otaqda, Rasimin stolu qarşısında farağat
durmuşdular. Yusifə kənarda əyləş-məyə icazə vermişdi. Rasim televizorun səsini əlindəki pultla alıb sözə başladı.
- Sizi bura Yusif “instruktaj” adı ilə yığıb. Təzə dəstə rəisin-dən başqa hamınız köhnə işçilərsiz. Nəyin
harada, necə olmalı oldu-ğunu yaxşı bilirsiniz, durub indi sizə dərs keçməyin vaxtı deyil. Hər bir şəxs öhdəsinə
düşən vəzifəni ayıq-sayıq, vicdanla yerinə yetir-məli, hadisə baş verərsə, hamı bir-birinə kömək etməlidir. Rəislə
mən axşam zonu tərk edəndən sonra bütün səlahiyyətlərin ixtiyarı Yusifə keçir. Ta biz səhər gələnə qədər. Hamı
onun göstərişinə əməl etmə-lidir. “Çepe”nin yaranmasına imkan verməyin, yaranarsa daha da böyüməməsi üçün
həmin an cəzalandırmağa tələsməyin. Saxlayın gündüzə. Gecəni əməliyyat - rejim baxımından stabil keçirməyə
çalı-şın. İndi gedirsiz, yatmaq vaxtınacan - adboya qədər dincəlirsiz, ad-boy vaxtı camaatın yatırılmasında
iştirak edirsiniz, öz vəzifənizdən əlavə gecə yoxlamasına kömək edirsiz, həyəti boş qoymursuz. Növbə ilə
həyəti aylanırsız, arada bir-iki saat dincələ bilərsiz. Daha kəlləni atıb yatmaq olmaz. Səhər icazə veriləcək,
gedib bütün sutkanı eviniz-də yatarsız. Akif, sən şizodasan?
- Bəli, cənab mayor, - Akif cavab verdi.
- Necədi, orda vəziyyət, axşam yeməyi verilib? Səs-küy salan varmı?
- Hər şey öz qaydasındadır, cənab mayor. Sakitlikdir.
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- Təzə dəstə rəisinə kömək edin, bilmədiyi şeyi başa salın. Dəstə rəisləri, siz gedin.
Deyəsən müavin öz sahəsinin əməkdaşlarına əlavə nəsə deyə-cəkdi. Akiflə Şəfi otaqdan çıxıb
kabinetlərinə tərəf yönəldilər.
Akifin yaşı əllini haqlasa da xeyli cavan görünürdü. İyirmi ildən artıq idi xidmət edirdi. Əvvəllər
müxtəlif vəzifələrdə işləmiş, kalonların birində rəis müavininədək yüksəlmişdir. Sonra, oradakı rəisin günahı
ucbatından, baş verən hadisəyə görə, əsil günahkar arxası möhkəm olduğu üçün kənarda qalmış, onu
müavinlikdən azad edib, bu müəssisəyə dəstə rəisi göndərmişdilər. Onun yaşıdlarından bəziləri polkovnik
olsalar da on ildən çox idi mayordan yuxarını ala bilmirdi.
- Bacıoğlu, darıxırsansa gedək mənim otağıma, - Akif təklif etdi, - sən o, obşak Nuruya çox qoşulma,
qoyar səni də öz gününə...
Akifin Nuru ilə xüsusi zarafatı vardı, daim onu gözümçıxdıya salmaqdan həzz alardı.
- Çox sağ ol, Akif müəllim, işim çoxdu. Darıxsam otağınızı tanıyıram, gələrəm. Qaldı ki, Nuruya,
neynəyək obşakdı da. Obşaka hörmət etmək borcumuzdur.
Akif dodağının altında söylənib ondan ayrıldı:
- Obşak ha, yox bir...
Adboyadək Şəfinin otağına gəlib-gedən məhkumların ardı-arası kəsilmədi. Müxtəlif korpuslardan çoxlu
sayda yerliləri tapılmış-dı. Onların heç biri Şəfini şəxsən tanımasa da, yerli kimi mehribanlıq edirdilər. Gecə
növbəsində qaldığına görə, ona pay - şirniyyat, mey-və, şirələr də gətirmişdilər. Şəfiyə eyni zamanda çoxlu
xahişlər də olmuşdu. İki nəfər borc pul istəmişdi, bir nəfər ünvan verib evlərinə dəyməyi yalvarmışdı, qalanları
isə elə tanış olduqları gün ürəklərin-dən keçənləri dillərinə gətirməyə utanmışdılar.
Əzizin göndərdiyi Malış səliqəli və işlək idi. Oğurluq üstündə məhkum olunan, balaca boyuna və yumşaq
xasiyyətinə görə Malış çağrılan Zahir yaxşı çay dəmləyirdi. Xırda gözlərinin içində hiyləgərlik gizlənən bu
məhkumun davranışı hələlik Şəfini razı salırdı.
Yuxu vaxtına yarım saat qalmış yenə xəbərdaredici zəngin səsi bütün zona yayıldı. Bir qayda olaraq
zəngin ardınca nəzarətçi-lərin harayı eşidildi.
- Adboy, yığışın yerinizə, ləngiməyin, cəld olun.
- Ay bala, ey, - Yusifin səsi idi, - nə yığılıb dayanmısınız, kimi gözləyirsiz, haydı, yatmaq vaxtıdı.
Şəfi qapını bağlayıb adboy prosesində görsənmək üçün həyə-tə çıxdı. Bu onun ilk gecə növbəsi olduğu
üçün, sabah onun etdikləri və etmədikləri ən xırda detallarınacan çözülüb Əliməmmədə çatdı-rılacaqdı.
Klubdan və müxtəlif tərəflərdən korpuslara axışan məhkum-lar tənbəl-tənbəl, ləngər vura-vura öz
baraklarına addımlayırdılar.
- Saat onda qapılar bağlanacaq. Kim geciksə, çöldə qalacaq, sonra şizoya salacağam, - bu Yusifin son
xəbərdarlığı idi.
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Dörd nəzarətçi və Yusifdən əlavə, qrupun digər üzvləri - Akif, Mehdi, Fazil də həyətdə idilər. Yusifin
qanı qaralmışdı. Göstə-riş verib həyətdə gəzişdikcə, onunla üzbəüz gələn nəzarətçi və məh-kumlardan
nigarançılıqla soruşurdu:
- Ə, cındır oğlu tapılmadı, hara itib görəsən?
İtən Çandriko idi. Adboya yarım saat qalmış Yusifə xəbər çatıb ki, axşam yeməyindən sonra Çandriko İntizam baraka gəlmə-yib. Təcili bütün korpuslara xəbər verilib axtarışa başlanmışdı. İntizamı gördüm deyən
yox idi. İstehsalat zonası, sexlər, “toçkalar” hamısı axtarıldı. İntizam elə bil qeybə çəkilmişdi. Əksər məhkumların qapazaltısı olan İntizamın müəssisədən qaçması mümkün olan iş deyildi, o haradasa gizlənmişdi. Yusif
gümanı gəldiyi hər yeri yox-latdırmışdı. Birdən tapılmasa nə etsin, rəisəmi zəng etsin? Yenə bir fərli-başlı adam
olsa, dərd yarıdı. Yox, öldüsü, ya qaldısı tapılmalıdı. Quşa dönüb uçmadı ki, harda olsa bu zondadır, - Yusif
fikirləşdi.
Adboya qədər İntizamın tapılmadığını eşidən obşak da kat-yoldan beş-altı nəfər başına yığıb həyətə
çıxaraq ayrı axtarış aparırdı. Şəfi gündüzlər rast gəlmədiyi obşakı - Etimadı birinci dəfə idi yaxın-dan görürdü.
On birə on beş dəqiqə işlədi. Korpusların əksəriyyətinin qapı-ları bağlansa da, İntizam tapılmadığı üçün
adboy uzanır, həyətdə məh-kumların gəzintisi davam edirdi. Katyol uşaqlarından biri Yusifdən soruşdu:
- Yeməkxana yoxlanılıb?
- Yeməkxana axşam yeməyi qurtarandan bağlıdır.
- Əziyyətdən keçib, oranı da yoxlayaq.
Çarəsiz qalan Yusif yeməkxananı açdırıb işıqları yandırtdı. İçəri girib bir az axtarmışdılar ki, birisi
sevinclə çığırdı.
- Budemi, bişərəf gör necə xorna çəkir.
İntizam stollardan birinin altında hamıdan xəbərsiz gizlənib-miş. Gizləndiyi yerdə yuxu aparıb. Yusif
onu təpikləyib ayıltdı.
- Ə, cındır, səhərdən camaatı dəli eləmisən, burda niyə yatmı-san? Dur get yerində yat.
İntizam ayılıb Yusifi görcək oturduğu yerə sıxılıb yazıqlaşdı:
- Qadan alım, qoy yatım burda, getmirəm, barakda qoymurlar məni yatmağa, qovurlar.
- Qovacaqlar da, qovmayıb neyləsinlər, - nəzarətçi Mehman dilləndi, - aylarla çimmirsən, it iyi verirsən.
- Ə, dur rədd ol yerinə, - onu stolun altından sürüyüb çıxar-dılar, - bura yatmaq yeri deyil.
- Bu gün Cəbrayıl müəllim növbədən sonra istirahətdədi, ona görə də buna fikir verən, oxudan olmayıb,
- Mehman qımışdı.
- Olmaya üzdəniraqdı? - Şəfi maraqlandı.
- Bu bədbəxt oğlunda bəxt hanı? Petux olsaydı gün görərdi, yatdığı yerdən qovmazdılar ki, - özünə
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gəlmiş Yusif nəzarətçilərə tapşırıq verdi, - aparın yerinə, deyin heç kim dəyməsin.
Çandriko tapılmışdı. Axtarışda özünün iştirakından məmnun qalan obşak otağına qayıtdı. Qalan qapılar
da bağlandı. Bütün zon rahat nəfəs aldı. Növbətçinin göstərişi ilə barakların işıqları yavaş-yavaş söndürülməyə
başladı.

***

Məhkumların baraklara yığışması, gediş-gəlişin kəsilməsi ilə, həyətdə üzdəniraqların təmizlik işinə
baxan gecə növbəsinin fəaliy-yəti başlanmışdı. Ondan çox üzdəniraq zibil qutularını, həyət boyu hər qarışı, silib
süpürürdülər.
- Axşamınız xeyir, - üzdəniraqlara nəzarət edən Topuş, zabit-lərin yanından keçərkən səsləndi.
- Topuş, komandan bir saat ərzində həyəti, zibilxananı, ümumi tualeti silib süpürür, yatırırsan. Daha
gizlənib tualetlərdə qal-masınlar. Sabah rəis zonu obxod edəcək. Yerdə bir “piçok” qala ha, sonra bilirsiz də o
“piçok”u neyləyəcəyəm?
- Aydındı, cənab kapitan, baş üstə, - Topuş Yusifə sözünün dalını deməyə imkan vermədi.
Yusif korpuslara, işıqları yanan baraklara tərəf baxdıqca darıxıb əsəbiləşirdi:
- Vicdansızlar işıqlarını söndürüb yatmırlar. Gözləyirlər gərək gedib bizləyək, sonra işığı söndürsünlər.
Adboydan yarım saat keçib, hələ yatan yoxdu. Gəlin belə edək. Siz, dəstə rəisləri, öz dəstənizə baş çəkin,
qalanlar da hərə bir korpusa dəysin. Bunları özbaşına bu-raxsaq, yatan can deyillər. Tək getməyin, yanınızda
nəzarətçi aparın.
- Mənə heç kəs lazım deyil, özüm gedəcəyəm, - oper Fazil ayrılıb katyol korpusa tərəf getdi.
- Az bilmir, - rejim Mehdi Yusifə Fazilin arxasınca işarə etdi, - cavan olasan, bu qədər biləsən. Var
olsun ürəkli oğlanlar. Getdik.
Şəfi nəzarətçi Mehmanla öz dəstəsinə tərəf irəlilədi. İçəridə qapının ağzında iki nəfər deyəsən atasda pusquda durmuşdu. Onla-rın uzaqdan yaxınlaşdığını görəndə yuvasına girib gizlənən siçanlar kimi məhkumları
xəbərdar etmək üçün yox oldular. Bir işıq söndü.
Yusif düz deyirmiş, kimsənin yatmaq fikri yox idi. Kupelərin çoxunda çay içə-içə söhbət edirdilər.
Siqaretləri imkan tapıb söndür-sələr də, tüstü dumanı çəkilməmişdi. Gördüklərindən əsəbiləşən Şəfi özündən
asılı olmadan səsini ucaltdı:
- Camaat, yatmaq vaxtıdır, bazarı yığışdırın. Vaxtında çayınızı içib, söhbətinizi edəydiz. Deyilib bu
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zəhrimarı çöldə çəkəsiz, tüstüsü ilə özünüzü boğmayasız. Qurtarın, işıqları söndürün.
- Ay rəis, vallah yatmaq olmur, yuxu gəlmir adamın gözünə. Onsuz da bütün günü bekarçılıqdan yatırıq,
yatmaqdan yorulmuşuq, - məhkumlardan biri mızıldadı.
- Bura pansionat deyil, sakinlərin arzusunu nəzərə alaq. Qanunla təsdiqlənmiş rejim şəraitindəsiniz.
Yuxunuz gəlmir, uzanın yerinizdə yuxunuzu gözləyin. Əgər kimi çarpayı bezdiribsə, mən ona bir müddət
“nara” təşkil edə bilərəm.
Dönüb Əziz yatan kupeyə tərəf baxdı, ora yaxınlaşarsa onlara da irad tutmaq məcburiyyətində olacağını
duyub ayaq saxladı.
- Əziz, bəri bax!
- Bəli, - Əziz yerindən ayağa durdu.
- İşıqların söndürülməsinə beş dəqiqə bəs edər?
- On dəqiqə.
- Olsun. Hamıya deyirəm, özünə hörmət qoymayanı, on dəqi-qədən sonra mən də adam saymayacağam.
- Arxayın olun rəis, söndürərik, - yerbəyerdən məhkumların səsləri eşidildi.
Çölə çıxdılar.
- Siz təzəsiz də, - Mehman heyfsləndi, - olaydı Cəbrayıl, ya Kamil “moment” idi, üç-dördünü “boğardı”.
- Nə bilim, mən hələ ki, bacarmıram. Bacarırsan, yarım saatdan sonra o biri nəzarətçini götür gəl, neçəsini
istəyirsən “boğ”.
- Üzdəniraqlara baxaq?
- İşıqlarını söndürüblər, lazım deyil. Qayıdaq həyətə.
Mehmanın təbirincə Mehdi üç-dörd nəfəri siqaretlə “yandır-mışdı”. Səhərə qədər Mehdiyə cərimələrini
ödəməli idilər. Əks halda Mehdi səhər daxili rejim qaydalarını pozduğuna görə, onları aktlaş-dırıb Rasim
müəllimə təqdim edəcəkdi. Burda məsələ lap böyüyürdü. Söhbəti bitirmək üçün müavin səviyyəsində iş görmək
lazım gəlirdi. Rasim məsləhət bilsə karsa salınmaq üçün qərarı aparardılar Əliməm-məd müəllimin qarşısına.
Əliməmməd də çox vaxt Rasim deyənlə razılaşırdı. Beləliklə, on-on beş sutka, heç nədən düşürdün karsa. Bun-ların
olmaması üçün salamatı bəri başdan Mehdini “görmək” gərək idi.
Həmişə özünü müəmmalı göstərməyə çalışan Fazil katyol korpusundan kefsiz qayıtmışdı. Şəfi işlədiyi
on gün ərzində iş yol-daşları arasında bir mənalı olmayan münasibətlər müşahidə etmişdi. Əməliyyat-rejim
işləri üzrə müavin, tərbiyə işləri üzrə müavindən üstün tutulduğu kimi, əməliyyat-rejim sahəsində işləyənlər,
bütün hallarda başqa sahələrdə çalışanlardan yüksək tutulurdu. Bu ayrı seç-kilik birincilərdə özünəməftunluq,
qalanlarda isə onlara qarşı gizli daxili ikrah yaratmışdı. Əməliyyatçıları nə vaxtsa zarafatlaşan, qaynayıb-qarışan
görməzdin. Hər zaman, hər yerdə tənha canavar kimi gəzər, hamı onlardan ehtiyat etdiyi halda, onlar birbirindən ehtiyatlanardılar. Ağrımayan başına dəsmal bağlamamaq üçün dəstə rəislərindən kimsənin,
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əməliyyatçılardan hansı iləsə aşkar dostluq edəni yox idi. Əməliyyatçının yanında çox duran adama - istər zabit
olsun, istərsə məhkum, yaxşı münasibət bəslənmirdi.
Hamıdan gec Akif müəllim qayıtmışdı. Həyətdə dayananlara az qalmış Şəfi narahatlıqla onun qarşısını
kəsdi.
- Nə baş verib, Akif müəllim? Xeyli ləngidiniz.
- Allah lənət eyləsin bu “çort”lara. Əclafları yatırmaq olur ki, güc-bəlayla işıqları söndürtmüşəm.
- Akif müəllim, - Şəfi ona marağını gizlədə bilmədi, - mənə başa sal görüm, çortlar nə olan şeydi,
kimlərə çort deyirlər?
- Çort üzdəniraqlara oxşar olanlara deyirlər. Beləsindən istə-nilən hərəkəti gözləmək olar. Çortdan
üzdəniraqlığa yarım addım məsafə qalır. Mənim dəstəmdə bu sayaq on-on beş məhkum var. Dü-şüblər bir yerə,
o gün olmur baş-beynimi aparmasınlar. Çox üzüboz, siyafur adamlardı.
Şəfinin yadına Cəbrayılın ayaması düşdü. Yəqin onu bu sa-yaq adamlarla eyniləşdirib, “çort”
deyirmişlər. Guya qalanları lap mələk imiş, ondakı xasiyyətlərdən əksər işçilərdə vardı. Fərq bura-sındadı ki,
Cəbrayıl hamıda paxıllıq yaradan fəal, haqqından keçməyən və maskasız idi.
- Akif müəllim, saat yarım ötdü. Qalan saatları da bir yerdə keçirəcəyik? Yoxsa Rasim müəllimin
tapşırdığı kimi növbə ilə qalıb istirahət edəcəyik? Kim bölüşdürəcək? Qrupun böyüyü kimdir?
- Böyük adətən əməliyyatçı olur. Mənimçün fərqi yoxdur. Kim nə vaxt istəyir istirahət etsin, onsuz da
yatmıram.
- Siz Fazildən qat-qat təcrübəli, yaşlı olan halda niyə o, böyük hesab olunur?
- Müəssisədəki təhlükəsizliyə və sabitliyə daha çox cavabdeh olduqları üçün yuxarıdan bu cür qayda
qoyulub. Fazil təzədi, cavan-dı, təcrübəsizdi, o biri əməliyyatçılara belə demək olmaz. Xəlil, Qaçay, Orxan isə
köhnə işçilərdi. Hər vəziyyətdən baş açmağı baca-rırlar.
Nəzarətçilər üç məhkumu barakdan çıxarıb Yusifin yanına gətirmişdilər.
- Yenə nə qələt eləyiblər, - Yusif nəzarətçi Sahibdən soruşdu.
- Biri yataqda siqaret çəkirdi, o birilər də yatmaq əvəzinə, dəhlizdə oturub söhbət edirlər. Deyirəm, niyə
yatmırsan, qayıdıb deyir, get işinlə məşğul ol.
- Eybi yox, yaz adlarını götür, səhər aydınlaşdırarıq.
Məhkumlardan etiraz etmək istəyən oldu. Yusif imkan ver-mədi:
- Gedin. Gedin, ağlınızı başınıza yığıb yıxılın yerinizə. Valla-hi, elə etməyin, indi salım sizi karsa.
Yusifin səsinin dəyişdiyini görən mühkumlar dinməyib yer-lərinə qayıtdılar.
Fazil korpuslardan birinin açarını alıb, yenidən təkbaşına obxoda getdi. Şəfi ətrafdakıların eşitməməsi
üçün astadan Mehman-dan soruşdu:
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- Bu niyə tək obxoda gedir?
- İstəyir ki, kiminlə nə söhbətləşsə, yanında şahid olmasın. Heç kimə nə etibar edir, nə də bölüşmək
istəmir.
- Ağlabatandır, - Şəfi heyrət edərək başını yırğaladı.
Uzaqdan həyətdəki ayaqyolu tərəfdə iki qaraltı göründü. Şəfi təəccübləndi: gecənin yarısı ayaqyolunda
kimdi görəsən? Yusif onla-rı görcək söyüşsüz keçinmədi:
-Ey, “g...r”, nə sürtüşürsüz orda? Ə, bunların dünya qulaqlarına deyil, ibnələri qalxdımı, gündüz olsun, gecə
olsun, öz işlərindədir. Sahib, - nəzarətçini çağırdı, - get o petuxları qov ordan gedib yerlərinə cəhənnəm
olsunlar…

***

Saat ikiyə işləmişdi. Hər tərəfdə sakitlik hökm sürürdü. Müəs-sisəni əhatə edən şəhər də sakitləşmişdi.
Arabir, gündüzlər səsi eşidil-məyən, uzaqdan keçən yük qatarının taqqıltısı gəlirdi. Hava elə bil, bir az
təmizlənmiş, yüngüllük, xoşluq yaranmışdı. Bütün günü qaynar qazana oxşayan müəssisə səsini içinə qısıb
dincəlirdi.
Yusif katyoldan gətirilən termosdan çay içib özünə gəlmişdi, yadına nəsə düşdü:
- Cənab leytenant, - o, həyətdəki skamyada oturub Akiflə söhbət edən Şəfini çağırdı, - sizin vaxtınızdı,
nəzarət iz zolağına getmək lazım-dır.
Şəfi ayağa durub yaxına gəldi:
- Mən hazır.
- Hikmət, - vaxtadakı nəzarətçini səslədi, - “keespe”nin qapı-sını aç, Şəfi müəllim getsin.
Sonra Şəfiyə xatırlatdı:
- Müəllim, oxumuş adamsan, özün bilirsən. Şumlanmış ərazi-yə diqqətlə baxırsan, iz olsa xəbər edirsən.
- Aydındır, cənab kapitan!
- Sənə yaxşı yol!
Hikmət müəssisənin qapısı tərəfindən divarın kənarı boyu uzanan nəzarət iz zolağına olan girişin
qapısını açdı. Zolaq narın qum kimi şumlanmışdı. Təzə dırmıq çəkildiyindən izləri aydın görünürdü. Hər on
metrdən yanan iri lampalar, divar boyu sıra ilə düzülüb zolağı tam işıqlandırırdı. Bir birindən uzaq məsafələrdə
qırmızı lampalar da gözə dəyirdi. Yağış dəyməməsi üçün, lampaların qəribə formalı me-tal papaqları vardı.
O, iyirmi-otuz addım yerimişdi, bağırtıya bənzər qışqırıq səsi gəldi. Şəfi addımını saxlayıb hər tərəfə
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göz gəzdirdi. Hardan idi bu qışqırıq? Olmaya irəlidəki vışkadan gəldi bu səs? Həyəcanlandı, nə etsin? Kim var
idi ki, nəsə soruşsun. Dayanmaq olmazdı. Addım-lamağa davam etdi.
On addımdan sonra qışqırtı bir də təkrarlandı. Şəfi bu dəfə başa düşdü ki, qışqıran vışkadakı əsgərdi. O,
“kimdir gələn?” demək istəyirdi. Şəfini gülmək tutdu: “Zalım oğlunun nə əcaib səsi varmış.” Adi səslə cavab
verdi:
- Mənəm, növbətçi zabit.
Şəfi müxtəlif ölçülü papaqları olan lampaların işıqları altında iz zolağına nəzər yetirərək gecənin müdhiş
sakitliyində addımladıq-ca, qəribə hisslər keçirirdi. İndi onun xətri istədiyi, sevdiyi adamların hamısı yatmışdı.
Atası, anası, qardaşı, dostları, bir də son vaxtlar ürəyinə xal salan qonşu qızı da, güman ki, şirin yuxudaydı.
Kimsə onu düşünmürdü. Ancaq, o, oyaq idi. Sakitliyin, ədalətin keşiyini çə-kirdi…
Həyətdə Yusif onu gülə-gülə qarşıladı:
- Uşaqlar kənardan baxıblar, sən ki, o, bağırtıdan qorxmayıb getməkdə davam etmisən, sənə zaval
yoxdur. Zabit var birinci dəfə qorxudan ürəyi gedib, adını çəkmirəm inciyər məndən, - oturanlara tərəf göz
vurub qımışdı.
- O, zalım uşağına neçə dəfə deyilib ki, qışqıranda adam kimi qışqır, - Fazil söhbətə qarışdı, - ombasına
güllə dəyən ayı kimi bağırır.
Bu zaman gecə yoxlaması məqsədilə baraklarda yatan məh-kumları sayıb qayıdan nəzarətçilər,
yanlarında balaca boylu məhkum, həyətdə oturan zabitlərə yaxınlaşdılar.
- Say düz gəldi? - Yusif gələnlərdən soruşdu.
- Yuxarı korpusda biri artıq çıxır.
- Düz saymamısız, gedin bir də sayın. Məhkumu niyə gətir-misiniz?
- Biz baraka girəndə başqasının çarpayısının altında gördük.
Mehdi dözmədi:
- Baho, üzdənirağımız az idi, biri də artdı. Ay bala, sənin baş-qasının çarpayısının altında nə işin var?
- Siqaret çəkmək üçün alışqan axtarırdım. Əlimdən düşdü qonşu çarpayının altına, istədim tapam,
nadzorlar içəri girib məni tut-dular, - məhkum həyacandan əsə-əsə danışırdı, - vallah başqa fikrim yox idi.
- Daha, günahın yoxdu niyə əsirsən? Əsmə. Gedək mənim otağıma, aydınlaşdırarıq, - Fazil onu qabağına
qatıb otağına apardı.
Yusif istehza ilə Mehdinin qulağına pıçıldadı:
-“Şikarını” apardı.
Yarım saat sonra Fazil bayaqkı məhkumla geri qaytıdı:
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- Yusif müəllim, bu məhkumun baraka qayıtmasını məqsədə-uyğun saymıram. Səhər yoldaşları ilə olan
münasibətlərini öyrənənə-dək təcrid olunmalıdır.
- Mənim etirazım yoxdur. Mehman, məhkumu aparın basın şizoya, səhərə qədər qalsın orada. Qoy
görsün çarpayının altı yaxşı-dır, yoxsa şizo?

***

Saat dörddə Şəfi nəzarət iz zolağına nəzərdə tutulan ikinci gedişini gedib qayıtdı. Həyətdə Yusif və
nəzarətçilərdən başqa heç kim yox idi.
- Hə, necədi vəziyyət?
- Əla. Heç bir iz yoxdur. Bir yerdə pişik izi gördüm.
- Bilirsən, zonda nə qədər pişik var. Hər il yazda zondakı pişikləri rəis yığdırıb çöldə azdırtdırır. Gələn
yaz yenə görürsən pişi-yin sayı həməndi.
- Bəs, yoldaşlar hara getdi?
- Hərə bir otağa getdi, dincəlməyə. Sən də get iki saat dincəl.
- Öz otağıma gedə bilərəm?
- Korpusların içində olan kabinetlərə rəis icazə vermir. Get mənim otağımda dincəl.
- Çox sağ ol, - Şəfi Yusifə razılıq edərək vaxtanın üstündəki otağa sarı yeridi. Qapısını açıb, işıgı
yandırmadan, üstü didildiyindən yayları görsənən köhnə divana uzandı.

***
Səhər saat altıya az qalmış korpusların qapılarından asılan iri qıfıllar açıldı. Altıda səhər yuxusunun qənimi,
uzun-uzadı çalınan zəng səsləri yeni iş gününün başlandığını xəbər verirdi. Müəssisədə yenidən həyat qaynamağa
başlayırdı.
Səhər yeməyi, dalısıyca səhər yoxlaması, növbənin yeni növ-bətçiyə təhvil verilməsi saat onadək
çəkəcəkdi. Məhz bundan sonra gecə növbəsində qalanlar evə istirahət etməyə buraxılırdılar. Saat doqquzda
xəbər çıxdı ki, təhvil-təslimdən sonra rəis bütün işçiləri yığıb müşavirə keçirəcək. Demək o işdən bir-iki saat da
gec çıxmalı olacaqdı.
Saat onda bütün əməkdaşlar müəssisənin akt zalına yığışmış-dılar. Əməliyyat-rejim ön cərgədə, o biri
sırada orta cərgələrdə dəstə rəisləri, arxa cərgələrdə isə nəzarətçilər əyləşmişdilər.
Şəfi zala Akiflə daxil olsa da, Cəbrayılın yanında oturdu. Ona elə gəldi ki, başqa yerdə əyləşsə, bəlkə də
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Cəbrayılın acığı gələrdi.
- Hə, növbə necə keçdi? - Cəbrayıl soruşdu.
- Sağ ol, qaydasında keçdi, necə lazımdı.
- Bir “çepe” baş vermədi?
- Yox, hər şey öz axarındaydı, - birdən xatırlayıb güldü, - hə, yadıma düşdü. Çandriko itmişdi.
- Eh, onun atasına lənət, harda küllənirdi?
- Aləm bir-birinə dəydi. Hamı Çandrikonu axtarırdı. Sən demə yeməkxanada gizlənibmiş.
Ətrafdakı dəstə rəisləri də söhbətə qarışmaq istəyirdilər ki, növbətçi zabitin komandası eşidildi.
- Cənab zabitlər!
Hamı ayağa durub farağat vəziyyəti aldı. İçəri daxil olan Əli-məmməd və Rasim səhnəyə bənzəyən yerdə
qoyulmuş stolun arxasına keçib əyləşdilər.
- Azad, əyləşin! - Əliməmməd işarə etdi. Zal əyləşdi. Əli-məmməd sol tərəfdəki boş stula tərəf baxıb
soruşdu:
- Bəhram hanı?
Tərbiyə işləri üzrə rəis müavini dəstə rəisləri tərəfdə birinci cərgənin kənarında, şöbə rəisləri ilə yanaşı
oturmuşdu. O, ayağa durub:
- Burdayam! - dedi.
- Orda niyə oturmusan? Sənin stulun burdadır, - rəis boş stulu göstərdi.
- Fərqi nədir, orda, ya burda.
Bəhram müəllim sanki, Əliməmmədin göstərdiyi stula əyləşmə-yə ərinirdi. Ani pauza yarandı. Cavab rəisi
açmasa da özünü o yerə qoy-madı:
- Hə, yaxşı, necə istəyirsən elə də et, otur orda.
Əslində bu Bəhram müəllimin bütün kollektiv qarşısında rə-isin ona olan ədalətsiz münasibətinə etirazı
idi. Şəfi dəstə rəisləri arasında gedən söhbətlərdən, müəssisədəki gəlirlərin rəisin əsasən Rasimlə
bölüşdürməsini, Bəhrama lazımınca əhəmiyyət verməməsini eşitmişdi. Deyilənə görə Əliməmməd neçə vaxtdı,
onsuz da ehtiya-cını ödəməyən maaşını xərcləməyib halal pul adı ilə həccə getmək üçün toplayırdı. Hacı olmaq
istəyirdi.
Rəis boğazını arıtlayıb sözə başladı:
- Mənim bir neçə sözüm, tapşırığım var, sizi çox saxlama-yacağam. Qulağıma haqqınızda sizə
yaraşmayan söz-söhbətlər gəlir. Bəzi zabit yoldaşlar işləmirlər, elə-belə gün keçirirlər. Dəstə rəisləri barakların
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səliqəsinə fikir vermir, lazımı qədər “obxod” etmirlər. Uzağı iki dəfə obxod edirlər, eləsi də var ki, heç obxod
etmir. Bütün günü oturur kabinetində, bir-iki məhkum tapıb salır çənəsinin altına, vəssalam, bu da bunun işi.
Bəzisini yerində tapmırsan. Gah o kabi-netdə, gah bu kabinetdə, gün ərzində işi-sənəti onun-bunun qeybətini
etməkdir. Kim, harda, nə danışıb, mən hamısını bilirəm, lazım gələn-də vuracağam üzünə. Kabinetlər
sənədləşmə, yazı-pozu üçündür, yatmağa, mırt vurmağa yox. Bir gün hamının sənədlərini yoxlayaca-ğam,
görüm necə işləyirsiz. Növbə vaxtı gecələr yatırsız, günortalar da nahardan sonra yatırsız. Bunlar hamıya aiddir,
tək dəstə rəislərinə yox. Rasim məndən sonra əməliyyat-rejimlə ayrıca danışıb, onların nöqsanlarını göstərəcək.
Ona görə də, onların adlarını çox çəkmirəm. Məni məcbur etməyin ki, kabinetlərdən çarpayıları yığışdırım,
ümu-miyyətlə sizi kabinetə həsrət qoyum. Gedin baraklarda aylanın, gəzən ayağa daş dəyər. Hamınız gözləyirsiz
ki, görən rəis nə verəcək? Mən bu xarabada pul kəsirəm? Yaxşı olar hərə öz başını saxlasın, mənə ümid olmasın.
Rəis gəlib-gedəni yola versin, “yuxarı”da oturanları, baş idarəni razı salsın, hansını etsin? Asan deyil vəzifə
kreslosunda oturmaq. Araz aşığınızdandı, Kür topuğunuzdan. Eşitmişəm ki, bəzi əməkdaşlar məhkumla qeyriqanuni münasibətlərə girir, məhkumdan yerli-yersiz pul tələb edir. Yığışdırın bu söhbəti. Məhkumdan pulu ancaq
mən istəyə bilərəm, rəis kimi mənim müstəsna səlahiyyətlərim var. Hər hansı məhkum ürəklə kiməsə beş-on manat
hörmət edir, bu onun öz işidi, sözüm yox. Amma, pulu olmaya-olmaya sən ondan pul tələb edirsən. Hardan versin?
Qaşınmayan yerdən qan çıxarmaq istəiyrsən? Müəssisədə sabitliyi pozmaq, məhkumları üstümüzə qaldırmaq
istəyirsən? Mən bu sözləri bilirəm kimə deyirəm. Adlarını hələ çəkmirəm. Məhkumların şikayətləri davam edərsə,
həmin adamların abrını, hamının qarşısında ətəyinə büküb, itdən betər günə qoyacam. Qoy əməliyyat şöbəsinin rəisi
Əhməd məzuniyyətdən qayıtsın, bir neçə nəfərin xidməti fəaliyyətini araşdıracayıq. Sonra, əyninizə geydiyiniz
mundirə hörmət qoyun, üç-beş manata görə özünüzü alçaldıb, onun-bunun qapısına getməyin. Doğrudur,
məhkum üzdə sizə yalvarır, arxada, öz aralarında isə, o evlərə gedən-ləri şusturyak, poçtalyon adlandırıb
gülürlər. Srağagün zabit barakda məhkumla oturub çay içib. Ayıbdır! İşə gələndə məhkum üçün ba-zarlıq
edirlər. Bəzilərinin könlündən hətta nəşə, araq gətirmək keçir. Deyirəm ha, istənilən işçidə, kimliyindən asılı
olmayaraq nəşə, araq tutula, mən onu prokurora təhvil verəcəm. Nəhayət, nəzarətçilər zonu döndəriblər bazara,
nələr gətirib satmırlar?! O gün biri baldırıaçıq oxuyanın şəkllərini satırmış, - hamı gülüşdü, - xəbərdarlıq
edirəm, and olsun Qurana keçmərəm günahınızdan, yığışdırın belə işləri. Ruzini Allah gərək özü versin, sən
dalınca qaçmaqla deyil. Mən hər şeyi düşünən, Allahı istəyən adamam. Yəqin ki, hamınız kabinetimdəki stolun
üstündə Quran kitabını görmüsünüz. Allah məni yaradıb, bu yerə çıxarıb ki, onun yolundan çıxanların qənimi olum,
əzabverəni olum. Özünüzü vüqarlı tutun. İmkan verməyin məhkum sizdən istifadə etsin. Çalışın, siz, məhkumdan
istifadə edəsiniz. Bir şeyi yadda saxlayın: zabit səhər işə gələndən on beş dəqiqə sonra gecə öz dəstəsində, ya
sahəsində baş verənləri öyrənə bilməyibsə, mən o əməkdaşı zabit hesab etmirəm. Bu qədər. Dediklərimi
qulaqlarınızda sırğa edin. Sualı olan var?
Zaldan səs gəlmədi.
- Rasim, sən məşğul ol, - növbətçi komanda vermək istədi, rəis etiraz etdi, - lazım deyil.
Rəis zaldan çıxdı.
- Əməliyyat-rejim sahəsindən savayı qalan əməkdaşlar azad-dır, - Rasim elan etdi.
Rəisin eyhamlı çıxışı, üzə vurmasalar da çoxunun baxışlarını qayğılandırmışdı.
Şəfi yorulmuşdu. Sutkadan artıq idi zonun havasını udurdu, ev üçün darıxmışdı. Akt zalından çıxanda
Bəhram müəllim onu sorğu-suala tutdu.
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- Leytenant Osmanlı, işlər necə gedir? İlk növbən necə keçdi?
- Minnətdaram, cənab mayor. Pis deyil, alınır, yavaş-yavaş.
- Demək günü-gündən işə alışırsan. Sənədlərdən hansını baş-lamısan?
- Planları tuturam, bir qədər dəftərlərdə qeydlər aparmışam.
- Lap yaxşı. Eşitdin, rəisin sözünü? Bir gün qəfildən hamının sənədləşmə işini yoxlayacaq. Xırda-xırda
işlərini sahmana sal, hazır-la.
- Baş üstə, cənab mayor.
- Növbədən çıxmısan, get istirahət eylə, qalan işləri sabah müzakirə edərik.
Şəfi müəssisədən çıxıb çöldə tək Mehdini gördü:
- Sən niyə axıra qalmısan?
- Bəhram müəllim ləngitdi.
- Məni də ləngitdilər. Deyəsən sənlə mən qalmışıq, tək piyada getməyə həvəsim yoxdu, gedək bir yerdə
dayanacağa. O birilər maşı-na minib, tez aradan çıxıblar.
- Mənə elə gəlir ki, əməliyyatla rejim yola getmir. Səhv deyi-rəmsə, niyə Fazil bir az gözləyib öz maşını
ilə səni də aparmır?
- Bəs onda, həmkarın Akif səni niyə gözləməyib, minib maşınına gedib? Məsələ heç də kimin kim
olmağında deyil, adam olmağındadır. Bəlkə də belə yaxşıdır. Əziyyətin də, minnətin də özü-nə qalır.
Şəfini yalnız tez evə çatıb dincəlmək, özünü rahat və azad hiss etmək düşündürürdü...
Hər dəfə evə yorğun qayıdanda onu qapıda qarşılayan anası dözməyib halına yanırdı:
- Can bala, atan da sənə iş tapdı. Gül təki cavanlığını puç edirsən türmədə…
- Ay ana, əziyyətsiz, rahat iş hardadı? Neynək, hər işin öz çətinliyi var.
Keçmiş hərbiçi olmuş, təqaüdə çıxan atası da söz düşəndə arvadını məzəmmətləyirdi:
- Ay arvad, nöş danışırsan, əsl kişi çətin işdə bərkiyər. Qız deyil ki, narahat olasan…
Anası isə çox zaman onun başını tumarlayıb əzizləməklə, elə bil yorğunluğunu almaq istəyirdi:
- Ana qurban, boynuna almasan da, sənin kimi qəlbi yumşaq adamın cinayətkarlarla ünsüyyətinin heç də
asan olmadığını bili-rəm…
Anasını qayğılandıran həmçinin, Şəfinin son vaxtlar qaradin-məz olması idi. Ağzından artıq söz
çıxarmağından qorxan adamlar sa-yaq o, əksər vaxtlar susur, daha əvvəllər olduğu kimi danışıb gülməyə həvəs
göstərmirdi. Şəfinin özünü belə aparmasına səbəb, şübhəsiz cəzaçəkmə müəssisəsindəki mühitlə bağlıydı. Orada
istənilən yersiz hərəkət, lazımsız danışılan söz təsirsiz ötmürdü. İstər məhkumlar, istərsə də əməkdaşlar həmin
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hərəkəti və yaxud sözü göydəcə tutur, ya ani göz qırpımında gərəkli yerinə çatdırır, ya da lağlağı, şəbədə mövzusuna
çevirirdilər. Bir də ayılıb görürdün arxana qoşulan “vedrənin” danqıltısı aləmi başına götürüb. Odur ki, ən yaxşısı
özünü ağıllı, təmkinli idarə etmək idi.
Bəzən də dost hesab etdiyin həmkarın səni zarafatyana elə bir “çamura” salırdı ki, günlərlə ləkəsindən
təmizlənə bilmirdin. Güman ki, buna görə də, Əliməmməd içəridəki natəmizlikdən əməkdaşlara zon-da
bulaşmaması üçün ağ köynək geyinməyi icazə vermirdi.

VI

İltifat gedən gündən vaxt Əziz üçün daş kimi ağırlaşmışdı. Gün can çəkə-çəkə keçirdi. Neçə vaxt idi
istehsalat dayanmışdı, işə düşəcəyinə ümid də yox idi. İşsizlikdən, bekarçılıqdan adam üzülür-dü. Hərə gününü
birtəhər yola verirdi.
Səhərlər uzun-uzadı çalınan zəngin harayı müəssisəni yuxu-dan ayıldırdı. Yeməkxanada işləyənlər və
idman etmək istəyənlər hamıdan tez baraklardan təmiz havaya çıxırdılar. Həyətə çıxıb sinələ-rinin bəlğəmini
təmizləyən məhkumların səngiməyən öskürək səsləri yarıyuxulu müəssisəni sanki silkələyirdi. Saat yeddidə
yeməkxana açılırdı. Acından halı olmayanlar mədəsini aldatmaq xatirinə olsa da, özlərini tələm-tələsik
yeməkxanaya çatdırırdılar. Tumboçkasında ye-məyə nəyisə olanlar çörək payını alıb yerlərinə qayıdırdı.
Saat yarım sonra səhər yoxlaması başlanırdı. Sançastdan, obşakdan və rəisin özü icazə verdiyi bir-neçə
burjuydan savayı, ən son şikəst və əlilinə qədər hamısı yoxlamada iştirak edirdi. Üzürsüz səbəbə yoxlamadan
yayınanları, yuxudan vaxtında ayılmayıb gecikənləri rəh-bərliyin cəzası gözləyirdi.
Min nəfərə yaxın adamın yoxlanması uzağı on beş dəqiqə çəkirdi. Dalısıyca səhər obxoduna hazırlıq
başlayırdı. İşləyənlər işlədiyi yerdə, barakda qalanlar yaşadıqları kupenin səliqə-sahmanına fikir verirdilər. Kupe və
toçkaları əsasən şusturyaklar silib-süpürürdülər. Dəhlizdən başlamış, bütün ayaqyolularınadək ümumi sayılan hər
yerin təmizliyi, sil-süpür işinə təhkim olunmuş üzdəniraqlar arasında bölünmüşdü. Dəstə rəisləri, əməliyyatrejim müvəkkilləri, sex rəisləri tərəfindən obxod istirahət günlərindən başqa hər gün olunurdu. Rəhbərlik isə
həftədə bir dəfə obxoda çıxıb istehsalat sahəsindən baş-layıb, sançastı, toçkaları, nəhayət korpusları az qala qarışqarış gəzib yoxlayırdı. Xüsusilə, rəis iştirak edəndə, rəisin töhmətini eşitməmək üçün hamı əl-ayağa düşürdü.
Nahara qədər bekarçılıqdan darıxanlar özlərini verirdilər kluba - televizora baxmağa. Nahar vaxtı
yeməkxanaya gedən səhərkindən iki dəfə çox olardı. Ərzağı olub yeməkxanaya getməyi özlərinə sığışdır-mayanlar
üçün korpuslarda xörək bişirməyə otaq ayırmışdılar. Saat ikidən beşin yarısınadək işsiz məhkumlar arasında asudə
vaxtda sanki xaos yaranırdı. Kimi kluba - televizora baxmağa gedir, bir dəstə həyətdə topla oynayır, kimi də barakda
çarpayısında uzanıb mürgüləyir, hərə öz bildiyi qaydada vaxtını keçirirdi.
Yarım saat əvvəldən zəngin səsi hamını axşam yoxlamasına hazırlayrıdı. Saat beşdə müəssisənin nizamı
təzədən öz yerinə qayı-dırdı. Nə vaxt rəisin məhkumlara çatdırası sözü vardısa axşam yoxla-ması başlananda
gur səsi ilə hamının diqqətini özünə cəlb edərdi.
Axşam yeməyindən yuxu vaxtınadək qalan asudə vaxt daxil olmaqla bütün gecə boyu, zabitlərin iş
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vaxtının qurtarması ilə sayları-nın azalması, həm də qaranlığın düşməsi ilə əlaqədar gizli və pis niyyətlərin
gerçəkləşməsi asanlaşırdı. Nəşə çəkənlərin, iynə vuranla-rın, qumar oynayanların fəallığı artırdı. Belə işlərdən
gündüzlər də olurdu, amma son dərəcə ehtiyatla. Çünki gündüzlər bu riskli iş sayı-lırdı, “yanma” ehtimalı çox
idi. Tutuldunmu, gərək yerindəcə məsə-ləni çürüdəsən. Çürütməsən, söhbət böyüdüsə, xərci də böyüyəcək.
Yox, verə bilməsən, sutkalarla karsda yatmalı olacaqsan. Belə vəziyyət iki-üç dəfə təkrarlanarsa, altı ay təkadamlıq
kamerada saxlanacaqsan. Bunlardan nəticə çıxarmayıb, cəriməni ödəmədən öz bildiyini etsən, üç ilə qədər müddətə
krıtıya - həbsxanaya göndəriləcəksən.
Gündüz, ya gecə olmasından əlavə həmin an zonda hansı za-bitin, növbətçinin, əməliyyatçının, yaxud
nəzarətçinin olub-olmaması da əhəmiyyət daşıyırdı. Paqonlulardan sərt, tərs, amansız olanlarına ürəklərində
nifrət etsələr də, görəndə hörmət göstərir, çəkinir, ehti-yatlanırdılar. Bir az ürəyi yuxa, insaflılarına qarşı kini,
acığı olmasa da, özlərinə sərf edəndə yaxşı adam hesab etdiklərinə saymazyana baxırdılar. “Qılınc müsəlman”
nahaqdan deyilməmişdi. Yaxşını “lox” hesab edən, Allahın yolunu azmış belə bədbəxtləri Şəfi müəllimin dediyi
sayaq şəxsiyyət hesab etmək gülünc görsənirdi. Dinsizi qabağın-dan, yalnız imansız yedirə bilər. Hamı belə
düşünürdü.
Tələbkar paqonlulardan bir neçəsinin işdə və ya növbədə olmadığını biləndə, ürəklənib gizlin bir yerdə
məclis qurardılar. Şus-turyaklardan iki-üç nəfər atasda durar, təhlükə yaranarsa, nə etmək lazım gələcəyini
qabaqcadan müəyyənləşdirərdilər. Narkomanlara elə çox vaxt gərək olmurdu. Malın hazırlanmasına, cana
çəkilməsinə yarım saat bəs edərdi. Vaxt aparan qumar olurdu, ona görə də əksə-rən qumar məclisləri gecələr
təşkil olunurdu.
Əziz əvvəlki cəza yerində də bu cür adamların əməllərini mü-şahidə etmişdi. O zaman da ürəyinə
gəlirdi, indiki cəza dövründə də şübhələri artmışdı: elə bil bu işləri gözəgörünməz gizli bir əl idarə edirdi!
Narkotikanı zonda satan onu hardan əldə edirdi? Zonda nar-kotika əkib-becərən yox idi ki. Deməli, bunun
mənbəyi çöl idi, çöl-dən gəlirdi. Əliməmməd müəllimdən sonra qarşısı alınmağına bax-mayaraq, hər gün
olmasa da, həftə ərzində bir neçə hallı müşahidə etmək olurdu. İki yolu vardı: biri görüş vasitəsilə, digəri
paqonun gizli adamı ilə. Əməliyyatçıların “yandırdıqları” əsasən görüşdə tutula bilməyib zona keçirilənlər idi.
Özləri xəbəri olanlarının səsi çıxmırdı, cəriməsi alınıb məsələ bitirdi. Tabaq həmişəki kimi kasıbın başında
çatlayırdı.
Qumar məsələsində də vəziyyət təxmini elə bu cür idi. Xırda məbləğlər böyük səs-küyə səbəb olsa da,
böyük məbləğlər səs-küysüz yoluna qoyulurdu. Düz deyirlərmiş, ciddi rejim özgə aləmdir. Burda hər növ
cinayətkar - adi toyuq oğrusundan tutmuş, nə zamansa manyaklıq edib, indi özlərini mələk kimi aparan vəhşilər,
dəstə ilə talançılıqla məşğul olmuş quldurlar, dəfələrlə müxtəlif cinayət işlədə-rək ömrünü zonda keçirənlər, bir sözlə
nə qədər istəsən anasının əmcə-yini kəsən vardı.
Həyatda heç kim həbs olunmaqdan sığortalanmayıb. Ömrün hər bir ağlagəlməz anında, özün də
bilmədən cinayətkar ola bilərsən. Necə deyərlər, kişinin başına iş gələr. Həm də deyirlər, ulaq palçığa bir dəfə
batar. Amma, taledənmi, qismətdənmi, ya da yiyəsizlikdən özün istəməyə-istəməyə bəzən ikinci dəfə də
batırırlar. Belələri mü-əssisədə az da olsa vardı. Əksəriyyəti isə sanki, gözün zonda açmış, böyümüşdü. Özlərini
ata evindəki kimi hiss edirdilər. Əziz bu sayaq məhkumları tanıyanda heyrətə gəlirdi. Birinci korpusda yatan
Elxan beş dəfə məhkum olunmuşdu. On altı yaşından uşaq koloniyasından üzü bəri müxtəlif zonları gəzən
Elxan iyirmi ilə yaxın həbsdə idi. Məhkumluqları arasında üst-üstə il yarım azadlıqda qalmışdı. Çöldə ən çox
dözdüyü altı ay olmuşdu. Yaşı qırxı haqlayan Elxanı azad-lıqda gözləyən kimsəsi yox idi. Ata-anası ölmüşdü.
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Bacı-qardaş, qohum-əqraba - hamı ondan üz döndərmişdi. Sevdiyi qadını da yox idi. Bu yaşadək subay
qalmışdı. Bundan sonra qızmı tapıb evlənəcək-di? Kim ona gələrdi? Elxanın heç evi də yox idi. Hər dəfə çölə
buraxılanda ən adi fəhlə işini də tapa bilmirdi. Bu qədər türmədə yatan adama kim iş etibar edərdi? Odur ki,
azadlıqda özünü gərəksiz hiss edən Elxan ona olan münasibətə dözməyib, vərdiş etdiyi həyat üçün darıxıb, yenə
zona qayıtmışdı. Azadlıq onun gözündə prob-lemlər burulğanıydı. Havadan savayı hər addımını, yediyi hər
tikənin xərcini ödəməliydi. Hələ altı il də belə qayğısız yaşayacağına görə, ürəyində arxayınlıq yaransa da, son
illər daha çox fikirləşdiyi tənha-lığı ona rahatlıq vermirdi. İtirdiklərinin əvəzinə beşinci “xodka”sı, iyirmi il
yatmağı ilə öyünüb qürrələnirdi.
Zonda yüzlərlə Elxan kimisi vardı. Hökumət görəsən niyə onlara havayı çörək verib saxlayırdı? - hərdən
fikirləşirdi Əziz. Öm-rünün son gününə qədər də zonda saxlasan Elxan islah olan deyildi. Qolundan tutub
çıxarsan da, çöldə qalmamaq üçün kiməsə pislik edib yenə zona qayıdacaqdı.
Onu həbsxana islah etməmişdi, əksinə cəmiyyətin dəyərsiz can-lısına, tör-töküntüsünə çevirmişdi.
Belələrindən qurtulmağın ən asan yolu geniş və dərin xəndək idi...
Əzizin aləmində ciddi rejim şəraitində olan zon həyatın dibinə, bulanıq sulardan yığılıb qalan çöküntüyə, su
durulmayana qədər yuyula bilməyən çirkaba bənzəyirdi. Atasına, anasına zərrə qədər xeyir vermə-yən, Allahını
tanımayan cinayətkarlarla işləmək, onları ram etmək hər oğulun işi deyildi. Bəzən özlərini belə idarə etməkdə
çətinlik çəkən cinayət aləmi, Əliməmmədin bacarığına ehtiramla yanaşırdı.
İltifatdan sonra Əziz dost tapmağa çətinlik çəkirdi. Çörək kəsdiyi xlebniklərin heç birinə ürək sözünü
etibar edə bilmirdi. Çün-ki, məhkumluq təcrübəsindən görmüşdü ki, bu qarındaşların əksəriy-yətinin çörəyi
dizinin üstündə olur. Hamısı ilk növbədə qarnını və özünü düşünür. Bütün münasibətlər - dostluq, yoldaşlıq öz
xeyri na-minə qurulur. Lazım gələrsə çörək kəsdiyi adamı satmağa hazır olan belə adamlar boğazlarından
yuxarı olmayan niyyətlərinə çatmaq üçün, katyolun və əməliyyatçıların əlaltısına da çevrilməkdən usanmırdılar.
İnsan xislətinin eybəcərlikləri azadlıqda olduğundan da çox, barmaqlıqlar arasında özünü açıq-aydın
biruzə verirdi. Burada da adamlar varlı-kasıba, burjuylara və lütlərə bölünmüşdü. Pulun qüdrə-ti bütün daxili
rejim nizamnamələrindən, cinayət dünyasının qaydala-rından yüksəkdə dururdu. İstər azadlıq olsun, istər
həbsxana, fərqi yoxdu. Kasıb hər yanda kasıbdır. Varlı ilə hüquqları kağız üstə bəra-bər olsa da, imkanları,
onlara göstərilən münasibət eyni deyildi.
Burjuylar əsasən, azadlıqda böyük vəzifələr tutub dövlət malını talayanlar, ticarətdə işləyənlər,
dələduzluğu özlərinə peşə edənlər idi. Onların lap böyükləri özlərini müstəqil aparır, heç nəyə qarışmır, hətta
ümumi barakdan aralı, haqqını ödədikləri ayrı otaqlarda ev şəraiti yaradıb yaşayırdılar. Nisbətən xırdalar isə
həbsdə də adətlərindən əl çəkməyib müxtəlif üsullarla pul əldə etməyin yollarını arayırdılar. İstehsalatda qızğın iş
gedəndə briqadir, naryadçik işləyən bu əllamə-lərin bəziləri, indi bekarçılıqdan altdan-altdan haram gəlir yığmağa
girişmişdilər. Kimisi özünü “kazino sahibi” sayıb qumarın fəaliyyətinə pul qoyurdu. Bir neçəsi isə borca pul verib
sələm yığırdı. Bəzisi də iki-üç lütü işçi kimi özünə cəlb edib, müəssisənin lareki bağlanandan sonra çöldən
gətirtdiyi siqaretin larekdən də baha qiymətə alverini etdirirdi. Təbii ki, onlardan hər birinin əndazədən çıxma
təhlükəsinin qarşısını operçast Əhməd qabaqcadan alırdı.
Əzizin yaxından tanıdığı burjuylardan biri Taleh, müəssisəyə gələn gündən rəis tərəfindən korpusların
birində tək otaqla təmin olunmuşdu. Heç şusturyakını da yanında saxlamırdı. Şusturyak xoşu-na gəlməyəndə,
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salfetka kimi dəyişirdi. Müəssisədə yalnız bir nəfəri - rəisi vaxtı-vaxtında görür, rəisdən üzüaşağı qalanlarına isə
bayramdan-bayrama hörmət edərdi. Axtarış və obxod zamanı heç kim onu nara-hat etməzdi. Rəis müavini
Rasim də onun otağının qarşısından düz keçərdi.

O, zonda yox kimiydi. Heç kimə, heç nəyə qarışmaz, yoxla-malara da çıxmazdı. Görüşdəki Əbülfəzlə
razılaşmışdı ki, hər gün çöldən ona qəzet gətirsin, pulunu ikiqat verəcək. Gününü çarpayı-sında uzanıb qəzetləri,
təzə çıxan kitabları oxumaqla, radioya qulaq asmaqla keçirərdi. Təkcə əvvəllər zavod direktoru olmuş, siyasətə
qarışan əmisinə görə səhlənkarlıq üstündə nazirlikdəki işindən qovu-lan, dünyanın hər yerini gəzib çox işlərdən
xəbəri olan İlqarla arabir söhbətləşər, oxuduqlarını müzakirə edər, vaxtilə sponsorluq etdikləri, sonralar tanınan
müğənni xanımların səsini dinləyib, onlarla yaşa-dıqları macəraları xatırlayardılar.
Talehin maddi cəhətdən heç vaxt çətinliyi olmazdı. Dövlətin milyonlarını neçə illər ərzində
mənimsəmişdi. İndi arxayın-arxayın taladığını xərcləyirdi. Hər həftə uşaqları, ya da qohumları ona ərzaq və
xərclik gətirirdilər. Ayda bir dəfə görüş otağında yoldaşı ilə iki günlük görüşə gedərdi. Elə hesab edərdi ki,
mühafizəsi olan pansi-onatda məcburi, uzun müddətli istirahətdədir.
Ondan nəsə qoparmağın bir yolu vardı, gərək onun xoşuna gələydin. Başqa cür, zorla heç nə ala
bilməzdin. Xoşuna gəldinsə, la-zım bildiyi qədər səxavət göstərəcəkdi. Özü düzgün olmasa da, düz-lüyü,
düşdüyü şəraiti düz mühakimə edənləri xoşlayırdı. Həyətdə İlqarla gəzişərkən, işləmiş olduğu zavodun rəislik
havası ilə hallanıb, qarşısına zabit çıxsa belə, ona salam verməsələr heç kimlə görüşmür, kor öküz kimi
saymazyana yanından ötüb keçirdi.
Lütlərin ən aşağı nümayəndəsi üzdəniraqlar idi. “İnsan ferma-sında” alçaq təbəqə hesab edilən, petux
çağrılan bu binəvaların nəsi-bi, səhərdən gecəyədək zonun bütün ağır və çirkli işlərini görmək, söyüş və
təhqirləri fasiləsiz qəbul etməkdən ibarət idi. Müəssisəni tərtəmiz saxlamaqlarına baxmayaraq, daim çirkə, toza
bulaşdıqla-rından, açıq havada, günün altında qaraldıqlarından, əcaib-qəraib məxluqlara oxşayırdılar. Çöldən
yanlarına bayramdan-bayrama gə-lərdilər. Çoxusunu illərlə axtaran yox idi. İşlədiklərinin haqqı olaraq bir qutu
papirosdan başlamış, bir neçə dilim kolbasayadək, nə ver-sələr hər şeyi sevincək alardılar. Çünki, möhtac idilər.
Əks halda təhqirdən başqa heç nə əldə etməyəcəkdilər. Aralarında pul xatirinə özlərini satmağa hazır olanlar da
var idi. Hamamın, ayaqyolunun gizli tin-bucağında hərlənən “gəzəyənlər” çox vaxt aldadılırdılar. Söyüşə,
təhqirə o qədər vərdiş etmişdilər ki, illər keçdikcə üzü boz-laşmış, həyasını itirmiş bu şüurlu canlılara ən pis
sözlər də təsir etmirdi. Onlar üçün toxunulmaz, müqəddəs hiss qalmamışdı. Sözün kəsərdən düşdüyünü
görəndə, Topuş ona verilən ixtiyardan istifadə edərək döyməklə, güc vasitəsilə “yetişənlərin” gözünün odunu
alırdı. Əslində onları belə vəziyyətə kimsə düçar etməmişdi, layiq olduqları həyatı yaşayırdılar. Azadlıqda
törətdikləri namussuz və dəhşətli cina-yətlərin cəzası ayrı cür ola bilməzdi. Bu məsələdə cinayət aləminin də,
paqonun da rəyi eyni idi.
Əzizin korpusunun dəhlizi, ayaqyolusu, mətbəxi, bayır ətrafı-nın təmizliyi üzdəniraqlardan Hüseynə
tapşırılmışdı. Gündə üç dəfə səhər, günorta, axşam yüzdən artıq adamın zibilini, ayağının altını təmizləyirdi.
Doqquz il idi süpürgə, şvabra, əski Hüseynin əlindən yerə düşmürdü. Həmişə hərəkətdə olduğundan əzələləri
daş kimi möhkəm olsa da, günü-gündən arıqlayırdı. Qrev əvəzi ona nə qədər yemək versələr də, gözü
doymurdu. Yeməsə işləyə bilməzdi, işləmə-sə korpusda zibil dizə çıxardı, heç kim də ona qrev verməzdi. Bir ili
qalmışdı Hüseynin. Azadlığa çıxacağı gün yaxınlaşdıqca onu fikir aparırdı. Doqquz il əvvəl zorlayıb öldürdüyü
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qızcığaza görə alınacaq qisas qorxusu, gecələr də yuxusunu qaçırırdı. Necə bu cinayəti törət-di, indi də ağlına
sığışdıra bilmirdi. Bir onu bilir ki, bərk içmişdi. İşlədiyi çəkməçidə otura bilmədi. Budkasının önündən keçən
bir dəs-tə baldırıaçıq qızı görmüşdü, könlünə bazlıq düşdü. Üstündə pulu az idi. Evə dəymək istədi. Liftə
girmişdi, arxasınca yeniyetmə bir qız içəri daxil oldu. Qapılar bağlandı. Gözlərinə inanmadı. Budkanın qabağından keçən baldırıaçıq qızlardan biri qarşısında dayanmışdı. Başqasını axtarınca bəlkə elə bununla
qurdumu öldürüm? - ani dü-şündü. Lift sürətlə qalxırdı. Liftdə alınmayacaqdı, dayananda kimsə görə bilərdi.
Dama, qızı yalnız çardağa çıxartmaq lazım idi. Lift dayandı, qız düşmək istədi. Hüseyn qapıların açılmasına
imkan ver-məyib, bir əililə sonuncu düyməni basdı, o biri ilə cibində gəzdirdiyi bıçağı qızın boğazına dirədi.
- Maral, səsini çıxartma, yoxsa buynuzlarını kəsib ceyran eylərəm.
On üç yaşlı qızın rəngi ağardı, canına üşütmə düşdü. Səs-küy salmaması üçün boynundakı balaca şarfı
açıb ağzını, özünün əl yay-lığı ilə qollarını burub bağladı. Axırıncı mərtəbəyə çatdıqdan sonra qızı dama
çıxardı. Üzüqoylu damın yerinə uzatdı. Səsini çıxara bil-məyən qızın gözlərindən yaş axırdı.
Şikarından məst olan Hüseyn, onun ağrıdan çapalamasına, iniltisinə əhəmiyyət vermədi. Qurdunu
öldürəndən sonra ağlına gəldi ki, qızı belə qoyub getmək olmazdı. Etdiyi işin üstü açıla bilərdi. Heç kimin, heç
nə bilməməsi üçün onu mütləq öldürüb damda gizlətməli idi. Qollarına bağladığı yaylığı açıb, əzabdan huşu
getmiş qızın boğa-zına doladı. Gücü gəldikcə sıxdı. Nəfəsinin gəlmədiyinə əmin olanda yaxınlıqdakı taxta
qalaqlarının altına sürüdü. Hiss edirdi ki, içkinin təsiri getdikcə azalır, yavaş-yavaş ayılır. Etdiyi vəhşiliyin
dərəcəsini anladıqca, damdan qaçıb canını qurtarmaq istəyirdi.
Amma, heç nədən qaça bilmədi. Nə məhkəmənin, nə də cina-yət aləminin cəzasından. On il iş alıb
həbsxanaya gələn günün elə birinci gecəsi, onun da əllərini bağlayıb üzüqoylu döşəməyə yıxdılar. Sonra
arxasında dəhşətli ağrı hiss etdi… Səsini güclə boğsa da, göz yaşlarını saxlaya bilmədi. Ölməyinə razı idi, ancaq
öldürmədilər, alçaltdılar...
İlk günlər özünü öldürmək istədi. Gücü çatmadı. Sarsıntı-larına baxmayaraq, günlər ötdükcə, petux
həyatına alışdı. Demə, belə də yaşamaq olarmış. Həm də o, tək deyildi. Elə təkcə bu zonda onun yüzə qədər
oxşarı vardı. Əksəriyyəti zorlamaya görə idi. Onların içə-risində kimlər yox idi?.. Düşündükcə həyata nifrət
etmək istəyirdin. Bacısını, qızını, gəlnini, əmi-dayı, xala-bibi qızlarını zorlayanlar. Hətta narkoman kimi həbs
olunmuş birisinin hallı vaxtlarında anası ilə “olduğunu” biləndə, onu da petux etmişdilər. Deyilənə görə ailə-də,
ana-bala - hamısı narkoman imiş…
Çöldən başqa iş üstündə tutulub “qız” gələnlər də az deyildi.
Əziz öz aləmində namusa görə verilən bu cəza ilə razılaşırdı.
Bəs, niyə quldurluğa, soyğunçuluğa görə adam öldürənləri, ağlagəlməz vəhşilikləri törədənləri petux
etmirdilər? Cinayət aləmi düzgündürsə, niyə onlara fərq qoyur?
Bir də ki, çöldə böyük adamın, ya da pulun olandan sonra katyol da, obşak da yumşalır. Necə ki,
üzdəniraq sayılan narkoman Fərhadı katyol haqqını alıb mujik elan etdi. Onsuz da cinayət aləmi-nin iştirakı
olmadan da üzdəniraqların sayı ilbəildən artırdı. Barak-larda üstü açılmayan, gizlicə bir-birilə olan cütlərin,
xüsusilə, gecələr yanaşı yatanlar arasında qız kimi öpüşüb, əmişənlərin mövcudluğu sirr deyildi. Əməliyyat
şöbəsinin nəzərindən heç nə yayınmırdı. Hər bir informasiyanın öz xeyirli istifadə anı vardı.
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Hüseyn neçə il idi çöldən “qız” gələn İlhamla, - Cəbrayıl onu İlhamə çağırırdı, - cüt aylanırdı. Yeri
gələndə münasibətlərini gizlət-mirdilər, Topuş da bilirdi. Kim nə istəyirdi desin. Onlara olan onsuz da olmuşdu,
bundan artıq daha nə ola bilərdi?
Əziz eşitmişdi ki, çöldə də eyni cinsli cütlərin sayı durmadan çoxalır. Bu gedişlə çox keçmədən dünya
üzdəniraqlarla dolacaqdı.
Üzdəniraq olmayan, zorlanmamalarına baxmayaraq, onlara oxşar sayılan çortlar bir neçə dəstədə yığcam
halda yaşayırdılar. Ara-larında şusturyak olanı da vardı. Şusturyaklar ev qulluqçusu və yaxud buyruq yerinə yetirən
vəzifəsini icra edirdilər. Kupeni silib süpürmək, xörək bişirmək, çay qoymaq, qab-qacaq, paltar yumaq, ütüləmək və
bəzi ədəbazlar üçün ayaqyoluna aftafa da aparmaq, onların adi gündəlik iş rejiminə daxil idi. Yaş fərqi yox idi,
aralarında yaşlı da var idi. Belə adamlar əsasən döyülməkdən və aclıqdan qorxanlar olurdu.
Mujiklər - maddi imkanı olmasa da bir qarın çörəkdən ötrü özünü sındırmayan, ləyaqətini gözləyən,
adına ləkə gətirən işlərə baş qoşmayan məhkumlar hesab edilirdi.
Yerin qiymətini ödəyib, ondan əlavə hər ay rəisə haqq verən dərzi, çəkməçi, dəllək, hamamçı və başqa
xırda çax-çuxu olan toçka-lar, katyolun büdcəsindən faydalanan bratvalar, burjuy kimi yaşama-salar da, onları
lütlərə aid etmək də düzgün olmazdı. Lütlüyün bir addımlığında olan bu adamlar daim “katastrofa” düşüb
yerlərini itir-mək qorxusu altında yaşayırdılar.
Adamı katastrofa - tələyə salan, ən çoxu əməliyyat-rejimin gözəgörünməz hörümçək toru kimi zonu
bürüyən xəbər daşıyıcıları - üzbəüz, gözbəgöz oturub çay içən, çörək yeyən məhkum yoldaşları olardı. Dişini
qurtdaladığın çöpün ölçüsünəcən çatdırılırdı. Şübhəsiz, paqonla gizli əməkdaşlıq edənlər katyolda da yox
deyildi.
Doğru söz imiş, mərdimazarı axtarmaqla tapmazlar, özü səni haqlayar.
Bir axşam adboya xeyli qalmış Əziz çarpayısında oturub qar-şı çarpayıdakı Kərimlə söhbət edərək çay
içirdilər. Barakda adam seyrək idi. Çoxu klubda televizora baxırdı, ya da həyətdə gəzinib vaxtını öldürürdü.
Heç bir yerdə vaxt burdakı kimi ucuz və dəyərsiz ola bil-məzdi. Nə bağışlanması mümkündü, nə
satılması. Vaxt ölçüsü ilə cə-zalanmış, vaxtının hər hansı yolla tez ötüb keçməsini istəyən bu insanlar,
ömürlərinin azalmasına çalışdıqlarını anlamırdılar.
Kərim gödək boylu, enlikürək, orta yaşlı, həmişə fikirli gəzən qarayanız adam idi. Uzun illər “Kamaz”
markalı yük maşınında sürücü işləmiş Kərim, yükünü boşaldıb, haqqını alıb, yola düzəlmək istəyərkən, maşını
irəli-geri verən zaman yaxınlıqda oynayan beş yaşlı uşağı əzib öldürmüşdü. O gündən fikirsiz günü yox idi.
Başını ağartmışdı. Cəzasının yarısını çəksə də həmin müdhiş anı elə xatırlayırdı, elə bil dünən olub. Başını
qatmaq üçün məmnuniyyətlə nərd oynayar, çay içər, başı çıxan hər mövzuda söhbətləşərdi.
Söhbətin maraqlı yerində digər korpusda yaşayan Adilin baraka girib onlara tərəf gəldiyini gördülər.
Çöldə etdiyi dələduz-luqlar üstündə cəzalanmasına baxmayaraq, burada da adətindən qalmırdı. Göy bozumtul
gözlərində nə qədər istəsən hiylə vardı. O, kupeyə yaxınlaşıb salamlaşmadan qınayıcı baxışlarla Kərimi süzüb
bozardı:
- Ayə, Kərim, niyə borcumu vermirsən?
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Kərim təəccübləndi:
- Nə borc, sənə borcum var?
- Yadından çıxıb? Bir onluq borclusan. Ötən həftə aşağı barakda nərddə mənə uduzdun, yadındamı?
- Ə, yeri get işinin dalınca, hərif axtarırsan, deyəsən. Birin-cisi, mən heç vaxt mərclə oynamıram,
ikincisi oyun bitmədi, yerlin gəlib səni harasa apardı.
- Sən nə danışırsan? - Adil səsini ucaltdı, - Həzrət Abbas haqqı düz demirsən. Mən ömrümdə dədəmlə
də elə-belə oyun oyna-maram, sonrası da üstünlük mənim tərəfimdə idi. Özün uduzacağını bilib mənim
getməyimə razı oldun. Onu da bil ki, hələ mənə atan anasından olmayıb. Mənə atış gəlirsən?
- Adil, - Əziz söhbətə qarışdı, - hay-küy nəyə lazım. Başımı-zın üstünü kəsmə, gəl otur aşağı, sakitcə
söhbətini eylə.
- Yox, oturmuram, - Adil əli ilə etirazını bildirdi, - oturmağa həvəs qoydu ki, oturum...
- Adil, - Kərimin də səsi dəyişildi, ötkəmləşdi, - atışın yekəsi özünsən, çaşma, mən sən fikirləşəndən
deyiləm. Mənə belə şeylər keçməz. Sənin kimiləri çox görmüşəm. Yox, əgər onluğa umacağın varsa, gəl açıq
de, verim. Elə bilərəm kiməsə sədəqə vermişəm.
- Dilənçi özünsən, - Adil qızışdı, - sənin peşəndi, “çuma”, “bedalaqa”nın biri.
Kərim dözməyib ayağa qalxdı. Qalxmağı ilə Adilin sifətinə şillə açıldı. Özündən bir az hündür olsa da
onun yaxasından bərk-bərk yapışdı:
- Cıraram ağzını, danışığını bil.
Gözləmədiyi qeyri-adi vəziyyətdən Adil özünü itirmişdi. Yaxasını Kərimin əlindən qurtarıb cavab
zərbəsi vurmaq üçün çaba-layırdı. Bayaqdan kənardan seyr edən beş-altı məhkum bir anda dalaşanların yanyörəsinə yığışdı. Vəziyyətin gərginləşməsini görən Əziz münaqişəni sakitləşdirmək naminə, özünü dalaşanların
arasına saldı:
- Qurtarın, bəsdi. Ayıbdı, uşaq deyilsüz…
Əzizin araya girməsiylə ətrafda dayananlar dalaşanları ayır-maq üçün hərəkətə gəldilər. Kərim yaxasını
buraxmışdı, Adil nəsə edə biləcək kimi onu tutanların əlindən çıxıb irəli atılmaq istədi. Bu an dönüb Kərimin
qarşısını tutmaq istəyən Əzizin dirsəyi necə oldusa zərblə Adilin uzun burnuna toxundu. O, ufuldayıb əli ilə
burnunu tut-du. Ovcuna tökülən isti qan damlaları onu sakitləşdirsə də, Kərimlə Əzizi nifrətlə süzüb əli
burnunda dodaqaltı mızıldana barakdan çıxdı. Adil barakdan çıxan kimi ağzına su alıb baxanlar dilə
gəlmişdilər:
- Əcəb oldu. Ona nə olsa azdı.
Yarım saat keçmişdi. Adillə Kərimi vaxtaya - növbətçi otağı-na çağırdılar. Artıq hadisənin sorağı
zabitlərə çatmışdı. Rəisin növ-bətçi köməkçisi onları diqqətlə süzüb, aramla danışmağa başladı:
- Bu nə söhbətdir, nə baş verib?
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Heç biri dinmədi.
- Yeməyiniz artıq düşüb, yoxsa pulunuz çoxdur? İndi gecdir, bir azdan adboy olacaq, elə etməyin gecəni
şizoda keçirəsiniz, sabah aydınlaşdırarıq. Gedin.
Səhəri günü Əzizi də əməliyyat rejim üzrə müavinin yanına apardılar. Adillə Kərimdən sonra Rasim onu
da ayrılıqda qəbul etdi:
- Sən niyə qarışmısan mübahisəyə?
Rasimin oturduğu yerə yaxın divardan çubuq formasında rezindən hazırlanmış uzun, qara qalın dəyənək dubinka asılmışdı. Bu “tanınmış” dubinka ilə Rasim onunla yola getmək istəməyən məh-kumları, qapını örtüb bəs
deyincə yumşaldar, bəzən də leşini çıxardardı. Əziz gözünü dubinkadan çəkib ondan cavab gözləyən mayora baxdı:
- Cənab mayor, mən qarışmamışam, ayırmaq üçün araya gir-mişəm...
- Bəs Adilin burnunu niyə qanatmısan?
- Qəsdən olmadı, onları ayıranda dirsəyim təsadüfən burnuna dəydi.
- Təsadüfdən zərurət yaranır, bilirsən? İndi sənə beş sutka verəcəyəm, bu olacaq zərurət.
Əziz dinmədi. Rasimin ürəyində cəzalandırmaq niyyəti varsa danışmaq mənasız idi. Əksinə, danışıb
vəziyyəti çətinləşdirə bilərdi.
- Neçə aydı müəssisədəsən, özün də baraka baxırsan. Amma, yox kimisən. Get, beş gün vaxtın olacaq,
yaxşı-yaxşı fikirləşərsən.
Dəhlizdə gözləyən nəzarətçi onu əməliyyatçıların otağına apardı. Orada Əzizə izahat yazmağı
öyrətməklə yanaşı, beş sutka cərimə təcridxanasına salınma tənbehinin yumşaldılması yolunu da eyhamla başa
saldılar. Bir “yaşıl yüzlük” nəzərdə tutulan cəzanı adi töhmətlə əvəz etməyə kifayət edərdi.
Zon danışığı ilə desək, Əziz dünən “katastrofa” düşmüşdüsə, bu gün artıq vəziyyəti gərginləşdiyindən,
nəfəsi daraldığından, özünü “atmosferdə” hiss edirdi. Bunun ardınca canını şizodan qurtarmaq üçün “trasa”
çıxıb, ondan-bundan deyilən məbləği yığıb ödəməli idi. Əziz kiminsə qabağında gözükölgəli olmaqdansa,
cəzanı çəkməyi üstün tutdu. Cəzalandırılmalarına dair sənədlər hazırlanandan sonra, hər üçünü - Əzizi, Kərimi
və Adili əməliyyatçı Qaçay, iki nəzarətçi və növbətçi köməkçi qabaqlarına qatıb şizoya apardılar.
Əziz əvvəlki məhkumluğunda da bir dəfə mübahisə zəminin-də şizoya salınmışdı. Ancaq o zonun şizosu
bu zonunku kimi böyük və işıqlı deyildi. Şizonun bir hissəsini kamera tipli otaqlar, hamam, üstü dəmir
barmaqlıqlarla örtülü gəzinti sahəsi təşkil edirdi. Bu hissədə əsasən bir aydan altı ayadək cəzalananlar
saxlanılırdı. Digər hissə uzun dəhliz boyu tikilmiş iyirmiyədək kameradan ibarət idi. Bir gecədən bir ayadək
qalan “qonaqlar” isə bu kameralarda yatırdı.
İki dəmir qapını keçib binaya daxil oldular. Girəcəkdəki şizo nəzarətçisinin otağında Qaçay
nəzarətçilərə göstəriş verdi.
- Hər ehtimala qarşı hər üçünün də üst-başını yoxlayın. Əzizi beşinci, Adillə Kərimi səkkizinciyə
salarsınız.
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Ayaqqabıların içərisi, corablar, paltarların cibləri, astarı, qolun ətəkləri, boynun yaxalığı, hətta ayıb
yerlərədək bir də yoxlanıldı. Adildən bir neçə giliz siqaret tapıldı. Həmişə özünü bəy balası kimi aparan Adil
yazıq səslə yalvarırdı:
- Başınıza dönüm, siqaretləri qaytarın. Çörəksiz keçinərəm, amma siqaretsiz ölərəm.
- Ölən deyilsən. Pis adam ölmür, - nəzarətçi onun yalvarış-larına əhəmiyyət vermədi.
- Mən tələsirəm, cəld tərpənin, - növbətçi köməkçi nəzarət-çiləri tələsdirdi, - götürün açarları aparın.
Əvvəlcə Kərimlə Adili səkkizinci kameraya saldılar. İki dala-şanı bir yerdə saxlamaq Əliməmmədin
köhnə metodu idi. Onun təbi-rincə belələri günlərlə üz-üzə oturub həmdərd olanda, bir-birlərinə acıqları
qalmırdı. Kərimə yeddi, Adilə isə on sutka verilmişdi.
Kameraların böyük asılma qıfıllarını, dalısınca iri, qalın də-mir qapıların üstünə bərkidilmiş bir-birinə
keçən qıfılları şaq-şaraqla açdılar. Qapının yuxarı hissəsində içəri baxmaq üçün dairəvi gözlük, aşağısında isə,
qapını açmadan yeməyi içəri ötürməyə, balaca asma qıfılla bağlanmış dördkünc kiçik pəncərə vardı. Qapını
açandan sonra az qala qapıya birləşik, məhkumla qapı arasında sədd yaradan geniş, məsaməli barmaqlıqlardan
ibarət ikinci qapının da asma qıfılı açıldı və kameraya girdilər. Arxalarınca qapı və qıfılların səsi eyni ardıcıllıqla geriyə təkrar olundu.
Kameranın hər tərəfi beton idi. Tavana yaxın, qapının üstün-də, dördkünc dar dəlikdən dəhliz tərəfdən
bağlanan lampanın ürəkçə-kən zəif işığı gəlirdi. Dəliklə üzbəüz, divarın tavana bitişən yerində çiyin ölçüsündən
balaca, dəmir barmaqlıqlı pəncərənin işıqdan çox, hava üçün xeyri var idi. Ordan, yalnız göyün boz üzünün bir
parçası görünürdü. Qarşı-qarşıya yan divarlara bərkidilmiş iki yatacaq taxtı - naranın olması, otağın iki nəfər
üçün düşünüldüyünü bildirirdi. Çox da böyük olmayan otağın yuxarı başında su kranı və ayaqyolu yeri
ayrılmışdı. Su daimi deyildi, müəyyən edilmiş vaxtlarda verilirdi. Bəzən su verilməyəndə, ayaqyolunda yığılıb
qalan nəcisin iyi kame-rada oturanı gic edirdi. Oturmağa yer olmadığından ayaq üstə dayan-maqdan bezib,
soyuq betonun üstündə oturmalı olurdun.
Təklik, sakitlik, kameranın alaqaranlığı adamı sanki, dünya-dan təcrid edib, özünə qapılmağa məcbur
edirdi. Əzizin yadına Rasim müəllimin sözləri düşdü: “Beş gün vaxtın olacaq, yaxşı-yaxşı fikirləşərsən”.
Düşünməli, fikirləşməli yer idi. Məhz belə yerdə, öz-özünlə tək qalanda istər-istəməz bir daha aramla, ürəyində
hər şeyi götür-qoy edərək, doğmalarını, qəlbinə yaxın insanları xatırlayıb öm-rün keçmiş xoş günlərinin qədrini
bilirsən. Yaramazlarla yaxşıların fər-qini, dünyanın haqsızlıqlarını, həyatın, yaşamağın mənasını, ən ümdəsi öz
səhvlərini daşınıb-düşünürsən.
Əziz özünü hər tərəfi qapalı beton qutuda hiss edirdi. Təkcə dəmir barmaqlıqlı pəncərədən görünən
səmanı nəzərə almasan, ətraf aləmdən ayrılmış kimi idi. Səma çoxdan ona belə doğma, gözəl gör-sənməmişdi.
Pəncərəni də bağlasaydılar yerin altında, ya da içərisinə işıq çəkilmiş yarımqaranlıq böyük qəbirdə olduğunu
güman edərdi. Kim bilir, bəlkə qəbir evində də, Allahın dərgahına getməmişdən qabaq bu sayaq oturdulub,
İnkir-Minkirin suallarına cavab verəcək, etdiyi günahları xatırlanacaq. Axı nə böyük günah törətmişdi? O, sevgisinin bəlasına düşmüşdü. Sevmək günahdımı? “Başqasının ailəsini dağıtmağı, kəbinli arvadı ilə yaşamağı günah
saymırsan?” – Əzizin daxilində kənar səs sual etdi. Hər dəfə bu acı həqiqət çirkaba dönüb Əzizin sifətinə çırpılanda,
özü-özünə acığı tuturdu. Kaş vaxtında Zinyəti unudaydı, əvvəlki məhkumluğundan sonra Zinyətlə rastlaşmamaq
üçün, baş alıb ayrı şəhərə, ölkəyə gedəydi. Onda başına gələn mərhumiyyətlər də ona nəsib olmazdı... Amma,
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Zinyəti unutmaqmı olardı? Bu adi, ötəri sevgi deyildi. İllər uzunu ürəyində xüsusi yer tutmuş, yurd salmışdı. İndi də
elə gün olmurdu Zinyət xəyalından keçməsin. Ürəyində qurduğu məhkəmədə, özünə bəraəti onda görürdü ki,
Zinyəti, o, məcbur etmə-mişdi ailəsini dağıtsın. Zinyətin xoşbəxtliyini görsəydi, sevgisi naminə unutmağa da hazır
idi. Ancaq, Zinyət özünü yenidən ona sevdirdi, daha həyatdan xəbərsiz məsum qız kimi deyil, püxtələşmiş qadın
kimi ağlını aldı. Nəticədə bu gün hər ikisi əzab çəkirdi. Demək, İlahinin qisməti ilə razılaşmayıb, öz niyyətlərinə
çatmaq istəyənləri zülm və əziyyətlər gözləyirdi. Uzun-uzadı məşəqqətlər, sınaqlardan sonra da olsa, Allahın rəhmi
gəlib yazdığına düzəliş edərmi görən?
Ötən vaxtlarda kənardan gördüyü hadisəni xatırladı. Rəis zonu obxod edərkən bir qoca məhkum yanaşıb
səhər-axşam yoxla-masına çıxmamağa icazə verməyi xahiş etdi. Rəis razı olmadı. Qoca insafı, Allahı yada
saldı. Rəis güldü və dedi: “Bəs cinayəti edəndə insafı, Allahı niyə unutmuşdun? Allah məni bura elə ona görə
göndə-rib ki, sənin kimilərinə çöldə unutduqlarını burda xatırladım”.
Olmaya onun da cəzasının ağırlaşması üçün Allahla Rasimin arasında razılaşma olub. Beş sutkadan
çıxandan sonra obşaka - Etimada xahiş edib, kömək istəyib Rasimlə münasibətini düzəldəcə-yinə ümid edirdi.
Allahla necə? Ona görə kimə ağız açsın?
Dəhlizin o başından yaxınlaşan səslər onu fikirdən ayırdı. Deyəsən nahar gətirilmişdi. Qapıların aşağı
hissəsindəki dördkünc kiçik pəncərələrin asma qıfılları növbə ilə açılır, iki nəzarətçi və zabitin nəzarəti altında
Qəqəni yemək paylayırdı. Əsl adı unudulub Qəqəni çağırılan cılız vücudlu şusturyak nəzarətçinin tələsdirməsinə
baxma-yaraq, hər kameraya yemək ötürəndə, az qala başını da dar deşikdən içəri soxub, orada olan məhkumla
xısınlaşa hal-əhval tuturdu. O, həm də “simsiz teleqraf” idi. Barakdakı və kənar kameralardakı yoldaş-larına
göndərmək istədikləri sözü, xəbəri, bəzən də bir giliz papirosu Qəqəni vasitəsilə çatdırırdılar. Qəqəninin
vəziyyəti çox çətin idi, hamını razı salmaq olmurdu. Məhkum yoldaşlarına gizlicə əlindən gələn köməyi etmək
istəsə də, müəyyən məqamlarda canının qorxu-sundan paqona da məlumat vermək məcburiyyətində qalırdı.
Növbə Əziz qalan kameraya çatdı. Pəncərənin açılmağı ilə Qəqəninin səsi gəldi:
- Qardaş, necəsən? Allah qapını açsın. Təksən?
- Sağ ol, Qəqəni, təkəm, - Əzizi cavab verdi.
- Bay, tək darıxıb ölərsən ki... - başını geri çəkib xörək dolu miskini ona uzatdı, - götür payını.
Borş adlanan xörəkdə, yağsız sarımtıl suda üzən üç-dörd kə-ləm qırıntısından başqa bir şey tapa
bilməzdin.
Əziz miskini geri qaytardı:
- Qəqəni, xörəyi istəmirəm.
- Qardaş, bəs nə yeyəcəksən, acından ölərsən.
- Çörək payımı ver, bir qab da su.
Qəqəni su və normaya uyğun kəsilmiş çörəyi verib pıçıltı ilə soruşdu:
- Bəlkə çətinliyin var, hə? Kimə nə sözün olsa, arxayın ol, mən çatdıraram, bildin?
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- Sağ ol, Qəqəni. Hələ ki, heç nə lazım deyil.
Aralıqda dayanmış nəzarətçinin səsi gəldi:
- Qəqəni, qurtar görək, cəld ol.
Qəqəni mızıldanıb, başını geri çəkdi. Kiçik pəncərə şaqqıltı ilə örtüldü və qıfıllar bağlandı. Dəhlizin o
biri başındakı kameraların birində kimsə qapını döyəcləyərək, zarıltılı səslə həkim istəyirdi. Bir başqası isə
rəisin qəbuluna aparılmağı tələb edirdi.
Günorta yeməyinin paylanıb qurtarması və addım səslərinin çəkilməsi ilə kameralarda hay-küy qaldıranların
da səsləri kəsildi. Ayrı-ayrı kameralara salınmış iki yerli arabir bir-birinə səs atıb, ürək-dirək verirdilər.
Axşam yeməyinin verilməsi də naharın oxşar təkrarı oldu. Adboya yaxın dəhlizdəki qarmaqlar boşaldıldı və
kameralarda divara bağlanmış naralar açıldı. Sonra hər adama bir döşək paylandı. Döşəyin natəmiz görkəmi Əzizi
onun üstündə yatmaq fikrindən daşındırdı. İllərlə yuyulmayan, neçə xəstəliyin yoluxma mənbəyi olan döşəkdənsə,
taxta naranın üzərində uzanmağı üstün tutdu. Günün əksər hissəsini ayaqüstə dayandığı üçün qıçları ağrıdığından,
özün-dən ixtiyarsız naraya uzandı. Təzəcə yatmaq istəyirdi, dəhlizin əks tərəfindəki səs-küyə ayağa durub,
dinləməyə başladı. Nəzarətçidən əlavə əməliyyatçı Qaçayın da səsi gə-lirdi. Sözlər aydın eşidilməsə də deyəsən bir
nəfəri söyə-döyə gecənin bu vaxtı, rəis gələnədək saxlanılan “doprixod” deyilən kameraya salır-dılar.
Qaçay işini qurtarıb getmişdi, ətraf kameralarda narahat olan məhkumlar şizonun gecə növbəsində qalan
nəzarətçi Hikməti çağır-dılar.
- Hikmət, sən Allah de görək oper o bədbəxti niyə döyürdü, nə qələt edib?
Həmişə söz soruşanda cavab verməyən Hikmət necə təsirlən-mişdisə hisslərini gizlədə bilmədi:
- Belə vicdansızı söymək, döymək azdır. Hava qaralanda ge-dib görüş pəncərəsinin altında gizlənib
camaatın ailəsilə görüşünü pusur. Adboy vaxtı tapıblar, aparıb katyolda çırpıblar. Qaçay eşidən kimi gedib
əllərindən alıb ki, öldürməsinlər.
- Ay səni oğraş, - yerbəyerdən söydülər, - onu “doprixoda” yox, petuxun yanına salmaq lazım idi. Eləsi
mütləq petux olmalıdır.
- Yaxşı, gecdir, yatın, səhər rəis onun dərsini verəcək, - Hik-mət danışanları sakitləşdirdi.
Sonuncu kamerada üzdəniraq saxlanırdı. Bir qayda olaraq rejim qaydalarını pozan üzdəniraqlar həmin
kameraya salınırdı. Müəssisə rəisi bəzən yatab qəbulu zamanı ilk gündən itaətsizlik göstərən yeni gələn məhkumu
hətta zorla, sürüyə-sürüyə olsa da, bir neçə saatlığa üzdən-iraq kamerasına saldırıb, onun dikbaşlığını sındırmağa
çalışırdı. Hal-hazırda orda yatan üzdəniraq ötən yaxın günlərin birində, iştahlanıb ne-çə illərdən bəri yeyə bilmədiyi
kolbasadan, konservdən, şirniyyatlardan dadmaq üçün gecə vaxtı larekə, damdan yol tapıb oğurluq etmişdi.
Oğurladıqlarından gözü dolusu yeməmiş, nəzarətçilər onu yaxalamış-dılar. İndi bir aya qədər idi, hər gün cərimə
təcridaxanasının döşəməsini və ümumi ayaqyolusunu yuyurdu.
Gecənin bir aləmi Əziz yuxudan ayılıb yata bilmədi. Bütün günü beynini yoran fikir və düşüncələr ona
gecə də rahat yatmağa imkan vermirdi. İnsanı darıxdıran heyrətedici sakitlik hökm sürürdü. Təkcə qaranlıq
dəlisi olan gecə cırcıramalarının şən zümzüməsi eşidilirdi. Dəmir barmaqlıqlardan görünən səmadakı ulduzlar
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sirli-sirli sayrışırdılar. Qulağına yaxınlaşan addım səsləri gəldi. Pəncərə-dən bir qədər aralı müəssisənin hündür,
qalın hasarları uzanırdı. Yəqin əsgər nəzarət-iz zolağını yoxlayır, - Əziz fikirləşdi, - görən saat neçə olar?
Addım səsləri pəncərənin altına çatanda özünü sax-laya bilməyib, əsgəri çağırdı:
- Əsgər, qardaşım, saat neçədir? Zəhmət olmasa saatı de, darıxdım səhər üçün...
Əzizin yalvarışına əhəmiyyət verməyən addımlar pəncərənin altından keçib uzaqlaşdı. Eşitmədi, ya da
eşitmək istəmədi. Bir də saatın neçə olmasının onun üçün nə fərqi? Hələ qabaqda dörd belə gecə vardı. Kaş
azadlıqda olardı, əcəb gözəl gecədi; sakit, sərin, ul-duzlu... Zinyət ona qoşulub qaçan günü, dənizin sahilində,
ləpədö-yəndə ulduzların şahidliyi ilə keçən sevgi dolu əsrarəngiz gecəni xatırladı. O zaman ağlına heç cür gələ
bilməzdi ki, səmanın gözəl-liyinə nə vaxtsa dəmir barmaqlıqlar arasından həsrətlə baxacaq. Həyatın, dünyanın
mənasını anlamaq, onun qəribə işlərindən baş aç-maq nə qədər çətin iş imiş...
Əziz düşüncələr içində yenidən naraya uzandı. Hava işıqlan-mamış nəzarətçinin səsi onu səhərin şirin
yuxusundan ayıltdı.
- Durun ayağa, yerinizi yığın! Nara bağlanır.
Çox çəkmədi, dəhlizdə Qəqəninin də səsi eşidildi, səhər ye-məyini paylayırdı. Əziz kaşa deyilən horraya
bənzər yarma sıyı-ğından üç-dörd qaşıq yeyib, qalanını Qəqəniyə qaytardı.
- Qardaş, bəs sən nə yeyəcəksən? Yavan çörəklə yaşamaq olar? - Qəqəni narahatlıqla dilləndi.
- Qorxma, Qəqəni, ölən deyiləm, - Əziz gülümsədi.
- Ölməsən də tub olub, öləntəhər olarsan.
Qəqəninin sözlərində həqiqət vardı. Axır vaxtlar zonda vərə-mə tutulanların sayı günü-gündən artırdı.
Xüsusilə illərlə ev yeməyi görməyən, balandadan nə qədər yesə də doyduğunu hiss etməyən, get-gedə bədəni
zəifləyənlər özləri də duymadan aktivləşən vərəm çöpünün daşıyıcılarına çevrilirdilər.
Növbəti nahar zamanı dördkünc pəncərə açılanda Qəqəni balandanı verməmişdən qabaq əlindəki
bükülünü tələm-tələsik Əzizə uzatdı:
- Tez elə al, görən olmasın.
- Bu nədi, ay Qəqəni?
- Qrevdi. Katyol uşaqları göndəriblər.
- Bəs sən bunu necə gətirdin? İcazə verdilər?
- Bu gün “otvetstvenni” otryadnikindi - dəstə rəisin. O, icazə verdi.
Əziz bükülünü açdı. Yarım buxanka ağ çörək, bir neçə pendir dilimi, sosiska, soyulmuş yumurta və
kartof qoymuşdular. Əməlli-başlı qonaqlıqdı, özü də belə yerdə, - Əziz sevindi.
Qəqəni naharı təzəcə paylayıb qurtarmışdı. Dəhlizdən Şəfinin səsi gəldi. O kameranı müşahidə etmək
üçün qoyulan gözlüyün qar-şısında dayanmışdı:
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- Əziz, yaxın gəl görüm. Necəsən?
Əziz gözlüyə yaxınlaşdı:
- Sağ olun, Şəfi müəllim, çox sağ olun.
- Bu gün ikinci sutkadır?
- Bəli.
- Daha nə qalıb ki, üç gün də döz, vəssalam. Lazımdır, burda yatmasan, barakdakı yerinin qədrini
bilməzsən. Çətinliyin, şikayətin var?
- Nə şikayətim ola bilər? - Əziz gülümsündü, sonra nəsə xa-tırladı: - Şəfi müəllim, bir xahişim var.
Zəhmət olmasa, tapşırın, suyu vaxtından əvvəl kəsməsinlər, ayaqyolunun iyindən dayanmaq olmur.
- Allahın suyunu da cirə ilə verirlər, - yan tərəflərdə olan kameralardakı məhkumlar da Əzizin xahişinə
səs verdilər.
- Yaxşı, yaxşı, - Şəfi danışanları sakitləşdirməyə çalışdı, - Bəşirə tapşıraram.
Bəşir müəssisənin su işlərinə baxan məhkum idi.
Şəfi ciddi görkəm alıb, özünəməxsus addımlarla uzaqlaşdı. Buranın adamı olmasa da, çox güman ki,
Allah onu bura lazım bilib göndərib, - Əziz uzaqlaşan addım səslərini dinləyərək fikirləşdi.
Həmin gün Bəşir suyu qaydasında verdi.
Axşamüstü bir neçə nəzarətçi və zabit zarıldayan birini sürüyə-sürüyə Əzizin kamerasının önündən
keçirib, birinci kameraya saldılar. Səs-küyü və zarıltını eşidib, narahat olan kameradakı məh-kumlar hərə öz
qapısının gözlüyündən dəhlizə tərəf baxır, nə oldu-ğunu anlamaq istəyirdilər. Əziz özü getmək istəməyən,
sürüdülən, qarnını tutub zarıldayan məhkumu görəndə tanıdı. Cəlal idi.
Hər an bir sifətə düşdüyündən çoxunun onu görən gözü yox idi. Adətən qumarda uduzub tavana
qalanda, ya da kiməsə pul borcu olanda bilərəkdən dava-dalaş salıb özünü şizoya saldırardı. Bu dəfə isə həqiqəti
Allah bilsə də, guya neçə vaxtdı xəstə yatan qardaşının mərkəzi xəstəxanaya göndərilməməsinə etiraz əlaməti
olaraq, sanças-tın qabağında özünə qəsd edib, əlindəki lezva ilə qarnını kəsmişdi. Xoşbəxtlikdən lezva dərinə
işləməmişdi. Sürətlə axan qanı görəndə, Cəlalın özünü itirməsindən istifadə edən ətrafındakı məhkumlar,
lezvanı əlindən almış, əynindəki köynəyini çıxarıb, qanın qarşısını almaq üçün qarnına sarımışdılar. Qalmaqalın
düşəcəyindən ehtiyat-lanan nəzarətçi və zabitlər tez onu oradan götürüb, şizoya getmək istəməyən Cəlalı
sürüməli olublar.
Zon sakit idi. Cəlalın qarnını yırtmaq cəhdi heç kimi təsirlən-dirmədi, əksinə çoxları buna istehza ilə
yanaşdılar. Ayrı-ayrı cinayət-lərdə təqsirli olmalarına baxmayaraq, iki qardaş eyni müəssisədə cəza çəkirdilər.
Ata-oğul, bir neçə qardaş, əmoğlu, az qala nəsillikcə həbsdə yatan sülalələr mövcud idi.
Cəlalın qardaşı iki il idi vərəmə tutulmuşdu. Yanlarına gələn də olmurdu. Çöldə qalan ana-bacısı ildə bir
dəfədən artıq imkan tap-mırdılar görüşə gəlsinlər. Neçə aydı Cəlal həkimdən, rəhbərlikdən qardaşının mərkəzi
xəstəxanaya göndərilməsini xahiş edib, yalva-rırdı. Xəstəxanaya naryad pulla olduğundan, onun yalvarışına
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əhə-miyyət verilməyib, ötür-ötürə salınırdı.
Əməliyyatçılar təcili Cəlalın borclu olduğu adamları tapıb onun başqa gizli niyyəti olub-olmamasını
araşdırmağa başladılar. Kamerada isə köynəyi qarnına necə sıxıb bağlasalar da, qan dayanmaq bilmirdi.
Nəzarətçilərdən ən cavanı həkim dalısıyca getdi. Belə hadisələrin çox şahidi olan təcrübəli, yaşlı zabit təmkinini
pozmadan yanındakı nəza-rətçinin qulağına təcili bir az duz gətirməyi tapşırdı. Nəzarətçi duzu gətirəndən sonra o,
əlləri bağlı Cəlalın yarasına yenidən diqqətlə baxıb, qəfildən ovcunda saxladığı duzu yaranın üstünə səpdi. Cəlalın
böyür-tüsü aləmi bürüdü. Bu müəssisə rəisi Əliməmməd müəllimin axan qanın qarşısını almaq üçün cavanlıqda
tətbiq etdiyi və işçilərinə məsləhət gördüyü ən yaxşı üsul idi. Duzun ləzzətini görən məhkum bir daha özünü
kəsməyi tərgitməli olur. Əvvəllər paqona etirazın dəb halını almış özünükəsmənin qarşısını rəis duzla ala bilmişdi.
Sifətin gözdən çənəyə-dək hissəsində şıram-çapıq izi qoymağı isə hələ ləğv etmək mümkün olmamışdı. Baxmayaraq
ki, rəis belə hallarda səbəbkarı güzəşt etmədən məhkəmənin qərarını alıb üç illiyə krıtıya - həbsxanaya göndərirdi.
Məhkumun, ya da paqonun sifətinə çəkilmiş şram düşmənçiliyə gətirib çıxaran haqsız əməlin ödənci işarəsi kimi
başa düşülürdü.
Həkimin məhkum köməkçisi Baxış gələnədək duz Cəlalın qanını laxtaladıb kəsmişdi. Cəlal
böyürməkdən yorulub əvvəlki tək zarıyırdı. Baxış naranın açılmasını məsləhət bildi. Cəlalı açılmış na-raya
uzadıb yaranı bintlə sarıdı.
- Qorxulu heç nə yoxdur. Qoyun bu gün uzansın, iki-üç günə sağalacaq, - deyib onu gətirən nəzarətçinin
müşayiəti ilə sançasta qayıtdı. Onun ardınca qalanlar da kameradan çıxıb qapısını bağladı-lar.
***
Növbətçilikdən sonrakı gün baş əməliyyatçı Şəfini otağına ça-ğırtdı.
- Eşidirəm, cənab kapitan! - Şəfi Xəlilin otağına daxil olub görüşdü. Xəlil həmişəkindən ciddi, acıqlı
görsənirdi.
- Dünən cərimə təcridxanasında məsul növbətçi sən olmusan?
- Bəli.
- Cəza çəkən məhkuma sənin iştirakınla yemək ötürülüb?
- Bəli.
- Kim sənə ixtiyar verib?
- Bilirsiz, orada qadağan edilmiş heç bir əşya yox idi. Özüm yoxlamışam. Bir az çörək, pendir...
- Sadalamağa ehtiyac yoxdur. Mən orada nə olub, nə qədər olub, səndən yaxşı bilirəm. Hansı marağa
görə icazə vermisən? Ola bilsin üçdən-beşdən hörmət almısansa, utanma de. Biz yoldaşıq, məh-kumun bu
söhbətləri bilməməsi üçün hələlik soruşmamışıq. Əgər boynuna almasan, lazım gəlsə, məhkumdan soruşub, hər
şeyi öyrən-mək olar.
- Yox, nə danışırsız? Sadəcə dəstənin məhkumudur, baraka nəzarət edir, insan kimi hörmətim var, - Şəfi
həyəcanından pörtdü, - istəyirsiz öyrənin.
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Şəfinin haldan-hala düşməsi Xəlili məmnun etdi. Onun səmi-miyyətini başa düşürmüş kimi davam etdi:
- İş burasındadır ki, sənin insani münasibətini artıq rəis müa-vini Rasim müəllimə başqa cür çatdırıblar.
Mənə göstəriş verib ki, səni tapıb otağına aparım.
- Lazımdı gedək, - yaylığını çıxarıb, üzünün tərini silən Şəfi etiraz etmədi.
- Gedək. Görək nə deyər, - Xəlil otağının qapısını bağlayıb, Şəfi ilə birlikdə Rasimin idarənin ikinci
mərtəbəsində yerləşən kabi-netinə tərəf yollandı. Bayaqdan Şəfini fikir götürmüşdü: görən əmə-liyyatçılara kim
xəbər çatdırmışdı. Nəzarətçi, yoxsa Qəqəni? Nəza-rətçinin bükülünün içindəkilərdən xəbəri yox idi axı. Yalnız
Qəqəni bilirdi. Olmaya Qəqəni çatdırıb? Yadına Cəbrayilin yaxınlarda iş yerini dəyişmiş, keçmiş bir
əməliyyatçı barəsində danışdığı əhvalat düşdü. Bu hadisə ötən payız baş veribmiş. Ailəsində baş verən bədbəxt
hadisələrdən sonra əməliyyatçı günahlarını azaltmaq məqsədi ilə içkini atıb namaz qılmağa başlayıbmış. Ancaq,
onun namaz qılması həmkarları tərəfindən qınaqla, təbəssümlə qarşılanıb: “heç paqonla da namaz olar?” Hətta
bu haqda öz aralarında mübahisəlri də yaranıb. Bir gün namazqılan əməliyyatçı cərimə təcridxanasına baş
çəkərkən məhkumlardan birinə yazığı gəlib ağrıkəsici dərman, siqaret verir. Söz yayılır ki, filan əməliyyatçı
“dindaşına” himayəçilik edir. Demə, həmin məhkum vəhabi imiş. Dərhal həmkar yoldaşları əməliyyatçını
divara dirəyirlər: ya yenə bizimlə araq içəcəksən, ya da Baş İdarəyə məlumat çatdıracayıq ki, sən cinayətkar
vəhabilərə qoşulmusan. İşini itirəcəyindən qorxan biçarə namazı atıb yenidən araq içməli olur…
- Bir dəqiqə gözlə, - Xəlil əvvəlcə özü müavinin otağına daxil oldu. Çox keçmədi Şəfini də içəri dəvət
etdi.
- Gəl görək, - Rasim qalın səslə özünüitirmə dərəcəsinə çat-mış, içəri girməyə tərəddüd edərək ləngiyən
Şəfini çağırdı.
- Hər vaxtınız xeyir, cənab mayor, - Şəfi özünü toplayıb hərbi təzim etdi.
- Aqibətiniz xeyir, - Rasim oturduğu yumşaq kresloda qurca-lanıb əli ilə işarə etdi.
- Əyləşin.
Xəlillə Şəfi yaxınlıqdakı divar boyu düzülmüş stullarda yana-şı əyləşdilər. Müavin sərt nəzərlərlə üzünü
Şəfiyə tərəf tutub soruşdu:
- Bilirsən, səni niyə çağırtmışam?
- Bəli.
- Qanun-qaydaları necə, bilirsənmi?
Şəfi başını aşağı dikib susdu.
- Bəs niyə əməl etmirsən? Dustaq cərimə təcridxanasına ona görə salınır ki, etdiyi pozuntuya görə əzab
çəksin, islah olunsun. Sən isə əksinə, islah olmasına mane olub, şərait yaradırsan ki, harınlasın, qudursun. Kim
ixtiyar verib, kimdən icazə almışdın? Nəyin xatirinə? Olmaya dustaqlarla xidmətdən kənar, qeyri-qanuni
əlaqəyə girmisən?
- Xeyr, cənab mayor, - Şəfi etiraz etdi, - elə deyil. Bilmədən səhv etmişəm.
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

110

- Bəlkə, yazığın gəlib, eləmi? Onda nahaq yerə çiyninə paqon taxmısan. Get uşaq bağçasında işlə.
Şəfinin boğazı qurumuşdu. Heç nədən, duran yerdə özünü cəncələ salmışdı. Susub müavinin töhmətini
dinləməkdən savayı əla-cı yox idi.
- Təzə işləməyini nəzərə alıb bu dəfə səhvini bağışlayıram. Özbaşına hərəkət etməyin birinci-axırıncı
dəfə olsun. Səhvini bir də təkrarlasan, cəzalandıracağımı yaddan çıxarma.
- Cənab mayor, izahat alım? - Xəlil tez-tələsik soruşdu.
- Hələlik lazım deyil, - baxışlarını yenə Şəfiyə tuşladı:
- Aydın oldu?
- Bəli, cənab mayor, - Şəfi başını qaldırmadan cavab verdi.
- Get, vicdanla xidmətini yerinə yetir.
Şəfi otaqdan çıxıb sutkalıq iş gününün yorğunluğunu canın-dan çıxartmaq üçün, müəssisənin qapısına,
qapının o tayındakı təmiz havaya tələsdi.

***

Rəis müavini mayor Rasim əslində qorxulu adam idi. Kabine-tindəki dəmir seyfində narkotik
maddələrin hər növündən saxlayırdı. Müxtəlif vaxtlarda məhkumların üstündə tutulmuş uyuşdurucu mad-dələri
məhv etmək əvəzinə nədənsə qiymətli mal kimi qoruyurdu. Əsl niyyətini bir kimsə bilməsə də, bəzən
«kolleksiyası» ilə xoşu gəl-məyən əməkdaşları da hədələyirdi:
- Ağlın başqa yerə getməsin, bura türmədi ha... Seyfdəki «bü-külülərdən» birini atdıraram cibinə, üç
məhkumu da durğuzduraram üzünə. Bir protokolla «fatihə»ni də yazdıraram. Sonrasını özün bilir-sən də...
Çığır-bağırın əhəmiyyəti olmayacaq, sənin də başını qırxıb salacaqlar dustaqların arasına. Bildin?
Deyilənlərə görə keçən il müavinin bu hədəsindən daha çox qorxan cavan zabitlərdən biri təcili işini
başqa müəssisəyə dəyişdir-mişdi. Düzdür, hələ ki, o, zabitlərdən heç kimi şərləməmişdi. Ancaq görüşə gələn,
içəri nəşə ötürməyə cəhd edən neçə-neçə məhkumun anasını, qardaşını, arvadını həbs etdirmişdi.
Şəfinin dostluq etdiyi zabitlərdən biri Rasimdən söhbət açar-kən ona son dərəcə məxfi, aşkarlanması
mümkün olmayan ehtimalını söyləmişdi: özünü narkotikaya qarşı kəskin mübarizə aparan kimi göstərən,
kənardan kimsənin bir qram belə gətirməsinə imkan vermə-yib, barışmaz mövqe nümayiş etdirən bu qəhrəman
qanun keşikçisi deyəsən xəlvəti nəşənin satışının bir əldən – nəzarətində olduğu «ob-yektdən» idarə olunmasına
çalışırdı.
Əməkdaşlar arasında şübhəli bir fikir də yaranmışdı: paqon-lulardan kimsə içəri «narkotika» gətirir.
Kim idi o əməkdaş?! Hamını təəccüb və maraq götürmüşdü. O əməkdaşları ilk növbədə əməliyyat-çılar tapıb
üzə çıxarmalıydılar. Elə bil hansısa qüvvə onları bu işi görməyə qoymurdu.
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Bu haqda danışanda adətən onlar susurdular, ya da söhbətin mövzusunu dəyişirdilər.
Narkotika alverinin həqiqi əleyhdarı olan rəis Əliməmməd də son vaxtlar ondan xəbərsiz yaradıdlan
«narkobiznes»in sorağını almışdı. Narkotika alverinin günlərin bir günü baş verəcək «ağrılı» ziyanını anlayan
rəis həmişə ondan gələn gəlirdən imtina edərək, ətrafın-dakıları da bu işdən kənar olmağa çağırırdı. O,
müavininin rəisdən də çox qazanmaq istəyini, pulu hədsiz sevməyini də bilirdi. Bir dəfə məhkumlar qarşısında
çıxış edərkən zona narkotika daşıyan «naməlu-mun» acıqlanaraq var-yoxunu söyüb, gözaltı yanında duran
müavininə nəzər yetirmişdi. Müavinin tükü də tərpənməmişdi. Rəis «naməlumun» kimliyindən müavininin
məlumatsız olmasına inanmırdı. Amma şüb-hələri dəqiqləşməyənədək müavininə nə bir söz deyir, nə də onunla
münasibəti soyutmurdu. Çünki sübutsuz, əsassız söhbətlər onların arasında mütləq ixtilafa, ixtilaf isə
müəssisədə bütün vəziyyətin korlanmasına gətirib çıxarardı. Hər dəfə zona arabir narkotik maddə gətirənin
kimliyi sualı ortaya gələndə müavin gümanını hansısa nəzarətçinin, ya da xoşlamadığı zampalitin bostanına daş
ataraq dəstə rəislərindən birinin üzərinə cəmləşdirirdi. Bir neçə gün sonra da özü-öz gümanını təkzib edirdi. Bu
«siçan-pişik oyunu» isə Əliməmmədi heç açmırdı. O, Rasimin rəhbərlik qabiliyyətindən, bütün zonu o işdə
olmayanda da lazımınca idarə etməsindən razı idi. Buradakı bəzi «dinsiz» cinayətkarlarla onun sayaq sərt xarakterli
«imansız» bacara bilərdi. Hər eybini ört-basdır etmək olardı, təkcə pula hədsiz hərisli-yindən başqa. Hərçənd
zabitlərin müavini ilə bahəm rəisi də tamahkar saydıqlarını yaxşı bilirdi. Həmişə hamıdan üstün görsənməyə çalışan
Əliməmmədin hərislikdə belə kiminsə onu ötüb keçmək istəməsi heç də ürəyincə deyildi…
Əliməmməd hər halda özünün və müavininin gələcəyi xatirinə “xəlvəti narkotika” məsələsinin dərininə
varmaq istəmirdi. Paxır açmaqdansa, Baş İdarəyə yolu düşəndə Rasimi çox-çox tərifləyib öz yanından
kənarlaşdırmaq üçün irəli çəkilməsinə, ya da ayrı müəssisəyə rəis göndərilməsinə çalışırdı. Təki xətası uzaq
olsun, onun başı ağrımasın.

***
Beşinci sutka tamam olan gün axşam tərəfi Əzizi kameradan çıxarıb rəisin qəbuluna gətirdilər. Rəis
telefonla danışdığından otağa girməyib, qapının qarşısında gözlədi. Əliməmməd müəllimin səsinin tonundan
qadınla danışması hiss olunurdu. Deyilənə görə rəisin “bazlıqla” arası saz idi. Tək özünə yox, bazlıq etmək
istəyən burjuy-lara da yeri gələndə “haqqını” alıb imkan yaradırdı. Telefon söhbəti qurtaranda qapını döyən
Əziz məhkum qaydasında özünü təqdim et-di. Rəis onu diqqətlə başdan ayağa süzdü:
- Nə qələt etmişdin?
- Dalaşanları ayıranda qolum birinin burnuna toxunub qana-dıb.
- Aydındır, iştirakçı olmusan. Bir də ayıranda, bax ha, ehti-yatlı ol, çənəsinə toxunub əzmə. Neçə sutka
yatdın?
- Beş.
- Beş gündə ağlını başına cəmlədin?
- Bəli.
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- Elə isə get, başını sal aşağı, səndən tələb olunan dərəcədə cəzanı çək.
Əziz bilirdi ki, günahı olub-olmamasından asılı olmayaraq günahsızlığını dilinə gətirən məhkuma paqon
xoş üz göstərmir. Belə çıxırdı ki, onların ən böyük günahı məhkum olmasındadır. O, rəisin kabinetindən
çıxanda qəbul otağındakı iri bədənnüma güzgüdə özünü görəndə duruxdu: beş gündə xeyli sınıxmış, bir az da
yaşlaşmışdı. Hamısı fikirdəndir, - düşündü. Fikirsiz də yaşamaq mümkün idimi? İkinci mərtəbədən yaşayış
sahəsinə enəndə, ürəyində sevinirdi, evinə, elinə qayıdan insan kimi. Şəfi düz deyirmiş - pis günü görməsən,
yaxşının qədrini bilməzsən. Bu vaxta qədər qaldığı kupenin, yatdığı çarpayının səfasını, rahatlığını bilməyibmiş.
Əziz baraka girib, hamı ilə görüşüb hal-əhval tutandan sonra uzaq yoldan dönmüş sayaq, tab gətirə
bilməyərək axşamdan yerinə girib, səhər yoxlamasınadək yatdı.
Ertəsi gün günortaya yaxın onu vaxtaya çağırdılar. Xeyir ola, - Əziz təəccübləndi. Görüşə baxan çavuş
Əbülfəz idi çağıran.
- Yanına gələn var.
Əzizin ürəyi sevinclə döyündü:
- Kimdi?
- Bacın.
- Tək gəlib? Anam gəlməyib?
- Hə də, təkdi.
Əzizin sevinci narahatlıqla əvəz olundu. On yeddi yaşlı qız uşağının tək görüşə gəlməsi xoşuna gəlmədi.
- Əbülfəz, qardaşım, elə isə məni tez görüşdür, getsin evə, qapıların qabağında asılıb qalmasın.
- Görkəmindən xəbərin var? Üz-gözüvü tük basıb, - Əbülfəz ona eyib edirmiş təki güldü, - rəis tapşırıb
ki, heç kimi görüşə üzü-tüklü buraxmayım. Get beş-on dəqiqəyə üzünü qırx gəl.
- Qardaşımsan, hörmətini edərəm, məni yoldan qaytarma. Rəis özü axşam məni şizodan buraxıb. Beş
sutka yatmışam, hələ də tam özümə gəlməmişəm. Üz qırxmaq heç yadıma düşməyib. Sən narahat olma, rəis
təsadüfən bu halda məni görüşdə görsə, bütün mə-suliyyəti mənlikdir. Xahiş edirəm, məni görüşdür, qızı tez evə
yola salım, çox gözləməsin.
- Deyirsən, sənlikdir?
- Bəli.
- Gəl onda.
Bacısı son yarım ildə elə bil bir az da böyümüş, gözəlləş-mişdi. Ömrünün gül qönçəsi kimi açılan vaxtı
onu həyatın dibinə, türməyə görüşə tək göndərmək Əzizin fikrincə düzgün iş deyildi. Narahatlığı da səbəbsiz
deyildi. Nahaq deməyiblər: Od olmayan yer-dən tüstü çıxmaz. Hələ birinci məhkumluğu dövründən bəri
görüşdə işləyənlərin əxlaqsızlığına dair qulağına söhbətlər çatmışdı. Doğru-dur, əsli-qanı, əxlaqı təmiz olan
qadını bir kimsə yolundan çıxara bil-məz. Amma əzizinin yanına görüşə gələn, tutaq ki, mayası boş olan,
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atmacalara laqeyd olmayan qadının düşdüyü vəziyyətindən istifadə edib, fürsət olarsa, görüş otaqlarının birində,
ya da işdən sonra hara-dasa görüşərək yaxınlıq etmək heç bir mizan-tərəziyə uyğun gələn, mənliyi olan bəndəyə
yaraşan iş sayıla da bilməz. Əbülfəzdən əvvəl görüşdə işləyən, bu sayaq fəaliyyətinin qurbanı olmuşdu. O, nəşə
alveri üstündə yatan məhkumun görüşə gələn cavan anasını ələ almış, elə görüş yerində mütəmadi olaraq
çağırıb, yaxınlıq edirmiş. El misalında deyilən “əyriliyin” müddətinin qırx gün olması” çölə aiddir. Zon olsun,
kimsə bilsin, uzağı bir həftəyə gizlin iş üzə çıxma-sın, mümkün deyil. Görüşdə “peredaça taçkası” - gətirilən
ərzağı ara-bada daşıyan “taksi” hamballardan birisi işin nə yerdə olduğunu bilər. Günlərin birində mübahisə
zamanı həmin məhkuma rişxəndlə “anasının dərdini çəkməyi” tövsiyyə edər. Məsələdən hali olan məh-kum
növbəti görüşə çıxanda işçinin üzünə lezva ilə nişanə çəkir. Məhkumu il yarım müddətə krıtıya göndərirlər.
İşçinin isə ərizəsini alıb paqondan çölə atırlar.
Bu hadisə hamının yadında olsa da, kimi arxayın edə bilər ki, daha görüşdə işləyənlər gəlib-gedən qadınlara
öz ana-bacısı gözü ilə baxıb, bir daha pis xəyallara düşməyəcəklər. Bu səbəbdən bacısı tək gəldiyinə görə tez yola
salıb, bəd gözlərin onu çox görməyini istə-mirdi.
Bacısı Əzizi görəndə kövrəldi. Addımlarını yeyinlədib, boy-nunu qucaqladı. Gözlərinin yaşını saxlaya
bilmədi, yanaqları islandı. Qardaşı necə də dəyişmiş, qocalmış, arıqlamışdı. Saçı ilə yanaşı üzündə çıxan
tüklərin də xeylisi ağarmışdı. Gözlərinin dərinliyində yatmış kədər hiss olunurdu.
- Aynur, nə yaxşı gəlmisən? Bəs mama hanı, niyə gəlmədi?
- Darıxma, - o, qardaşının boynunu buraxmaq istəmir, saçları-nı sığallayır, dolmuş gözlərinin yaşını
silirdi, - hamısını danışaca-ğam, tələsmə.
İki bağlama ərzaq gətirmişdi bacısı. İkinci bağlamanı Zinyət vermişdi. Əslində onun görüşə gəlməsinə
səbəb Zinyət olmuşdu. O, özünün görüşə buraxılmayacağını bilib, Aynura yalvarmış, Əzizin yanına getməsini
xahiş etmişdi. Aynur isə ata-anasının Zinyəti gör-məyə gözləri olmadığından adını çəkməyib, öz tərəfindən
qardaşını görmək istəməsini anasına bildirmiş, görüşə gəlməyə icazə almaq üçün günlərlə dilə tutmuşdu.
Nəhayət, anası çox götür-qoydan sonra ərinin yanında qızına tərəf durmuşdu.
- Ay kişi, özün getmirsən, məni qoymursan. İndi neynək, uşaqdan təmiz əlimizi üzək? Qoy heç olmasa
bacısı da olsa gedib baş çəksin.
Yenə var olsun balası üçün hamıdan çox yanan ana ürəyi. Kişidən xəbərsiz topladığı puldan Əzizə
verməyə bir az xərclik də göndərmişdi.
Otaqda onlardan savayı kimsə yox idi. Həmişə kənardan müşaiyət edən gizir və ya əməliyyatçı zabit
nədənsə gözə görünmür-dülər. Pulları alanda Əzizin burnu doğma xoş iy duydu. Manatlıq-lardan birini iylədi,
ürəyi gizildədi, az qaldı kövrəlsin. Manatdan evlərinin iyi, anasının paltarının ətri gəlirdi... Bir anın içində atası,
anası, evləri gözlərinin önündən gəlib keçdi. Allah ağlını alanda niyə bunları düşünməmişdi? Ağlı olmadığı
halda necə düşünə bilərdi?
Bacısı Əzizin qəmləndiyini hiss edib, könlünü almaq istədi. Yadına nə düşdüsə, tez qoluna keçirdiyi
balaca çantanı açıb axtardı:
- Bay, başım söhbətə qarışıb, unutmuşdum. Sonra heç bilirsən Zinyət məni neylər? Əsas məsələ burada
qalıb, - o, iki-üç yerdən qat-lanmış dəftər vərəqini çıxarıb, Əzizə uzatdı, - al oxu. Sənə məktub yazıb.
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Əziz məktub adlanan bükülmüş kağızı alanda daxilən həya-canlandı. Bacısının yanında oxumaq eybinə
gəldiyindən kağızı tutan əlini cibinə tərəf apardı:
- Qalsın, bekarçılıqda oxuyaram.
- Yox a, bəs mən Zinyətə nə deyəcəyəm? - bacısı etiraz etdi, - indi oxu. Qorxma, mane olmaram.
- Yaxşı, vacibdirsə, oxuyaram.
O, əlini geri qaytarıb, tutduğu vərəqin qatlarını hamarlayıb daxilindəki həyacanı gitzlətməyə çalışdı.
Sətirləri oxuduqca ürəyində Zinyətin səsini eşidirdi: “Salam, Əzizim, canım-gözüm! Necəsən? Məni bağışla.
Sənin bu gününə mən günahkaram. Kamran bu oyunları sənin başına məndən ötrü gətirib. Sən də razılaşdın,
susdun. Bilirəm, mənə görə bütün yükü, ağırlığı öz üzərinə götürdün. Heç demə Kamranı narahat edən qeyrət,
namus deyilmiş. O, bu yolla məni qorxuzmaq, atamdan qalan vərəsə payımı verməkdən yayındır-maq
istəyirmiş. Üzü qırmızı, utanmadan atamın vəsiyyətini danır və məni tutdurmadığı üçün peşmançılıq çəkir.
Ancaq, bu belə qalmaya-caq. Gec-tez ondan qisasımı alacağam. Səni tutdurduğunu biləndə mən buna and
içmişəm. Yenidən qurmaq istədiyim taleyimi qara etdiyinə görə onu ömrüm boyu bağışlamayacağam. Nə isə.
Səndən sonra xeyli vaxt özümə gələ bilmədim. Bir dəfə həyətdə ananla üz-üzə gəldim. Kədərli gözlərindən
utandım. Onun kədərində özümü günahkar saydığımdan başımı yerə dikdim. Görüşməyə də cürət emədim.
Anan ürəyimdən keçənləri duyubmuş kimi birdən acığını üstümə tökdü:
- Sən, sən həyasız oğlumu yoldan çıxarıb türməyə saldırdın...
Yer yarılsaydı yerə girməyə hazırdım. Tez özümü evə çatdı-rıb doyunca ağladım. Özüm-özümə nifrət
edirdim, ölmək istəyirdim. Bilmirdim canıma necə qəsd edim. Əzabsız, rahat ölmək keçirdi kön-lümdən.
Güman etdim ki, bir ovuc dərman içsəm rahat ölərəm. Elə də etdim, müxtəlif dərmanlardan ovucumu doldurub
içdim. Ölmək mən düşündüyüm qədər də asan deyilmiş. Allahın izni yoxsa, istəsən də ölmək mümkün
deyilmiş. Çapalayıb-çapalayıb bezdirsə belə, son anda şirin olan həyatdan iki əlli yapışacaqsan. Məni təcili
yardımla xəstəxanaya aparıb, mədəmi yuyublar. Üç gün sonra halım düzəlib. Zəhərlənmənin əlamətinin qalıbqalmamasını yoxlamaq üçün analiz-lər edən zaman mənə bütün varlığımı yerindən oynadan qəribə bir söz
dedilər: Sən hamiləsən. Az qaldı, yer ayaqlarımın altından qaçsın. Gizlin yer tapıb sevincimdən ağladım. Bir
daha ölmək istəməyəcə-yimə, yaşayacağıma söz verdim. İndi əvvəlki iş yerimə qayıtmışam, işləyirəm. Birgə
yaşadığımız vaxtdan daim səni qəlbimdə, içərimdə hiss edirdim. Tək qalandan sonra içimdəki səni
itirəcəyimdən qorxurdum. Allah üzümə baxdı, məni tənha qoymadı. İçimdəki sevgimə can verdi, qalıb iki-üç
aya dünyaya gəlməyi. Ümid edirəm ki, İlahinin bu payından sonra bizim gələcək xoşbəxtliyimizə qarşı çıxmağa
kimsənin haqqı olmayacaq. Sən necə, sevinirsənmi? Neçə vaxtdı Aynura səninlə görüşüb bu məktubu
çatdırmağı yalvarıram. Allah xoşbəxt etsin, nə yaxşı ki, o məni başa düşür. Sağ ol. Həyatı-mın son gününədək
sənin Zinyətin”.
Əzizi fikir aparmışdı. Sanki, donmuşdu. Demək yaxın aylarda ata olacaqdı!
- Hə, nə oldu, nə xoşuna gəlmədi? - Aynur səbirsizliklə soruş-du.
- Belə də, - Əziz qəlbindlikiləri ifadə etməyə çətinlik çəkdi, - xoşa gəlməyən heç nə yoxdur.
- Başa düşdüm. Oxuduqlarından həyacanlanmısan. Nə deyim Zinyətə? Bəlkə məktub yazasan?
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- Yox, mən belə ayaqüstü məktub yaza bilmərəm. Qısaca, məndən salam deyərsən. Bir də mənim adımdan
tapşır, özünü qorusun, vəssalam.
Bu arada Əbülfəz otağın qapısını açıb içəri boylandı.
- Başqa sözün yoxdur ki, - Əziz ətrafda sezdiyi yad nəfəsdən könlü bulandığından görüşü bitirməyə
tələsdi.
- Sənin sağlığın. Gərək ki, nə lazım idi, hamısını dedim, - bacısı onun fikrini başa düşüb ayağa durdu, - eh,
kaş səni də özümlə aparaydım...
Əziz gülümsündü. Bacısını qucaqlayıb alnından öpdü.
- Darıxma, pis günün ömrü az olar, - onun göz yaşından islan-mış yanaqlarını sildi, - mənim yerimə
mamanı, atamı da öpərsən. Bundan sonra nə vaxt yanıma gəlsən, tək gəlmə. Lazım olsa, mənə məktub yazarsan,
söz verirsən? Arxayın olum? Yaxşı... Sağ ol.
Əziz bacısını qapıya qədər ötürüb geri qayıdanda qarşısında yolunu kəsmiş Əbülfəzi gördü. Razılaşdığı
“şirinliyi” vermə vaxtı çatmışdı.

VII

Bir axşam, günün sonuna yaxın Əliməmməd Şəfini kabineti- nə çağırdı. Adəti üzrə əhvalı kök olan rəisin
geniş masasının üstünü Quran kitabından başqa (o, bütün əməllərini Quranın “şahidliyi” ilə edirdi) büllur
qablarda cürbəcür desert təamlar:ləbləbi, meyvələr, şir-niyyatlar bəzəyirdi.
-Səndən qulağıma xoşagəlməz söhbətlər gəlir.
-Nə barədə, cənab polkovnik?
-Zabitə yaraşmayan sözlər danışıbsan. Guya, burada işçini paqonlu məhkum hesab edirlər. Şənbə günləri
qeyri-qanuni işlədir- lər. Bayram günləri ikiqat zəhməthaqqı ödənilməlidir...
Şəfi ötən dəfəki məsul növbətçılık zamanı əməliyyatçı Gərayla etmişdi bu söhbəti. Şübhəsiz, rəisə də, o,
çatdırmışdı.
-Cənab polkovnik, mən qanunda yazılanlardan danışmışam...
-Elə bilirsən o qanunu bircə sən bilirsən, bizim xəbərimiz yoxdur? Yoxsa demək istəyirsən ki, biz
qanunsuz işləyirik? Hələ bu azmış Baş idarənin də işlərinə qarışırsan. Yenə guya, məhkumların cəzasının
yüngülləşdirilməsi zamanı, məhkəməyə təqdim olunmadan əvvəl razılıq alınması üçün siyahıların Baş idarəyə
göndərilməsi qa- nuna müvafiq deyil. Sən nə etmək istəyirsən? Məhkumları üstümüzə qaldırmaqmı istəyirsən?
Çox bilirsən, az danış. Bunları Baş idarədə bilsələr sənin də başın ağrıyar, mənim də. Bildin? Biz dövlətin
kəbin- li arvadıyıq. Öl desələr ölməliyik, qal desələr qalmalıyıq. Yox, əgər elə olmayacaqsan, atacaqlar işdən
kənara... Başa düşdün? Bilirəm, cavan oğlansan, görüşə getməyə vaxt tapmırsan. Vacib olanda gəl mənə de,
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ayda bir, ya iki şənbə mən sənə icazə verərəm. Daha dema- qoqluq etmək lazım deyil. Ədliyyə zabitinin şərəfini
qorumaq lazım-dır. - Şəfi şərəfdən danışan rəisə baxa-baxa özündən asılı olmadan sonuncu peyğəmbərin
hədislərinin birindəki sözləri xatırladı: “Tamahkar insanın şərəfi olmaz”... - Oldumu? Gedə bilərsən.
Əliməmməd onu eşitmək istəməyib əli ilə getmək işarəsi verdi. O, nəsə deməyin, mübahisə etməyin
mənasız olduğunu düşünərək durduğu yerdən dönüb, bir söz demədən kabinetdən çıxdı.

***
Növbəti həftənin birinci iş günü kədərli hadisə ilə başlamışdı. Hava işıqlaşana yaxın sançastda yatan
vərəmli xəstələrdən biri keçinmişdi. Səhər iclasında rəis həkimə qəzəblənmişdi:
- Sən necə həkim, necə insansan? Görürsən ki, bu adam öləsidir, niyə saxlayırsan, xəstəxanaya
göndərmirsən? Ölür, qoy ge-dib xəstəxanada ölsün, gərək burada ölüb işimizi, xərcimizi artırsın? Hər həftə on
adamdan haqq alıb göndərirsən, bir yiyəsiz yetimi də öz hesabına göndər də. Dünya dağılmaz ki. İclasdan sonra
gedib zonda nə qədər xəstə var, siyahısını tutub yanıma gəlirsən. Qarnını kəsən gədə vardı ha, öz zibilinin üstünü örtbasdır etmək üçün qardaşının xəstəliyini bəhanə etmişdi, onu da yaz. Çıxdaş edək, ağırlarını göndərək xəstəxanaya, eybi yox, xərcini özüm çəkərəm. Qalan əməkdaşlar bir nəfər də olsun istisna olmamaqla, - ani baxışla
kabinetdəki bütün əməkdaş-lara nəzər yetirdi, - buradan çıxan kimi Rasimin böldüyü qruplar üzrə eyni vaxtda
yataqxanalarda axtarış aparırsınız. Yalnız qadağan olun-muş əşyaları - kəsici, deşici alətləri, şüşə qabları,
yaşayış sahəsinə aid olmayan əşyaları yığışdırırsınız. Sonda hər qrup akt tərtib edərək aşkar olunan əşyaları
təhvil verir. Daha gedib qaşınmayan yerdən qan çıxarıb camaatın qab-qacağına, paltarına zərər vurub, narazılıq
yaratmayın. Qərəzkarlıq edən əməkdaş sonra məndən inciməsin. Bu bizim plan üzrə keçirilməli tədbir olmaqla
yanaşı, həm də nazirlik tərəfindən müəssisədə keçiriləcək yoxlamaya hazırlıqdır.
- Rəis, sex rəisləri də iştirak edəcək? Bəs sex necə olsun, nəzarətsiz qalsın? - yoldaşları tərəfindən
“Bozdar” ayaması ilə tanınan sex rəisi Aqil oturduğu yerdən soruşduğu yersiz sualı ilə ətrafdakıların istehzalı
gülüşünə səbəb oldu. Onun “Bozdar” çağırıl-masına səbəb özü cavabdeh olan sexə aid söhbətlərdə kiməsə güzəştə
getməməsinə və sexdən qeyri, zonun hər yerinə laqeyd qalması ilə bağlı idi.
- Sex rəisləri göydən zənbillə düşməyiblər ki, - rəis gülmək istədisə də özünü saxladı, - mənim
göstərişim hamıya aiddir. Sən sexin dərdini çəkmə. Yataqxanalardan sonra sexlər yoxlanılacaq. Nəhayət, bu
gün sizə hörmətli nazirimizin əmri ilə müəssisəmizdə əməliyyat-rejim şöbəsinin rəisi vəzifəsinə təyin olunmuş
mayor Nüs-rət müəllimi təqdim edəcəyəm, - səhərdən hamının nazirlikdən gələn nümayəndə olduğunu güman
etdiyi kök, tosqun, sınayıcı baxışlarla hər şeyə göz qoyan, sıranın başlanğıcında oturmuş mayor ayağa durdu, tanış olun, hörmət edin, əməliyyat baxımından kömək edin və göstərişlərini yerinə yetirin. Əyləşin, Nüsrət
müəllim! Nüsrət müəl-lim uzun illər əməliyyat işində çalışıb, təcrübəli işçidir. Yaxın günlərdə onun qabiliyyətini
özünüz görəcəksiniz. Qaldı Əhməd müəllimə, məzuniyyətdən vəzifəyə - qonşu rayondakı islah əmək müəssisəsində
əməliyyat-rejim işləri üzrə rəis müavini vəzifəsinə yüksəlmişdir. Fəxri-mizdir, gün o gün olsun ki, rəis təyin edilsin.
Rasim, ləngimədən Nüs-rətlə bir yerdə qrupları müəyyənləşdirib axtarış tədbirini iki saat ərzində həyata keçirib
mənə məruzə edərsiz. Başlayın!
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Hər dəstəyə dörd zabit və üç nəzarətçidən ibarət bir qrup ayrıldı. Dəstə rəisləri hərə öz dəstəsinə cavab
verməli idi. Şəfinin dəstəsini yoxlayacaq qrupa əməliyyatçılardan Fazili qoşmuşdular.
Əvvəlcə elan olunmadan bütün yataqxanalardan məhkumlar həyətə çıxarıldı. Axtarış qurtaranadək
məhkumları içəri buraxmamaq üçün hər korpusun giriş qapısında nəzarətçi saxladılar. Korpusun başından
başlayıb, o biri başınadək çarpayıların altını, yorğan-döşəyin içərisini, dolabları, içəridə qalan paltarları, gözlərinə
dəyən hər şeyi diqqətlə yoxladılar. Qadağan olunmuş və kəsici, deşici əşyalar yox dərəcəsində olsa da, rəhbərlik
tərəfindən icazə verilməyənləri tapıldı. Xeyli olmasa da şüşə qablar, qış geyimləri, bir qol saatı, iki kiçik ölçülü
radio aparatı, müəssisənin sexlərində hazırlanmış çoxlu sayda təsbehlər, artist qadın şəkilləri, cib kitabçaları, kitab
şəkilli dəftərlər, cürbəcür qutular, mücrülər aşkarlandı. Saat və radiolar tapılanda Fazilin çiçəyi çırtladı, sevincək
yanındakı rejim Zakirin başı qatışıqlı-ğından istifadə edib onları özünə götürdü. Yəqin ki, o, həmin əşyaları
yiyələrinə qaytaracaqdı, əlbəttə elə belə yox. Saat və radioların Fazi-lin götürdüyünü görən kimi, axtarış
qurtaranadək kortəbii bölgü getdi. Nəzarətçilər təsbehləri, rejim Zakir şəkilləri, cib kitabçalarını, sex rəisi qutu və
mücrüləri götürdü. Yerdə dörd-beş kitab şəkilli dəftər qalmışdı. Nəzarətçi İlham Şəfiyə yaxınlaşıb dəftərləri
götürməyi təkid edirdi:
- Sən niyə götürmürsən?
- Yaxşı, götürərəm, onda zəhmət olmasa apar otağıma, - Şəfi razılaşmalı oldu.
Şüşə qablar, qış geyimləri, bir neçə qayçı, cib bıçağı, dırnaq-tutan akta yazıldı. Fazil xasiyyətinə uyğun
halda Şəfini məzəm-mətlədi:
- Korpus pis gündədir. Bütün tapılanları akta yazsaq, rəis səni töhmətləndirəcək. Ona görə çox şeyin
üstündən keçirik. Daha nələr yoxdu burda? Barakda da bu qədər əşya olar? Yataqxanadı bura, yoxsa anbardı?
Sən buranın dəstə rəisisən, hara baxırsan? Niyə arada tumbaları, çarpayıların altını axtarış edib yoxlamırsan?
Tez-tez yox-lasan, nəzarət etsən, saat, radio, bu qədər artıq əşya yığılmaz. İşləmir-sən, ya da lazımı qaydada
işləməyi bacarmırsan!
Əslində Şəfinin qol saatı və radio cihazlarından xəbəri vardı. Bilirdi ki, bu əşyalar göydən düşməyib.
Görüşdən keçəndə haqqını alıblar. Üstəlik Fazilin həmkarları, rejim və əməliyyatçılar iki-üç dəfə tutub,
cərimələyib, qaytarıblar. İndi onları açıb-ağartmağın xey-rindən çox ziyanı olardı. Odur ki, Fazilin sözünü
mənalı tərzdə təsdiq etdi:
- Düz deyirsən. Mən sizin kimi işləməyi bacarmıram.
Barakı silib-süpürən üzdəniraq Hüseyn, atılmalı əşyaları zi-bilxanaya atdı, aktla təhvil verilənləri isə
belinə şələləyib idarənin həyətinə apardı. Korpusda yarım saat çəkən yoxlamadan sonra barak-lar yenidən
məhkumların ixtiyarına verildi.
Rəhbərliyə aid əməkdaşların əhval-ruhiyyəsindən tədbirin qa-needici formada başa çatdığı hiss edilirdi.
Şəfi otağına qayıdıb, öz işləri ilə məşğul olmaq istəyirdi ki, qapının ağzını iki məhkumun kəs-diyini gördü.
Şikayətə gəlmişdilər. Axtarış vaxtı birinin balışında gizlətdiyi az miqdarda pulunu, digərinin isə dolabda
saxladığı bir blok siqaretini götürmüşdülər.
- Əvvəla, başınız sağ olsun. Axtarmağına dəyməz, - Şəfi güldü, - yox inad edirsinizsə, burada olan
nəzarətçilərdən soruşun, bilsələr onlar bilər. Mən görməmişəm.
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- Bilməsələr, biz rəisə şikayət edəcəyik.
- Öz işinizdir. İstəyirsiniz gedin şikayət edin.
Şəfi onları yola salmışdı ki, daha bir məhkum gəldi.
- Şəfi müəllim, eşitdim mənim dəftərlərimi siz götürmüsünüz. Yaxınlarda görüşə çıxacağam, ailə
üzvlərimə hədiyyə hazırlamışdım. Nə olar, qaytarın, mən sizin üçün təzələrini hazırlaram. Şəxsən hə-diyyə
edərəm.
- Heç baxmamışam, görüm? - Şəfi kənarda qoyulmuş dolabın üstündəki dörd kitab formalı dəftəri
vərəqlədi. Üçünə hədiyyə olun-malı adamın adı yazılmışdı, biri təmiz idi.
- Ad yazılanları götür, o birisi mənim.
- Çox sağ ol. Heyf, bilsəydim ona da ad yazardım.
- Get Allahına şükr elə, naşükür olma. Mənə hədiyyə edənə bax, neçə vaxtdır yadına düşmürdüm, indi
dil-dil ötürsən. Pisliyə o qədər vərdiş etmisiz ki, onu görməmiş yaxşılıq əlinizdən gəlmir. Xoş getdin…
Şəfi qapını örtüb dincini almaq üçün çarpayıya uzandı. Nə qədər əhəmiyyət vermək istəməsə də, Fazilin
kinayəli sözləri fikrin-dən çıxmırdı: “...işləməyi bacarmırsan!..”

***

Əməliyyat-rejim şöbəsinin yeni rəisi Nüsrət ilk günlərdən fə-allıq göstərməyə başladı. Görüşdən
başlayaraq cərimə təcridxanası-nadək zonun bütün sahələrinə nəzarəti artırdı. Aylarla qarşısı alınma-yan bəzi
gizlinlər üzə çıxdı. “Stukaç”ların sayı artmışdı. İstər paqonlu, istər məhkum olsun - hamının fikri, hərəkəti
izlənilirdi. Görüşə artı-rılan diqqətin nəticəsində bir dəfə mürəbbə balonunun içindən salafanda araq tutuldu. Daha
bir dəfə siqaret blokunda nəşə doldu-rulmuş gilizlər aşkar olundu. İçəri keçən hər əşya hərtərəfli yoxlanılırdı.
Müxtəlif sahələrdə mütəmadi axtarışlar aparılırdı. Rejim qaydalarını pozanlara, günahkarlara güzəşt olunmurdu,
cəzanın ağır formaları tətbiq olunurdu. Rəis Nüsrətə öz yerini tutmaq üçün imkanlarını müvəqqəti
genişləndirmişdi. Odur ki, Nüsrət verən qərara, kəsən başa sorğu-sual yox idi. Onun fəallığı sanki, mürgüləyən
zonu ayıltmış, canlandırmışdı. Bu fəallıqdan qəmginləşən, yerləri daralan məhkum-lar, “adətdi, təzə süpürgə yaxşı
süpürər, bir qədər işləsin baxarıq”, - deyirdilər. Lakin, günlər, həftələr ötdükcə, belə düşünənlər yanıldıqlarını başa
düşdülər. Xüsusilə gecələrin birində, heç kimin gözləmə-diyi, ağlına sığışdırmadığı halda, əyninə məhkum paltarı
geyib, bütün atasları - gözətçiləri keçib qumarın qaynar vaxtı oyuna girişməsi və nəhayət özünü tanıdıb kartları
tələb etməsi, oynayanların şok vəziy-yətinə düşməsi, zonda “bomba partlayışı” effekti yaratmışdı. Səhəri günü
hamı heyranlıqla Nüsrətin qabiliyyətindən, əsl əməliy-yatçı olma-sından danışırdı.
Amma, əvvəlki şöbə rəisi Əhmədlə işləyənlərin dediklərinə görə, Nüsrətin nə qədər qabiliyyəti olsa belə,
Əhmədin yerini verə bilməzdi. Əhmədin tələbkarlığı, qəddar prinsipiallığı, məhkumların gözünün odunu o
dərəcədə almışdı ki, rəisdən çox ondan çəkinib qor-xublarmış. Hətta katyolda da rəisdən çox Əhmədi
eşidiblərmiş. Bəlkə elə buna görə də, rəis onun yetişdiyini görüb nazirlikdəki yaxın-larının köməyi ilə Əhmədə
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başqa müəssisədə vəzifə verib buradan uzaqlaşdırmışdı.
Vaxtı ilə Əhmədin əzab, zülm verdiyi məhkumlar həmin anları xoş xatirə kimi danışırdılar. Qərəzli
deyil, təqsirli olduqlarına görə, aldıqları cəza üçün də Əhmədi hörmətlə xatırlayırdılar.
İnsan qəribə məxluqdur. Həmişə zülmə, zülmkara fərqli sim-patiyası olur. Zülmsüz həyat maraqsız,
mənasız görünür. Zülmsüz sevgi şirin olmur. Allahı - Ulu Tanrını zülmü qədərindən çox artıra-cağından qorxub
sevirik. Deməli, “insan zülm üçün yaranıb” sözündə həqiqət varmış. Əsas məsələ onun həddini təyin etməyi
bacarmaqdır. Bunu təyin etmək elə də asan deyil ki, İlahidən gələn qüvvənin kö-məyi olmadan kimsə müəyyən
edə bilsin. Çünki insanlar oxşar olsa da, eyni deyil, hərənin öz fərdi xüsusiyyəti var. Əslində insan özü tam
öyrənilməyən, öyrənilməsi nəhayətsiz olan mürəkkəb varlıqdır.
Müxtəlif səbəblər üzündən cəmiyyətin qayda-qanunlarına uyğunlaşa bilməyib həyatın dibinə düşən həbsə alınan bu mürəkkəb varlıqları yalnız cəzalandırmaq yox, islah etmək, zərərsizləşdirib ca-nidən şəxsiyyətə
çevirmək yolu təkcə zülm verməkdən ibarət idimi? Bu sual onu daim düşündürürdü. Şəfinin işə belə yanaşma
tərzi ətra-fındakı yoldaşlarının əksəriyyətinin xoşuna gəlmirdi. Ona öz aləmlə-rində iş yerinə uyğun olmayan
adam gözü ilə baxırdılar. Şəfini təəc-cübləndirən əməkdaşlarla yanaşı, zülmə vərdiş etmiş məhkumların da bu
sayaq fikirləşməsi idi.
Bir gün Nüsrət Şəfini otağına çağırıb korpusda keçiriləcək növbədənkənar axtarış tədbiri ilə bağlı söhbət
etdikdən sonra soruşdu:
- Neçə aydır işləyirsən?
- Yarım ili ötüb.
- Həftədə neçə məhkumunu cazalandırmısan? Şizoya salmanı soruşuram.
- Bəzən bir nəfər olur. Ayda üç-dörd nəfər.
- Niyə belə az? Yoxsa dəstəndə çoxusu islah olunub?
- Bilirsiz, mən məhkuma səhvini düzəltməyə imkan yaradı-ram, cəzalandırmağa tələsmirəm. Birinci
dəfə bağışlayıram, ikinci dəfə xəbərdarlıq edirəm, üçüncü olanda tədbir görürəm.
Nüsrət Şəfinin izahatını təbəssümlə dinlədi:
- Cənab leytenant, mən bura gələn gündən səni müşahidə etmişəm. Sənin barəndə əməkdaşların
münasibətlərini öyrənmişəm. Yaxşı oğlansan, savadlısan, söz başa düşənsən. Bir məsələdə zəifsən: xasiyyətcə
yumşaqsan. Belə yaramaz, sərt olmağı öyrən. Nə qədər sərt olsan, səndən bir o qədər çəkinib hörmət edərlər.
Sən elə danışır-san ki, guya bura birinci sinfə gəliblər, sən də onları başa salıb tərbiyə edirsən. Yüz oyundan
çıxıb cinayət etmişi, sözlə tərbiyə vaxtı keçib, cəza ilə tərbiyələndirmək lazımdır. İşində dönüş yarat.
Ürəyində razılaşmasa da, Şəfi:
- Baş üstə, cənab mayor, - deyərək, kabinetdən çıxıb, Nüsrə-tin sözlərini götür-qoy edə-edə öz otağına
doğru addımladı.
- Osmanlı...
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Şəfi səs gələn tərəfə döndü. Bəhram müəllim idarənin eyva-nında dayanıb onu çağırırdı.
- Yanıma gəl.
Yaşayış sahəsindəki otağı təmir olunduğuna görə, idarədəki otaqlardan birinə müvəqqəti köçmüşdü. Şəfi
geri qayıdıb zampalitin ikinci mərtəbədəki otağına yaxınlaşdı. Dəhlizdən keçəndə rəisin açıq qapısından qəbul
otağında onu təəccübləndirən mənzərənin şahidi oldu: obşak rəisin kabinetinə daxil oldu, onun yavəri sayılan
Ağam-oğlan isə qəbul otağında qaldı. Yaşayış sahəsindən rəisin qəbuluna obşakla Ağamoğlan birlikdə
gəlmişdilər. Və hamıda elə təsəvvür ya-radırdılar ki, guya rəislə söhbəti ikilikdə edəcəkdilər. Oğru dünya-sında
paqonla tək söhbət edən məhkumu etibarını itirmiş adam sayıb, paqona işləyirmiş kimi xoflu nəzərlərlə
baxırdılar. Özlərini bu sahədə təmiz göstərmək istəyənlər hər hansı paqonun qəbuluna yoldaşlı gedirdilər.
Obşak da yoldaşlı gəlmişdi, lakin rəisin otağına tək daxil olurdu.
- Gəl içəri, - Bəhram müəllim eyvandan otağına qayıdarkən qapını açıq qoymuşdu, - əyləş. İşlər necə
gedir?
Şəfi həmişə oturduğu stulda əyləşdi:
- Sağ olun, pis deyil.
- Sənədlər, protokollar, dəftərlər nə vəziyyətdədir? Divar qə-zeti hazırdır?
- Hesab etmək olar ki, qaydasındadır. Divar qəzeti ayın ilk günündən hazırdır.
- Belə deyəcəyini güman edirdim. Mənim üç məsuliyyətli dəstə rəisimdən biri sənsən. Yenə hər halda
bütün yazılarına bir də göz gəzdir. Yaxın günlərdə siyasi şöbədən gələn olacaq. Hansısa dayı hesabına baş
idarədə işləyən uşaq leytenant, gəlib mənasız nəsə tapıb bizə ağıl verməsin.
- Baxaram, hamısını yenə də yoxlaram.
- Kefin yoxdur, nə olub? Nüsrətin yanından çıxdığını gör-düm, xeyir ola? Yoxsa Nüsrət xətrinə dəyib?
- Yox, elə xətrə dəyiləsi söhbət olmayıb. Bir az tənqid edib, məsləhət verdi.
- Maraqlıdır, nə barədə?
- Deyir yumşaqsan, sərt ol, işində dönüş yarat.
- Elə bu? Buna görə fikirləşirsən? Boş şeydir. O, adət edib hər şeyi öz arşını ilə ölçməyə. Dəstə rəisinin
yersiz sərt olmasına lüzum yoxdur. Dəstə rəisi cəza verən yox, tərbiyəçidir. Qaldı yumşaqlığa, belə
əməkdaşlarımız çoxdur, sən tək deyilsən. Fərq orasındadır ki, sən xidmətə təzə başlamısan, amma onlar illərlə
kalon mühitində söyülə, sırtıla şəraitə uyğunlaşıblar. Gününü, ömrünü, ata-anasını, Allahını tanımayanlar
arasında keçirmək asan iş deyil. Özündən asılı olmayaraq xasiyyətində dəyişiliklər yaranacaq. Dediyim odur ki,
işində ol, adama çox söz deyərlər. Fikir vermə. Eyib yumşaqlıq yox, imanı, insafı yadırğamaqdır. Onları da
yadırğadın: cinayətkarla sənin aranda paqonundan savayı fərq qalmır. Aydındı?
- Bəli, cənab mayor.
- Get, mən deyənləri unutma.
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- Sağ olun.
Şəfi ikinci mərtəbədən enəndə yuxarı qalxan Nuru və Cəbra-yılla qarşılaşdı.
- Haradan gəlirsən? Sən də tapmısan haqqın yolunu? - Nuru soruşdu.
Şəfinin cavabını gözləməyib Cəbrayıl dilləndi:
- Kabinetləri gəzmək elə sənə qalmayıb ki, qorxursan yerini tutar?
- Narahat olmayın, çörəyinizi əlinizdən almaram, - Şəfi gülə-gülə onlardan ayrıldı.
Nüsrətin iradlarından nəticə çıxararaq işdə dönüş yaradıb sərtləşmək üçün təcili “naruşitel” ovuna çıxıb,
iki-üç məhkumun cəzalandırılmasına nail olmalı idi. Kimə ilişəsən ki, nə şiş yansın, nə kabab, - Şəfini fikir
apardı. Müəssisə işçilərinin hərəsinin nazirlikdə və yaxud ondan böyük hökumət idarələrində adamı, arxası
olduğu sayaq, imkanlı məhkumların da hər birinin əməkdaşlar içərisində, ya da katyolda güvəndiyi “dayıları”
vardı. Daxili intizam qaydalırının xırda pozuntusuna görə çək-çevirə salan kimi gizlin “dayı” üzə çıxıb, ərklə
narazılığını bildirirdi. Ən yaxşı halda isə öz aləmlərində “tulapayı” hesab etdikləri bir neçə on manatı hörmət
adı ilə ona sırıyıb, təhlükədən sovuşmağa çalışırdılar. Ağzını yummaq üçün verilən pulu Şəfi hörmət yox, özünü
məhkum qarşısında mənən kiçilmək hesab etdiyindən, belə pul qazanmağı mənliyinə sığışdır-mırdı. Yoldaşları
içərisində ona gülən çox olurdu:
- Ağzın isti yerdədir, subaysan, mənəviyyatdan danışırsan... Dayan, evlənib ailə saxlayanda, ehtiyac səni
vadar edəndə halına ba-xarıq, - deyirdilər.
Qəribəsi o idi ki, zabitlərə pulla “hörmət” etməyə alışan məhkumlar da onu anlamayıb bacarıqsız hesab
edirdilər.
Cəbrayılsa zarafatından qalmırdı:
- Sən gəl buranın abu-havasını korlama. Ürəyin istəməyən pulu gördün ala bilmirsən, xəbər elə mən
gəlim alım.
Havadara əhəmiyyət verməyib xahiş-minnətin ziddinə gedə-rək məhkumu cəzalandırmaq üçün qabağına
qatıb ikinci mərtəbəyə aparmaq da çox vaxt sərf eləmirdi. Məhkumu cəzalandırmaq əvə-zinə, “profilaktiki”
söhbət aparıb buraxırdılar. Ara yerdə pislik ona qalırdı. Cəzalanmalı məhkumun havadarsız və imkansız
olduğunu biləndə təklikdə onu qınayırdılar: - Fərli bir adam tapa bilmədin? Lü-tün birisini bura niyə
gətirmisən? Elə otağında tərbiyəvi söhbətini elə, səhvini başa sal, qurtarsın getsin.
O, baraka tərəf getdi. Barakın girişində onun yaxınlaşmasın-dan xəbəri olmayan, arxayın papiros çəkən iki
məhkum söhbət edirdi.
- Siz, ikiniz də yaxın gəlin, - Şəfi onları çağırdı. Dəstə rəisi-nin səsini eşidən məhkumlar söhbəti
saxlamaqla yanaşı, papirosu giz-lətməyə çalışdılar.
- Bizimləsiz?
- Bəli, sizinləyəm. Papirosu gizləməyinizin xeyri yoxdur, bəri gəlin.
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Nəsihətlə canlarını qurtaracağını güman edən məhkumlar günahkarcasına gülümsəyərək, ona
yaxınlaşdılar.
- Sizə dəfələrlə xəbərdarlıq etmişəm, yenə öz bildiyinizi edir-siniz. Daha bəsdir. Çıxın bayırda,
papirosunuzun ardını çəkin, məni gözləyin. Bu dəfə mən bilirəm, nə edəcəyəm.
- Müəllim, vallah sizi görmədik. Bir də eləmərik. Dustaqlıq-dır da, o qədər fikir-xəyal edirik ki,
özümüzü də yaddan çıxardırıq.
- Eybi yox, çöldə gözləyin, özünüzə gəlin.
Şəfi tələsik raport hazırlayıb ikinci mərtəbəyə çıxmaq istəmə-məsindən onları növbətçi hissəyə təhvil
verdi. Məhkumlar raportun rəisin növbətçi köməkçisinə təqdim edilənədək, Şəfinin onları bağış-layacağına
inanırdılar.
- Ay müəllim, sizdən çıxmayan iş, niyə belə etdiz? Özümüz söhbətimizi eləyib həll edərdik. Bura niyə
gətirdiz?
- Fərqi yoxdur. İndi söhbətinizi burda edərsiz, - deyə Şəfi çox dayanmayıb otağına qayıtdı.
Axşamtərəfi məhkumları təhvil alan növbətçi köməkçi onun otağına gəlmişdi:
- Raportunu Rasim müəllimə çatdırdım. O da göndərdi Nüs-rətin üstünə. Nüsrət də deyir xırda
“naruşeniyadır”, özünüz həll edin. İndi nə məsləhət görürsən? Özün bilirsən də, elə fərli-başlı adam da deyillər,
“ lütqom”dular. Necə etsək yaxşı olar?
- Məni sayıb yanıma gəldiyin üçün çox sağ ol, - Şəfi cavab verdi, - qaldı o biri məsələ sənlikdir. Mən
qarışmıram, xətrin necə istə-yir, özün bildiyin qaydada yoluna qoy.
- Sağ ol. Heyif ki, aramızda sənin kimi oğlanlardan azdır, - növbətçi köməkçi razılıq edərək otaqdan
çıxdı.

***

Bacısı görüşə gəlib gedəndən sonra Əzizin axırıncı iki ayı nigarançılıqla keçmişdi. Qəlbində rahatlığı
pozulmuşdu. O gün olmur-du ki, Zinyəti xatırlamasın. Həsrətlə xoş xəbər gözləyirdi. Ata olacaqdı! Onun qanıqanından, canı canından nişanəsi gələcəkdi dün-yaya. Fərqi yoxdur, qız olsun, ya oğlan. Təki həyatda onun da
balası olsun, Zinyətlə onu birləşdirsin, özü ilə səadət gətirsin. Oğul olub, düşmən çəpəri olmaqdan başqa ataanası üçün nə artırıb ki? Yenə sağ olsun bacısı, lazım gələndə köməkdi, həyandı. Övladı olan kimi Zin-yətə
məktub yazıb onunla nigaha girməsini xahiş edəcəkdi. “Müəl-limdən”, - dəstə rəisi Şəfini belə çağırırdılar, öyrənmişdi, məhkum ola-ola nigaha girməyə hüququ vardı. Nigahları qeydə alınandan son-ra vaxtlı-vaxtında
Zinyətlə ailəvi görüşə çıxmaq imkanı yaranardı. Yaxşı ailəsi, həyat yoldaşı olmaq, insan üçün sağlamlıq və
azadlı-ğından sonra ən böyük xoşbəxtlikdir. Məhkum yoldaşlarından Nurul-lanın bu cəhətdən bəxti gətirmişdi.
On ildən artıq həbsdə olmasına baxmayaraq, az qala hər ay uşaqları yanında pay-pərə ilə Nurullanın görüşünə
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gələn həyat yoldaşını, çəkdiyi əzab-əziyyətlər bezikdir-mirdi. Uşaqların sayı da hər iki-üç ildən bir artırdı. Bir
dəfə nazir-liyin məsul qadın işçilərindən biri müəssisəyə, məhkumlarla görüşə gələrkən, Nurullanın on ildən
çox həbsdə ola-ola yeddi uşağı olmasını eşidib təəccüblənmişdi: bəs bu uşaqlar necə olub? Nurul-lanın izah
etməkdə çətinlik çəkdiyini görən rəis tez məsul işçinin qulağına pıçıldamışdı ki, qayda-qanunla müəssisədə
yaradılmış şərait yoldaşı ilə görüşə imkan verir. Məsul işçi anlayıb gülümsəmiş, Nurulla isə utanıb başını yerə
dikmişdi.
Təzə evli olanların əksəriyyəti isə, tutulandan il keçməmiş arvadlarının məhkəməyə boşanma ərizəsi
verməsi xəbərini alırdı. Etiraz edəni az olurdu. Cavan qadının illərlə dözüb xəyanət etməyə-cəyinə
inanmayanlar, arvadlarının boşanma üçün məhkəməyə etdik-ləri müraciətə qeyd-şərtsiz, həvəslə razılıq
verirdilər. Çöldə kimin-ləsə gəzib adımızı batıracaqlarsa, bəri başdan boşamaq sərfəlidir, - düşünürdülər.
Namus cinayət aləmində hər şeydən uca tutulurdu. Mehbalı kişi ahıl yaşında namus üstündə yatırdı.
Nəvələri olan bu kişi gecə-lərin birində hiss edir ki, qaranlıqdı, yanında yatan arvad ona xəyanət edir. Sakitcə
ayağa durub qonşu otaqdan baltanı götürüb gəlir. Balta-nın küt tərəfini yorğan döşəkdə yatan arvadın başına
çırpır. İşığı yandırandan sonra tək-tənha uzanmış arvadın öldüyünü görür. Hadi-sədən neçə illər keçsə də, bu
günə kimi ayırd edə bilmirdi ki, arvadı başqası ilə yuxuda görmüşdü, yoxsa həqiqət idi? Ara yerdə ailənin
nifrətini qazanmışdı. Uşaqlar da, nəvələr də - hamı ondan üz döndər-mişdi, heç kim yanına gəlmirdi. Cəza
müddətinin sonu yaxınlaşsa da, çölə çıxmaq istəmirdi. Çöldə ona kim baxacaqdı, harada yaşaya-caqdı, yazıq
kişini dərd götürmüşdü.
Əzizin Zinyətə görə narahatlığı əsasən Kamran tərəfindən idi; Zinyətin məktubundan açıq-aydın
görünürdü ki, bacı-qardaş arasın-dakı münasibət get-gedə düşmənçiliyə çevriləcəkdi. Zinyətin inadcıl-lığı
başına bəla açacaqdı. Atasının vəsiyyətini danan Kamran isə öz istəyinə çatmaq üçün hər yaramazlığa əl ata
bilərdi. Tanıdığı məh-kumlar arasında əmlak bölgüsünə görə, qardaşını, bacısını öldürən-lər az deyildi. Belələri
nə vaxtsa ürəklərində vicdan əzabı çəksələr də, dillərində özlərini haqlı sayırdılar.
Son günlər Əzizin gecələr gördüyü qatmaqarışıq yuxular, onu lap hövsələsiz etmişdi. Gah onları bir sürü
ilan izləyirdi, gah selə düşürdülər. Hər dəfə də Zinyət onu köməyə çağırırdı. Nədənsə, istək-lisinə yetişincə
yuxudan ayılıb özünü qan-tər içində görürdü. Olmaya Zinyətin başına bir iş gəlib? Haradan, kimdən, necə xəbər
tutsun? Aynur məktub, ya bir xəbər çatdırmırdı ki, bilsin nə var, nə yox, ürə-yi sakitləşsin.
Bir səhər zonun həyətində onu əməliyyatçı baş leytenant

Orxan səslədi:

- Əziz, bəri gəl!
- Xeyirdirmi, cənab baş leytenant? - O, Orxana yaxınlaşıb maraqlandı.
- Xeyri sənlikdir. Gedək otağa məktubunu verim apar.
Sevincindən Əzizin ürəyi uçunurdu. Yəqin bacısı yazıb, söz vermişdi, sözünə əməl edib. Görən nə
yazıb, ay Allah?!
Əziz Orxanla otağa daxil oldu. Əməliyyat işinin yazı-pozu-suna, gələn-gedən məktublara Orxan baxırdı.
Baş leytenant stolun si-yirtməsindən məktubu çıxarıb Əzizə uzatdı:
- Şirinliyi gəlsin.
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- Gəl belə danışaq. Aparım, oxuyum, sevinsəm baş üstə, yox sevinməsəm, incimə məndən şirinlik
olmayacaq, - Əziz məktubu aldı.
- Yaxşı, apar oxu, - Orxan razılaşdı.
Əzizin məktubu oxumağa cürəti çatmırdı: ya sevincindən qa-nad açıb uçacaqdı, ya da yenidən qəm
dəryasına qərq olacaqdı. Onun keçirəcəyi hisslərin kimsənin görməməsi üçün sakitliyə, həmişə İltifatla oturub
dərdləşdiyi oturacağa tərəf addımladı. Tut ağacının köl-gəsində əyləşib, həyacandan əlləri titrəyə-titrəyə məktubu
açıb hə-risliklə oxudu: “Əziz qardaşım, Əziz! Salam! Necəsən? Biz yaxşıyıq. Mamanın sənə çoxlu salam-duası
var. Canının sağ olmasını və tezlik-lə çölə çıxmağını Allahdan arzu edirik. Sənə məktub yazmağa tələs-mirdim.
İstəyirdim vaxtı çatanda xoş xəbər yetirim. Amma, görünür qismətdən qaçmaq mümkün deyilmiş. Narahat olma.
Zinyət sağ və salamatdır. Ancaq, özü də istəmədən duran yerdə evlərində olan dava-dalaş nəticəsində başı bəlaya
düşüb. Hə, yenə qardaşı ilə sözləri düz gəlməyib. Kamran ondan uşağı məhv etməyi tələb edirmiş. Mübahisə
qızışdıqca bir-birini təhqirə keçiblər. Təhqirlərin birində Zinyət əlin-dəki iri, qalın stəkanı Kamranın başına necə
çırpıbsa, Kamran yerə yıxılıb özündən gedib. Huşu başına gələndən sonra qayıdıb evinə, özünü yaxşı hiss
etməyib. Səhəri günü təcili yardımla xəstəxanaya çatdırılıb. İki gün ötüb, üçüncüsündə elə orda keçinib. Yarım ay
olar dəfn olunub. Cinayət işi açılıb, müqəssir Zinyət sayılır. Hamiləliyini nəzərə alaraq Zinyəti hələlik
məhkəmənin hökmünədək həbs etməmə-yi qərara alıblar. Məhkəmə yaxın həftədə keçiriləcək. Çoxdan əlim
gəlmirdi bunları sənə yazmağa. Neyləməli, olacağa çarə yoxmuş. Mə-nim borcum isə baş verənləri sənə ərz
etməkdir.” Əzizin qəhərdən gözləri dolmuşdu, odu ki, arxasını oxuya bilmədi: Zinyətin tezliklə həbs ediləcəyi gün
kimi aydın idi! O, Zinyətin adı hallanmaması üçün olmayan cinayəti boynuna götürüb ömrünü həbsdə çürütməyə
razı olmuşdu. Belə yerdə deyilib: sən saydığını say, gör fələk nə sayır. Onun çalışdığı əbəs imiş, Zinyət türməni
görməliymiş. Hələ bunlar azmış, ola bilsin ki, onların sevgisinin meyvəsi - balası həbsxanada, dəmir barmaqlıqlar
içərisində dünyaya göz açacaqdı... Onun nə qəribə taleyi var imiş, ilahi! O belə taleyə layiqdirmi?! Sualına cavab
axtarırmış kimi gözlərini göyə dikdi. Heç kimə göstərmək istəmədiyi, güclə saxladığı göz yaşları qəhərə dönüb
boğazına doldu. Səmanın göz işlədikcə qüdrətli duruşundan, sonsuz ənginliklərindən nəsə anlamaq mümkün işə
oxşamırdı. Bir anlıq nəfəsini tutan qəhərdən boğazını arıtlayıb, çatmayan havanı sinədolusu ciyərlərinə çəkdi.
Özündən asılı olmayaraq, ulu yaradana dua etdi: “Şükür, şükür, yaratdığın günə, verdiyin nəfəsə...” Çəkdiyi
nəfəsdən, gözünün qırpmasınadək - hər şey o uca varlıgın ixtiyarında idi.

***

Üç gün idi, şəhərdənkənar müəssisələrin birində məhkumların qiyamının baş verməsi ilə əlaqədar,
nazirin əmri ilə bütün islah əmək müəssisələrində gücləndirilmiş iş rejiminə keçilmişdi. Gücləndiril-mənin
səbəbini məhkumlardan hələlik gizləmək tapşırılsa da, sirr saxlamağa hulqumu olmayan zabit və nəzarətçilərin
hesabına məh-kumların əksəriyyəti məsələdən xəbərdar idi.
Hadisə möhkəm rejimli müəssisədə olmuşdu. Axşam yoxla-ması zamanı əvvəldən razılaşmış iki
məhkum xasiyyətcə kobud rəisi bilərəkdən yersiz hərəkətləri ilə özündən çıxarırlar. Rəisin söyüşün-dən sonra
təhqirə dözməmələrini bəhanə edərək, gözlənilmədən onun üzərinə atılıb bıçaqla ölümcül yaralayırlar. Rəis
müavininin tapança-sını çıxarıb göyə atəş açması ilə xaosun, ağlı başında olmayan küt-lənin qabağını almaq
olur. Rəisi təcili xəstəxanaya aparıb, ölməsinə imkan vermirlər. Vəhşiləşmiş iki məhkumu isə qandallayıb,
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doyunca çırpıb həbsxanaya göndərirlər. Çağırılmış daxili qoşun əsgərlərinin müəssisəyə daxil olması ilə
adboyadək rejim şəraiti əvvəlki vəziyyə-tinə qaytarılır. Bununla belə, prokuror və müstəntiqlər açılmış cina-yət
işinə dair fəaliyyətlərini hələ bitirməmişdilər.
Bu hadisədən hamı mütəəssir olmuşdu. İstintaq başa çatandan sonra nə qədər əməkdaş cəzalandırılacaq, iş
yeri dəyişdiriləcək, işdən kənarlaşdırılacaqdı! Hər yerdə yoxlamaların sayı çoxalacaqdı. Heç məhkumlara da yaxşı
olmayacaqdı. İki vəhşinin ardınca, onlarla məh-kumun cəza müddəti artırılacaq, cəza yerləri dəyişəcək,
qalanlarına isə nəzarət gücləndiriləcəkdi.
Şəfinin düşüncəsi ilə nəticə məlum idi. Bəs səbəb nə olmuşdu ki, o, iki məhkuma həmişə eşitdikləri
söyüş bəhanə olmuşdu? Qəribə də olsa, səbəb barədə dərin fikirləşmək istəyən yox idi. Səbəb adi qaydada
qiymətləndirilirdi: məhkumun qudurması.
Zabitlərin qəzalı anlarına sevinən məhkumların bəziləri isə öz aralarında pıçıldaşırdılar: “Dustağın
çörəyini yemək olmur, gec-tezi var…”
Gücləndirilmənin dördüncü günü rəisi nazirlikdə keçirilən müşavirəyə çağırmışdılar. Axşamtərəfi
müəssisəyə qayıdan rəis iclas keçirmək üçün daxili radio ilə bütün zabitlərin təcili kabinetinə yığış-masını elan
etdirdi. Rəisin müşavirəyə aid məlumatı və fikirlərini sabaha saxlamayıb tələsməsi, müşavirənin ciddiliyindən
xəbər verirdi.
İyirmi dəqiqə ərzində hamı rəisin otağına yığışmışdı. Rəisin həmişə məğrur görünən çöhrəsi
dəyişilmişdi. Narahatlıq yağan sərt baxışları dolmuş buludu xatırladırdı, əsəbiləşməyə hazır idi. O, adəti üzrə iti
baxışları ilə hamını süzüb sözə başladı:
- Vəziyyət olduqca ciddidir. Baş verən hadisədən hamının xə-bəri var. Bu günkü müşavirədə məsələ ətraflı
müzakirə olundu. Vəziy-yətin gərginliyini nəzərə alan hörmətli nazirimiz hadisənin səbəblərini yaxından
öyrənmək üçün şəxsən özü həmin müəssisəyə getmiş, oradakı əməkdaşlarla, məhkumlarla görüşüb araşdırma
aparmışdır. Nəticədə islah idarəsinin işindən bütövlükdə narazı qalmışdır. Müşa-virədə idarə rəhbərliyinin yenisi
ilə əvəz olunması qərara alındı. Əv-vəlki işində ədalətliliyi və rəhbərlik qabiliyyəti ilə fərqlənən daxili işlər
nazirliyinin əməkdaşı rəis təyin olundu. Yeni rəhbərlik qarşısında köklü islahatların aparılması tələbi qoyuldu.
Hörmətli nazirimizdən sonra çıxış edən idarəmizin təzə rəisi bütün islah əmək müəssisələrinin rəislərinə müraciət
edərək günü sabahdan fəaliyyətimizdə ciddi dönüşün yaradılmasını, bu vaxtadək məhkuma olan münasibətin
dəyişilməsini, onlara bir şəxsiyyət kimi yanaşılmasını tələb etdi. Yersiz söyüş və təhqirlər, işgəncə və cismani
cəzalar yığışdırılmalıdır. Cəzalar yalnız qanun çərçivəsində olmalıdır. Məhkum həbsdən cəmiyyətə fiziki və
mənəvi cəhətdən sağlam vətəndaş olaraq qayıtmalıdır. Hələ yuxarının göstərişi olmayanda, mən bu müəssisəyə
rəis gələn gündən özbaşı-nalığın qarşısını alıb hər şeyi, o cümlədən cəzalandırmanı öz nəzarə-timə götürmüşəm.
And olsun stolumun üstündəki Qurana, bir də təkrar etməyəcəyəm. Birdəfəlik qulağınızdan sırğa edin:
məhkumdan məcbur pul almaq olmaz. Bir-iki nəfərə güzəştlər etmişdim. Sabahdan onlara, eyni zamanda bütün
əməkdaşlara xəbərdarlıq edirəm: tələblərə uyğun işləyə bilməyən əməkdaşlar vaxt itirməyib özlərinə başqa yerdə
iş tapsınlar. Aramızda rüşvətxorlara yer olmamalıdır. Korrupsiyaya yox deyirik. Qaldı bir məsələ: nazirin göstərişi
ilə adı çəkilən müəssisəyə yeni şəxsi heyət yaradılması üçün qalan müəssisələrin hərəsindən bir-iki nümunəvi
əməkdaş toplanılıb komplektləşdirilməlidir. Yaxın günlərdə, - müavinləri göstərdi, - məsləhətləşib, qərara gəlib,
iki-üç nəfəri təqdim edəcəyik. Könüllü getmək arzusu olan varsa bildirsin. Rəis yerindən gözünüzü çəkin. Yeni
rəis artıq təyin olunub.
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- Müavin yeri necə? - adəti üzrə yerində sakit otura bilməyən “bozdarın” - sex rəisi Aqilin qəfil
sualından hamının üzünə gülüş qondu.
- Müavinlik keçir könlündən? Sən müavin olsan qan su yerinə axar, yazıqdı millət, - rəisin azca qırışığı
açıldı, - yüksək vəzifə deyə bilmərəm, ən azı bərabər vəzifə veriləcək.
- Rəis, - Aqil yenə dilavərləşdi, - doğrudurmu, deyirlər təzə baş rəisimiz avtomobil müfəttişi olub. Biri
prokuror idi, prokurorları yığdı başına, digəri idmançı idi, idmançıları topladı. Bu da yol müfət-tişlərini yığacaq
idarəyə…
- Sənlik deyil, get işinlə məşğul ol, - rəis ona bozardı, - yaxşı, dediklərimi unutmayın. Xüsusilə
məhkumlarla münasibətlərinizdə yersiz hərəkətlərə yol verməyin. Hərə öz işini məsuliyyətlə, təmiz vicdanla
yerinə yetirsin. Gedə bilərsiz.
Otaqdan çıxan yaşlı zabitlər başlarını bulaya-bulaya təəssüf-lənirdilər:
- Gözəl sözləri eşitdinizmi? Təzə işə başlayanda hamısı belə tələb edir. Azmı görmüşük? Qiymət
artımından qeyri heç nə dəyiş-məyir…
- Hə, əvvəlki hamıdan turnikə çıxmaq tələb edirdi, bu da sürücülük vəsiqəsi istəyəcək…
- Hələ görəcək günlərimiz irəlidədir, cinayətkar şəxsiyyət olub. Təqaüd vaxtı da çatmadı, ərizəmizi
yazaq rədd olaq...

***

İki gün sonra rəis, iki müavini və əməliyyat rejim şöbəsinin rəisi ilə məsləhətləşib baş idarəyə təqdim
ediləcək əməkdaşları mü-əyyənləşdirərkən, Nüsrət zabitlərdən Şəfinin göndərilməsini təklif etdi. Bəhramın
etirazına baxmayaraq, təklif səs çoxluğu ilə qəbul edildi. Ondan əlavə daha iki nəzarətçinin də təqdim olunması
qərara alındı.
Şəfi bu xəbəri sakit qarşıladı. Rəis onu kabinetinə çağırıb xeyli təriflədi. Rəhbərliyin qoyduğu yeni
tələblərə başqalarına nisbə-tən daha çox onun uyğun gəlməsini qeyd etməklə yanaşı, ciddi rejimdə bir ilə yaxın
iş təcrübəsi toplayıb, işləyəcəyi ağır olmayan rejimdə özünə layiq yerlərdən birini daha asan tutaraq böyük
hörmət qazanacağına əmin olduğunu bildirdi.
Zonda aparılan islah tərbiyəsinin hər üzünü öyrəndikcə, bəzi işçiləri çıxmaq şərti ilə, sözü ilə işi düz
gəlməyən bu adamlarla işlə-mək Şəfiyə onsuz da daxili mənəvi əzablardan qeyri heç nə vermirdi. Bacara
bilirsənsə həya gözləmədən yalan danışmaq, aldatmaq, atmaq adi hal, qabiliyyət - həyat norması idi. Zarafatla
deyilən işləmək devizi isə belə idi: Qanacağın olmasa da olar, təki qazanacağın olsun.
Təzə iş yeri buradan yaxşı olmasa da, pis də olmayacaqdı. Çünki, digər müəssisələrdən də yığılacaq özü
sayaq “işə yaramayan-larla” işləməkdən əzab çəkməyəcəkdi.
Şəfi rəisin gözləmədiyi tərzdə razılıq etdi:
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- Çox sağ olun, cənab polkovnik, mənə göstərilən etimada görə. Böyük məmnuniyyətlə rəhbərliyin
göstərişinə əməl etməyə ha-zıram. Ancaq, bir xahişim var. Əgər gedirəmsə, bax elə indi, buradan məni yola
salın. Mən daha iş otağıma qayıtmayım.
Rəis təəccübləndi:
- Onun nə fərqi var, sənin üçün? Bəs yoldaşlarınla vidalaş-maq istəmirsən?
- Xeyr.
- Özün bil, doğrudan, qəribə oğlansan. İndi tapşıraram, bu saat sənədlərini hazırlayarlar.
Şəfiyə kim inanacaqdı ki, o, özü getmək istəyir. Kənarlaşdı-rıldığını duyub, sözlə deyilməsə belə ona
dikiləcək çoxmənalı baxış-ları görmək, o baxışlardan əzilmək, alçalmaq istəmirdi.
Yarım saatdan sonra Şəfi dəmir qapıları keçib çölə çıxdı. Müəssisənin qabağında onunla işə ilk dəfə
gəldiyi gün rastlaşan “otdelkadr” Elmira, hazırlanmış sənədləri Şəfiyə verib ah çəkdi:
- Bura bir işə gələndə sevinirlər, bir də işdən çıxanda.
Heç nə dəyişməmişdi. Vahiməli qapı da, uca hasarlar da. Vış-kadakı əsgərlər də həmən idi. Bir il əvvəl
olduğu kimi. Heç o da, de-mək olar ki, dəyişməmişdi. Sadəcə, bir il hasarların o tayında qalan ayrı dünyada təkcə fiziki baxımdan yox, mənəvi üzdəniraqlarla dopdolu dünyada qonaq olmuşdu. Bu dünyanın çöldən ən
böyük fər-qi ondaydı ki, burda hər şey öz adı ilə çağırılır: cildini gizlədə bil-məzsən! Paqon da, burjuy da, lüt
də, “şusturyak”, üzdəniraq da özü-nü olduğu kimi tanıyır və tanıdır. Onların içərisində həyatından, günündən
razı qalan bir insan tapa bilməzdin: hərəsi bir cür bədbəxt idi…
O, xeyli getdikdən sonra son dəfə dönüb geriyə baxdı. Həmi-şə işdən çıxanda, evə tələsdiyindən
əhəmiyyət verməmişdi: müəssisə uzaqdan şəhərin ortasında düzbucaqlı dördkünc mücərrəd, yad adaya
bənzəyirdi.
Üzdəniraq ada... Bu adanı bundan doğru necə adlandırmaq olar?! - Şəfi düşündü. Oranın havasını udmuş
insanın başqa cür düşünməsi mümkün deyildi…
Onu isə hələ irəlidə, uzun bir xidmət dövrü – keşməkeşli qulluq illəri gözləyirdi...
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Adboy - yuxu vaxtı
Balanda - məhbəs yeməyi
Bedalaqa - yoxsul, lüt
Bezoçered - növbəsiz
Boçka - çəllək
Burjuy - imkanlı dustaq
Çepe - qarmaqarışıqlıq
Çuma - çirkab
Xlebnik - çörək kəsdiyi yoldaşlar
Xodka - gəliş, məhkum olunma mənasında
İnstruktaj - təlimatlandırma
Kaptorqşik - məhkumların əşyaları və ərzağı saxlanılan otağa nəzarət edən
Keespe - nəzarət iz zolağı
Konvoy - dustağı müşayiət edən mühafizə dəstəsi
Kupe - barakda qatardakı kimi üz-üzə, yanaşı qoyulan çarpayı cütü
Krıtı - qapalı həbsxana
Qrev - dar gün üçün toplanmış maddi vəsait və ya könüllü verilən yardım
Larek - xırda alver üçün köşk
Lavka - dükan
Moment - vaxt, an
MRNK - müəssisə rəisinin növbətçi köməkçisi
Nadzor - nəzarətçi
Nara - cərimə təcridxanasında yataq yeri
Naruşitel - qaydaları pozan
Obxod - nəzarət məqsədi ilə ərazini gəzmə
Ofiser - zabit
Otdelkadr - kadrlar şöbəsi
Otvetstvenni - məsul
Piçok - papiros kötüyü
Polojeniya - vəziyyət
Pomprokuror- prokuror köməkçisi
Priklyuçenie - sərgüzəşt
Priznavat - tanımaq
Prob - siftə
Sançast - tibb məntəqəsi
Srok - cəza müddəti
Stroqi - ciddi rejim
Stukaç - gizlin məlumat çatdıranlar
Sud - məhkəmə
Suka - arada gəzən, satılmış
Şizo - cərimə təcridxanası
Şmon - axtarış
Varanok - dustaq gəzdirən maşın
Volnı - azadlıq mənasında
Voyevat - vuruşmaq, çalışmaq
Vışka - qarovul qülləsi
Zameçaniye - məzəmmət
Zampalit - siyasi işlər üzrə müavin
Zanit - tutmaq, məşğul etmək
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MÜNDƏRİCAT

Üzdəniraq ada (roman).................................................
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Rövşən Yerfi
ÜZDƏNİRAQ ADA
(roman)

Formatı 60x90 1/16 , Fiziki çap vərəqi 11,5.
Tirajı 300.
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