
 

 

YYSQ – WWW.YYSQ.ORG 
www.kitabxana.net  

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

 

2014 

“Çağdaş Azərbaycan bədii nəsri”: 40  (07-26-2014) 

Nisə Bəyim 

 
ONLİNE 

 

Fantastik roman 
 

YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri  

 

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri  

http://www.yysq.org/
http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Nisə Bəyim                  ONLİNE 

2  

 

www.kitabxana.net 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın 

təqdimatında 

 “Çağdaş Azərbaycan bədii nəsri”: 40 (07-26 - 2014) 

 Bu elektron nəşr http://www.kitabxana.net - Milli 

Virtual-Elektron Kitabxananın “Çağdaş Azərbaycan bədii 

nəsri” Kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində nəşrə 

hazırlanıb və yayılır. Elektron Kitab N 40  (07-26 - 2014) 

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən 

qurum: 

YYSQ - http://www.yysq.org və Azərbaycan 

Yazıçılar Birliyi - http://www.azyb.net 

Nisə Bəyim 

 

ONLİNE 
Fantastik roman 

 

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. 

YYSQ - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri  

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), 

yazar-kulturoloq 

http://www.kitabxana.net/
http://www.kitabxana.net/
http://www.kitabxana.net/
http://www.yysq.org/
http://www.azyb.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Nisə Bəyim                 ONLİNE 

 

3 3  

 

 

Nisə Bəyim 
 

ONLİNE 

 
Fantastik roman 

 

 

 
 

 
Bаkı, YYSQ - 2014 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Nisə Bəyim                  ONLİNE 

4  

 

ONLİNE 

 

Fantastik roman 

 

Birinci hissə 

  

     Bütün gözəlliklərin və həqiqətlərin daşıyıcısı 

insandır. Doğuluşunda, duyğularında,  varlığında, 

ruhunda kainatın sirlərini, zamanın 

qanunauyğunluqlarını  daşıdığından   xəbərsiz olan 

insan - tutulduğu sevdaların, yaşadığı hadisələrin, 

çəkdiyi iztirabların  səbəbini və mənbəyini  bilmədən 

ömür yoluna davam edir. 

 Günlərin birində elə bir hadisə baş verir ki, insan 

dayanmalı, düşünməli, dərk etməli olduğunu anlayır. 

Belə hadisə insanın başına gələ də bilər, gəlməyə də 

bilər. İnsan dönüb geriyə baxa da bilər, baxmayıb 

yoluna davam edə  də  bilər. Biz hamımız bir-

birimizə oxşadığımız kimi, həm də bir fərd kimi çox 

fərqliyik. Eynən, sizə danışacağım əhvalatda olduğu 

kimi... 

     Bu gün hamı mənim haqqımda yazdı. Tanıyan da, 

tanımayan da  öz hiss və duyğularını, həyatdan  

görüb  eşitdiklərini,dünya, insan, ölüm və əbədiyyət 
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haqqındakı  bilgilərini,təcrübələrini filosofcasına 

sərgilədilər. Bir daha əmin oldum ki, insanlar faciəvi 

hadisələrə daha çox həssasdırlar. Səhifəmdə olan 

dostlar, tanışlar şəkillərimi  paylaşdılar,haqqımda 

təsirli, xoş sözlər söylədilər, daha həssas olanlar xeyli 

mütəəssir oldular. 

  Mənimlə səmimi münasibətdə olan dostlar ürək  

yanğılarını  bir-birləri ilə bölüşdülər. Dünənə qədər 

mən də səhifəmdə onlarla bərabər  idim.  Dünənə 

qədər... 

Dünənə qədər hər şey başqa cür idi. Günəşin doğuşu, 

qürubu, ulduzların  gecə  nağılları, möcüzə gətirən 

küləklər, sirli nəğmələr oxuyan yağışlar, ətrafımdakı 

doğmalarımın, qohumlarımın sevgisi, söz -söhbəti, 

dedi-qoduları, dostlarım, kitablarım , xəyallarım və  

xatirələrim –hər şey mənimlə bərabər, mənə məxsus 

olan dünyamın  rəngləri və şəkilləri, canlı tabloları 

idi. Mən həyat dolu, arzularla çırpınan, gənc, savadlı,  

perspektivli həkim, ailəmi, yaxınlarımı, dostlarımı 

sevən və sevilən canlı insan, nənəm demişkən, 

Allahın yaraşıqlı və yapışıqlı bəndəsi idim. 

Doğrudur, indiyə qədər yaşıdlarım, rəfiqələrim kimi  

həyəcanlı görüşlər, çılğın sevgi macəraları 

yaşamamışdım, amma hər bir insan kimi, bunu çox 

arzulayırdım, ailə qurmaq, xoşbəxt olmaq istəyirdim. 
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Buna indiyədək vaxt, imkan olmamışdı. Bəzi tələbə 

yoldaşlarımız elə universitet illərində ailə qururdu. 

Yaşıdım qızlarının hər birinin söyləyəcəyi, 

ağlayacağı və yaxud öyünəcəyi sevgi nağılı vardı. 

Amma mən gözləyirdim. Bütün fikrim dərsdə, 

oxumaqda idi. Mənim  vəziyyətimdə belə şeylər  

yolverilməz idi. 

  Atam ürək  xəstəliyindən erkən vəfat etmişdi. 

Bəlkə, bu səbəbdən mən yalnız və yalnız həkim 

olmağı arzulamışdım. Anam dil-ədəbiyyat müəllimi  

idi. Aldığı az miqdarda  maaşı  ilə  evi, qardaşımı və 

məni saxlayırdı. Qohumlarımızın    köməyinə, 

yardımına baxmayaraq, ailənin ağırlığı  anamın 

öhdəsində idi. Atasızlığın, yetimliyin acı  duyğuları 

uşaqlıqdan  qəlbimdə dərin şırımlar açmış, 

sağalmayan, unudulmayan izlər qoymuşdu. 

İçimdəki dayaqsızlığı gizləmək üçün   zahirən  

özümü tox  tutmaq, bəlkə də, gərəksiz  qürurluluq 

məni çəkingən, təzadlı, quru adam kimi göstərirdi. 

Bəlkə də lazımsız yerə belə görünməyə səy 

göstərirdim. 

     Anama yazığım gəlirdi. Cavan yaşlarından  

dünyada ən böyük arxasını, ən əziz adamını itirərək  

çətinliklərlə, sınaqlarla, gözlənilən və gözlənilməyən  

vəziyyətlərlə üz-üzə qalmış, bütün ömrünü 

fədakarlıqla  bizə həsr eləmişdi. Onu üzəcək heç bir 
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hərəkətə yol verməzdim. Universiteti bitirib  evimizə 

qayıtmaq, həkim işləmək, anama kömək olmaq, onun 

başını uca eləmək ən böyük arzum idi. 

Biz qəsəbədə yaşayırdıq. Çox əvvəllər bu qəsəbə 

dəmir yolunun üstündə salınmışdı. Böyük olmasa da, 

şəhər tipli idi. Sonralar dəmir yolu, qatarlar ləğv 

olundu, amma qəsəbə daha da böyüyüb genişləndi, 

əhalisi artaraq  böyük rayona  çevrildi. 

Həm də buranın  sakinlərinin əksəriyyəti 

yaxınlıqdakı kəndlərdən iş üçün yeni qəsəbəyə 

köçmüş, özlərinə yurd-yuva qurmuş, ev-eşik tikmiş, 

kök salmış, qol-budaq atmış  ailələr idi. Bizim 

babamız da yaxınlıqdakı Şıxlar kəndindən idi. 

Mühəndis olduğu üçün qəsəbədəki iri maşın-traktor 

stansiysında  işə gəlmiş və burada  ev-eşik quraraq, 

qohum - əqrəbasını  da başına toplamışdı. 

Əcdadlarım bu mahalda böyük hörmət və nüfuz 

qazanmış  şıx nəsli hesab olunurdu.   

     Qəsəbənin bir böyük xəstəxanası var idi. Mən 

həkim kimi qayıdıb bu xəstəxanada işləməyə 

başlayanda  anamın sevincinin  həddi-hüdudu yox 

idi. Bu sevinci ona yaşatdığıma görə mən də 

qürurlanırdım. İndiki zəmanədə atasız, pulsuz bir 

qızın həkim olmağınin çətinliyi hər kəsə məlumdur. 

Amma xəstəxananın vəziyyəti və şəraiti heç 
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xoşagələn deyildi. Köhnə bina, sovet dövründən 

qalma avadanlıq, primitiv müayinə üsulları şəhərdə 

gördüyüm və təsəvvürümdə canlandırdığım 

lövhələrlə heç uygun gəlmirdi. İşçilərin münasibəti 

də cansıxıcı idi. Yeni gələn, yenilik iddiası ilə işə 

başlayan   gənc həkimlərə qarşı qısqanslıq  hiss 

olunurdu. Bir ildən sonra şəhərə dönüb təhsilimi 

davam etdirmək istədiyimi söyləyəndə anam  

qətiyyətlə etiraz elədi. Sənətin var, işin var, rahat 

yaşa, dedi, bu qədər əziyyət, sıxıntı çəkdik, indi 

gecələr rahat yatıram. O biri tərəfdən də qardaşım 

mane oldu. Əsgərlikdən gələndən sonra o da 

işləməyə başladı. Orta məktəbi bitirəndən sonra, 

şəhərə, ali məktəbə imtahan verməyə belə  getmədi. 

    Bilirdim ki, o bunu anama görə,  onu tək qoymamaq  

xatirinə etdi. Bilirdi ki, oxumaq üçün pul ödəməyə 

anamın daha imkanı yoxdur.  

    Onun bu fədakarlığı uzun zaman məni incitdi. Mən 

işləməyə başlayanda təklif etdim ki, Kərim getsin 

oxumağa, amma o sözə qulaq asmadı, maşın ustası 

idi, çox bacarıqlı idi, əlləri qızıl idi. Kərim  dedi ki, 

uşaqlar oxuyub işsiz gəzir, qazanıram də... onun 

evlənmək  istədiyini eşidəndən sonra isə  oxumaq 

söhbəti tamamən qapandı. Kərim  Fatiməni   

məktəb vaxtından sevirdi, evlənmək qərarını 

bildirdi və  bununla  da hər şey dəyişdi.  Mən çox 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Nisə Bəyim                 ONLİNE 

 

9 9  

sevinirdim, elə anam da. Amma anam  sözarası  

deyirdi ki, gərək əvvəl mən  ailə qura idim, mən 

Kərimdən böyük idim. Amma neyləmək olardı, hər 

kəsin öz qisməti var. Onun səadəti, sevinci və 

həyatından razı olması məni çox rahatladırdı. 

    Evdə hər şey yaxşı gedirdi, amma xəstəxana 

darıxdırıcı idi. Ağlıma gəldi ki, facebook sosial 

şəbəkəsində  səhifə açım. ”Kardioloq“ adlı səhifə 

açdım. Tez bir zamanda maraq yarandı. Hər gün bir 

neçə saat burda məşğul olurdum. Mənə çoxlu 

xəstələr müraciət  edirdi. Hətta daimi passientlərim 

də vardı. 

Sosial şəbəkənin özünəməxsus xüsusiyyətləri var. 

Mənə elə gəlirdi ki, virtual  münasibətlərdə insanlar 

daha açıq və daha səmimi olur. Bəlkə, bu mənim öz 

xarakterimlə bağlı idi, bilmirəm. 

    Bir gün gec saatlarında  Şahinlə yazışırdım. Son 

vaxtlar bu adam tamamilə mənim həyatıma  daxil 

olmuşdu. Virtual olaraq dostlaşmış, sonra 

münasibətlərimiz  daha da irəliləyərək, dərinləşmiş, 

məcrasını dəyişmişdi. Həyəcanlı və emosional  

dialoqlarımız olurdu. Onun təkidi ilə bir dəfə 

reallıqda görüşdük. Münasibətlərimizi  təsdiqləmək, 

əmin olmaq  üçün bir-birimizi yaxından tanımağımız 

vacib idi. Bundan sonra mən daha ciddi addımlar 
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gözləyirdim. Amma bəzən özlüyümdə onun haqqında  

şübhələr peyda olurdu. Bəzən güclü intuisiyalarımla 

özümü və ətrafdakıları heyrətdə qoyurdum. İçimdən 

bir səs məni ehtiyatlı olmağa  səsləyirdi. Həlledici 

məqamlarda bu adam sözü yayındırırdı, ciddi  

addımlar atmaq gərək olan zamanlarda ümumi  

xəyallardan danışırdı. Hiss edirdim ki, mən bu insana 

güvənə bilmirəm və hardasa haqlı idim. Qadınlar 

münasibətdə kişilərin nə qədər ciddi olub-

olmadıqlarını daha tez anlayırlar. Bu, yəqin ki, 

instinklə bağlıdır. Söhbət əsnasında özümdə qəribə 

bir hal müşahidə etdim. Qəfildən ürək nahiyəmdə  

anlaşılmaz  dəyişiklik baş verdi. Hiss elədim ki, 

özümə nəzarəti itirirəm. Başım fırlandı. Çox ehtimal 

ki, bu, yorğunluğun və gərginliyin  nəticəsi idi. Bu 

vəziyyət tez keçdiyi üçün elə ordaca unutdum. 

Amma səhərisi gün işdə huşumu itirib yıxıldım. Bu, 

artıq ciddi məsələ idi. İndiyə qədər ürəyimin 

vəziyyəti ilə əlaqədar  bir narahatlığım  olmamışdı. 

Xəstəxanada daha təcrübəli həkimlərlə məsləhətləşib  

kardioqram  çıxartdıq. Nəticə məni də, həkimləri də 

heyrətə saldı. Səhəri gün həkimlər  ürəyimin koronar  

angioqrafiyasını çıxardılar. 

Məlum oldu ki, ürəyin tac damarında tıxanma var. 

Stend qoymaq və yaxud damarı dəyişmək lazım idi. 

Bakıya, müəllimimə zəng elədim. O, ölkənin ən 
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yaxşı mütəxəssisi hesab olunurdu. Ən çətin 

əməliyyatları uğurla edirdi. Məlum oldu ki, o, 

konqresdə iştirak etmək üçün xaricə  gedib. Bir 

həftədən sonra  gələcək. Gözləməyi qərara aldım. 

Anamı və qardaşımı yersiz təlaşa salmamaq üçün bu 

barədə onlara  heç nə demədim. 

Bu  xəstəlikdən 95 faiz insanın sağaldığını 

bildiyimdən, ağır nəticələr olacağını düşünmürdüm. 

Gənc idim. Bütün təhlükələr mənə uzaq bir 

mümkünsüzlük kimi görünürdü. Elə sanırdım ki, 

xəstəliyimi nəzarətdə  saxlaya biləcəyəm. Axı, mən 

ürək həkimi idim. Bildiklərimi, eşitdiklərimi sistemə 

salmağa , təzə məlumatlar öyrənməyə başladım. 

İnternetdə qeydiyyatda olan klinikaların işi, məşhur 

kardioloq-cərrahların məqəlalərini  öyrənməyə, 

araşdırmağa, əlaqə yaratmağa çalışdım. Əlbəttə, 

ümid çox idi. 

  Anam, qardaşım və  gəlinimiz  toya  getməyə 

hazırlaşanda mənə də təklif etdilər. Toy sahibi uzaq 

qohumumuz idi. Elə də gediş-gəlişimiz yox idi. Evdə 

qalmaq istədiyimi  söylədim. Heç həvəsim yox idi, 

dincəlmək və düşünmək istəyirdim. Biz eyni evdə 

yaşasaq da, mənzillərimizə giriş qapıları ayrı-ayrı idi. 

Onlar gedəndən sonra bir az uzandım, sonra 

kompyüteri açıb , mənə gələn ismarışları oxumağa 
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başladım.  Bir azdan Şahin xəttə gəldi və biz 

həmişəki kimi, hal-əhval tutmağa, yazışmağa  

başladıq. Arada cavabları gec gəlirdi və bunu 

internetin zəifliyi ilə izah edirdi. 

      Birdən mən darıxmağa başladım. Tez-tez nəfəsim 

təntiyib tutulurdu. Özümü pis hiss etdiyimdən qalxıb  

uzandım. 

  Yox, vəziyyət daha çox  gərginləşirdi. Sinəmdə və 

kürəyimdə əvvəlcə küt, getdikcə  şiddətlənən ağrıya  

dözmək mümkünsüz oldu. Qalxıb, təcili yardıma 

zəng elədim. Geyinməyə belə gücüm çatmadı. 

Divardan tuta –tuta qapıya  tərəf getdim, qapını açıb 

çölə çıxdım. Qapımı bağladım, açarı  götürüb  

düşdüm. Həyətdə  oturmağa məcbur oldum və 

huşumu itirdim.   

   Təcili yardım tez gəldi. Həkimlər məni tanıdığı  və 

vəziyyətimdən agah olduqları üçün yığışıb  

konsultasiyaya başladılar. Vəziyyət məlum idi: təcili 

əməliyyat! Başqa yolla mənə kömək etmək heç cür 

mümkün deyildi. Xəstəxanada məndən başqa  3 

kardioloq var idi. Doktor Ramiz və Həmidə xanım 

çoxdan işləyirdi, Emin isə məndən bir il əvvəl  

gəlmişdi xəstəxanaya cərrah kimi. Təcili müayinədə 

məlum oldu ki, ürəyin arxa divarındakı damarlarda 

tıxanma  maksimum həddə çatıb. Məni  əməliyyata  

götürdülər. 
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Fikirləşməyə vaxt yox idi. Transplantasiya  etmək, 

donor tapmaq mümkünsüz idi , ilkin əməliyyat- 

sıradan çıxmış  damar  ayaq damarı ilə əvəzlənməli 

idi. 

Gözləmək olmazdı. Kolleqalarım həyəcan içində 

idilər. Bizim xəstəxanada belə ağır əməliyyat 

edilmirdi, hər hansı riski olan xəstələri Bakıya 

göndərirdik. 

 Bu cür fövqəladə əməliyyatları  etmək cərrahdan  

bilik, təcrübə, cəsarət tələb edirdi. Və ən mühümü  

isə, nə qədər acınacaqlı olsa da, klinikada lazimi 

müasir avadanlığın,   

elektron cihazların olmaması, ən bacarıqlı həkimlərin 

qarşısında böyük səddə çevrilərək, peşə  fəaliyyətinin 

inkişafını mümkünsüz edirdi. Anestezoloq  işə 

başladı. 

Emin baldır nahiyəsindən müəyyən etdiyi damarları 

kəsib çıxartdı və anastamoz etdi. Vaxt idi. Qəfəsi 

yarmağa başladı: budur, ürək göründü. O, demək olar 

ki, döyünmürdü. Mən onu görürdüm.  Nə qədər kiçik 

və köməksizdir... 

Həyatımın ondan asılı olmağı çox heyrətamizdir. İndi  

tac damarda əsas qısqacı açmaq lazımdır. Emin 

damarı tikməyə başlayır. Yox! Yox! Əvvəlcə qısqacı 

aç! Emin, eşidirsən, əvvəlcə qısqacı açın! Eminnn!!! 
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Eşitmirlər! Emin damarı tikməyə davam edir. Nəbz  

düşür. Assistent xəbərdarlıq edir. Emin əli ilə ürəyi 

masaj edir. Amma təkan yoxdur. Həkimlər həyəcanla 

nə edəcəklərini bilmir. Nəbz sıfra enir. 

Eh...adi bir şey...tac damarda əsas qısqacı 

açmalıydınız. Qan dövranını təmin etmək üçün qanı 

dolayı yönləndirmək lazım idi...Axı, bu adi işdi... 

Artıq gecdir. Onların canfəşanlığı  faydasızdır. 

Emin başını tutub stula  oturdu. Üz-gözü qan içində 

idi. Ağlayırdı. Köməkçilər onun tənzifini açıb, 

əlcəklərini çıxartdılar. O qalxıb yenə mənə tərəf 

gəldi. Heyrət içində donub qalmış doktor  Ramizə: 

-Nəyi səhv elədim? Niyə belə oldu? 

Ramiz: 

-Gec idi ...Biz gecikdik. 

Emin: 

-Yox. Bundan da ağır əməliyyatlar edilib 

yanımda...Mən nəyi isə səhv elədim. 

Həmidə xanım ağlaya-ağlaya  əyilib üzümdən opdü, 

hönkürə-hönkürə getdi. 

Mən onlara kömək edə bilmirdim. 

   Özümü çox qəribə hiss edirdim. Heç zaman 

olmadığım kimi idim. Yaddaşımda belə yümyüngül 

idim. Gördüklərim məndə heç bir acı hiss, ağrı 

doğurmurdu. Yalnız yuxuda bu cür ölçüsüzlük,  

sərbəstlik və maneəsizlik mümkün ola bilərdi.  
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Emin qanlı əllərini –üzünü yudu,  bacılar ona su 

verdi. Yenidən təmiz əlçək geyindi. 

Doktor Ramiz  və bacılar  bədənimin  qanını  

silirdilər...Köks qəfəsinə dolmuş qanı 

tamponlarla təmizləyirdilər. Emin yarılmış döş  

qəfəsini tikməyə başladı. Tənziflə yaranı  bağladılar. 

Ağ tənzif yenə qana bulandı, yenə təzədən açıb 

bağladılar. Başımdakı örtüyü açdılar. Bütün qızların 

həsədlə arzuladığı gur, ipək kimi parıltılı, şabalıdı, 

uzun saçlarım dağıldı. Onu yenidən sığallayıb, 

hamar-hamar başıma sancaqladılar. Hazırlıq işləri 

başa çatdı. Baş həkim və ekspert qrupu gəldi. Mənim 

ölümüm sənədləşdirildi. Səbəblər və nəticələr 

əsaslandırıldı. Hər şey qanuna uyğun idi.  

Bəd xəbər ildırım sürəti ilə yayıldı. Zəng edib 

qardaşımı toydan xəstəxanaya çağırdılar. Kərim 

xəstəxanaya  çağırıldığı üçün  çox təəccübləndi. 

Ağlına min cür fikir gəlirdi, tək məndən başqa. Baş 

həkim onu otağına apararaq hadisə barəsində 

məlumat verdi. O inanmadan  təkrar edirdi: ”Bacım 

evdədir, onu evdə sağ-salamat qoyub çıxmışam! 

Burda yanlışlıq var, səhv edirsiz. Bu - ola bilməz!” 

Onu mənim yanıma gətirdilər. Dəli kimi qışqırmağa  

başladı. Hamının üstünə  

Cumur, günahkar axtarırdı. 
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İlahi! O niyə belə edirdi? Onu bir neçə kişi zorla 

otaqdan çıxartdı. Başqa otağa  salıb sakitləşdirməyə 

çalışdılar. Həmidə xanım, Ramiz doktor hadisənin 

necə baş verdiyini izah edirdilər. Kərim hönkürə-

hönkürə ağlayırdı. 

    Rəsmi protokollar yerinə yetirildikdən sonra, məni 

təcili yardım maşınına qoyub evimizə gətirdilər. 

Kərim yanımda oturmuşdu. Darvazamız açıq idi. 

Maşın həyətə girdi. İlahi! Həyətdə nə qədər adam 

var! Anam  qışqıra –qışqıra  maşının  qabağına 

yüyürür. Onu tutub saxlaya bilmirlər. Qardaşım 

maşından düşür. Anamı qucaqlayır.  

Qucaqlaşıb ağlaşırlar. Anam heysiz onun qucağına 

yıxılır. Qohumlar onları götürüb evə aparır. Gəlin  

döşəmədəki xalçanın üstünə təzə xalça sərir. 

Cəsədimi  xalçanın üstünə qoyub, üstümə ipək örtük 

çəkirlər. Hamı evə  dolur. Anam üzümü açıb baxır. 

Ona mane ola bilmirlər. Deyir: “Qoyun, son dəfə 

balama baxım, qoyun,  vidalaşım!” Məni qucaqlayır. 

Çaşıb qalmışam. Onunla danışmaq istəyirəm. 

Yanında otururam. Mən də onu qucaqlayıram. 

Üzümü üzünə qoyuram, ona sıxılıram. Anam, 

deyəsən , sakitləşir. Hövlanklığı keçir, təmkini özünə 

qayıdır. Üzümü örtür. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Nisə Bəyim                 ONLİNE 

 

17 17  

Cəsədi məscidə  aparmağa icazə vermir. “ Öz 

evimdə, yanımda!”- deyir. ”Uşağımı başqa adam 

görməsin”, - deyir. 

Dəfn hazırlığı ilə Müseyib babam, əmioğlularım, 

dayım, qohum-qonşular məşğul olur. Gecə düşdüyü 

üçün dəfn səhərə qalır. Anam, qardaşım yanımdan 

ayrılmır. Anam səhərəcən danışır... 

   Danışır...amma sözü qurtarmır...ay ana, qurbanın 

olum, nə çox şey varmış sənin ürəyində..? Nə çox söz 

deyəcəksənmiş mənə? Dayım, xalam acıqlanır, bibim  

qınayır, qardaşım ağlayır...Museyib  babam  deyir, 

dəyməyin, qoyun ürəyini boşaltsın... 

Boşalt, ay ana, ürəyində nə var , boşalt...” 

Anam danışır, ağlayır, adamlar da ona qoşulur. 

Müseyib babam  səhərəcən  yanımda oturub, Quran 

oxuyur. Arada anama təskinlik verir. ”Qızım, özünə 

təskinlik ver, sən mənim ağıllı gəlinimsən , bir az 

toxda...Allahın əmrindən çıxmaq günahdır, Allahın 

haqqıdır, hamımız bu yolun yoçusuyuq , bir az gec, 

bir az tez...” 

Anam susur,  bir azdan yenə başlayır...razılaşmaq  nə 

qədər  çətindir... 

     Səhər əzan verildi. Hər şey- hava, adamların 

çöhrəsi, səsi, yerişi ,oturuşu-duruşu  
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 belə qüssəli və tutqun idi. Qohum –qonşu yığıldı. 

Kişilər cənazə namazına durdu. 

Müseyib babamın  asta, batıq səsi sanki örtülü, dərin 

quyudan  gəlirdi. 

Evə girib anamı qucaqladı,  içəriyə, otağa apardı. 

-Boynumuzda böyük haqq var bizim, axirətə qədər 

daşımağa Allah səbir, qüvvət versin! 

Anam  dinmədi,  titrəyərək  Müseyib babamın 

sinəsinə sığındı. 

Cəsədimi götürdülər. Mən heç vaxt dəfn 

görməmişdim. Atam öləndə uşaq idim. Bizlərdə 

qadınlar, uşaqlar dəfn zamanı qəbiristanlığa 

getməzdi. Sonralar atamın üstünə gedəndə anamın 

ətəyinə qısılardım. Nədənsə vahimələnərdim. 

Məzarımı ailə dairəsində , atamın yanında 

qazmışdılar. 

Qardaşım özünü ağsaqqal kimi aparırdı indi. 

Dünəndən bəri- bir gecənin içində böyüyüb Kərim. 

Dərd adamı belə böyüdür. 

İndi sən mənim böyüyümsən, Kərim! Axund Quran 

oxuyurdu. Uzaqdan durub baxırdım. 

 ...Məni dəfn etdilər. Bütün ayinlər yerinə yetirildi. 

Adamlar yorğun, hüznlü və qocalmış geri qayıtdı. 

    Mən çaşqın halda, neyləyəcəyimi bilmirdim. 

Evimizə, anamın yanına  döndüm. Ağlaşmadır...hələ 

uzun çəkəcək. Öz  evimimə girdim. 
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    Dünəndən bəri evim üçün darıxmışam. Necə də 

sakit, necə doğma və rahatdır. İçəri göz gəzdirdim. 

Dünən ürəyim tutanda kompyüterim açıq qalıb. 

Halım pisləşəndə söndürməyə imkan da olmadı, həm 

kim nə bilərdi ki, bu, mənim sonuncu  etdiyim işdir. 

Səhifəm açıq idi. Mən ONLİNE idim. İşığım yanırdı. 

İlahi, mənə nə qədər mesaj gəlib!Ölümümdən əvvəl 

də, sonra da. Dünən son danışdığım adam Şahin idi. 

Onunla söhbət pəncərəm açıq idi.Mən qalxandan 

sonra xeyli yazıb: 

-Arzu,  burdasan? Niyə yazmırsan? 

-Alo, cavab versənə... 

-Arzu, həqiqətən, internetim çox zəifdir, tez-tez 

xətdən çıxmalı oluram. Əgər gec yazdığıma görə 

incidinsə, bağışla, bu mənim günahım  deyil.... 

-Yaxşı daha, bəsdir, böyütmə... 

-Arzu, mən üzr istədim... 

-Deyəsən, bu gün söhbətimiz alınmayacaq, mən 

çıxıram. 

-Arzu... 

-Axı , nə oldu sənə, niyə cavab vermirsən? 

   Bu, sağ ikən danışdığım sonuncu adam idi. Onun 

da məndən xəbəri olmadı. Həmin  

anlarda  ölüm onun ağlına gəlməzdi. Kimin ağlına 

gələrdi ki? ”Ölüm qaşla göz arasındadır “– hikməti 
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məhz belə məqamlarda bir daha təsdiqlənir. Heç kim 

bilmir bir dəqiqədən sonra başına nə gələcək, 

bununla belə, xəyallar qurmaqdan, arzulamaqdan, 

ümid etməkdən  insan vaz keçə bilmir. 

     Səhifəmin ünvanına da çoxlu məktublar gəlmişdi. 

Bunların çoxu xəstəliklə bağlı suallar idi. Bəzilərini 

isə tanış xəstələrim yazmışdılar. Bu günkü mesajlar 

isə mənim ölümümlə bağlı idi. 

Heyrət,təəccüb,təəssüf dolu  baş sağlıqları... 

Bir-bir oxuyuram. Qəribədir, insanlar mənim bu 

mesajları oxumağımın mümkünsüzlüyünü  bilə-bilə 

öz hiss və duyğularını ifadə etməyi özlərinə borc 

bilmişdilər.Yəqin ki, təsəlliyə hər bir kəsin ehtiyacı 

var və bu təsəlli sırf insanın özü üçün vacib olduğu 

zaman daha çox səmimi olur. 

     Diqqətimi bir məktub çəkdi. Emin Eminbəyli. Bu 

ki , bizim həkimdir. İndiyə qədər  

onun adına setdə heç rast gəlməmişdim. Səhifəsini 

açdım. Son yazısı dünən gecəki tarixə aiddir. 

Qəribədir, mən heç bir çətinlik çəkmədən hər kəsin 

səhifəsinə, poçtuna, yazılarına  girə bilirəm. Eminin 

dünən gecə yazdıqlarını oxuyuram: ”Dəhşət 

içindəyəm. Mən onu öldürdüm. Gənc, gözəl, həkim 

yoldaşımın qatili oldum. İlahi, bundan sonra necə 

yaşacağam bu günah ilə? Bir əməliyyatı başara 

bilmədim. Bilmədim. Bilmədim! 
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Ağlım üstümdə deyil, nəyi  səhv etdimi anlaya 

bilmirəm. Əməliyyata başlayanda o sağ idi. Əlimdə 

öldü. Neyləyəcəyəm mən? Niyə belə oldu? Niyə? 

Məhv oldum! Mən məhv oldum artıq!” 

O mənim haqqımda yazırdı. Mənim üçün həyacan, 

əzab keçirirdi. Heç bunu düşünməmişdim. Mənim 

ölümüm başqalarının həyatını dəyişdirir, onların 

duyğularına təsir edir. Bu insan özünü günahkar 

hesab edir,  əzab çəkir.Mən   

istəməzdim hər şey belə qurtarsın. Əgər o özünü 

itirməsə idi,  qısqacı açsaydı, 

əməliyyat uğurla nəticələnərdi. Əhəmiyyətli, lazımlı 

bir şeyi bilməmək ağır faciələrə 

səbəb olur. Emin konkret nəyi səhv etdiyini hələ də 

bilmir. 

    “ Dünən mən də getdim həkimlərlə onlara. 

Yaxınlaşa bilmədim. Hər kəs mənə baxırdı, məni 

günahkar bilirdi. Haqlıdırlar...Anası, qardaşı özünü 

öldürürdü. Anasına baş sağlığı vermək istədim. Axı, 

o mənim müəllimim olub. İlahi, bu necə dözülməz 

vəziyyətdi? Orda qala bilmədim, evə gəldim. Ölmək 

istəyirdim. Belə ağır ittihamla yaşamaqdansa, ölüm 

yaxşıdır. Amma nə dəyişəcək ki? Arzu gerimi 

qayıdacaq? Onun klinikaya gəlişini xatırlayıram. 

Hamı maraqla təzə həkimə baxmağa gəlirdi.Nə qədər 
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ümidli, həyat dolu, sapsağlam, yaraşıqlı bir qız idi. 

Deyirlər, ata tərəfdən genetik ürək çatışmazlıqları var 

imiş. Atası da erkən vəfat edib. Amma indi bu 

xəstəlik müalicə olunandır axı. Kaş əvvəldən 

danışsaydıq bu barədə , kaş yaxından 

maraqlansaydım. Özü bir qədər ciddi , soyuq idi, 

adam artıq bir söz deməyə çəkinirdi. Bir iş yoldaşı 

kimi münasibətimiz  rəsmi idi. Özünü qapalı 

saxladığı üçün ona yaxınlaşmaq olmurdu. İndi 

bunların heç bir anlamı yoxdur. O, artıq yoxdur. Mən 

isə dəhşətli bir gerçəkliklə üz-üzəyəm. 

İlahi,neyləyim? Mənə bir yol göstər! “ 

                                                              *** 

   ...Çöldən ağlamaq səsi gəldi. Anam idi. Çıxdım, 

pilləkəndə yıxılıb qalmışdı. Qucaqlayıb  qaldırmaq 

istədim, gücüm çatmadı. Kərim yüyürə-yüyürə gəlib 

anamı qucaqladı, yerdən qaldırdırıb yanında oturdu. 

-Ay ana, belə eləmə, qurban olum, bir az toxda... 

Anam təskinlik versə də,  o da özünü saxlaya 

bilmədi. 

Anam ağlaya –ağlaya: 

-Eeyyy..balamın qapısı bağlı qaldı,necə toxdayım? 

Necə bağrım qan olmasın? Gəldim  içəri girim, 

qapısı bağlıdır...qapısı birdəfəlik bağlanan  balam 

oyyy... 

Kərim: 
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-Yaxşı...yaxşı , dur gedək, dur aparım səni evə... 

Həyətdən evə iki pilləkən qalxır, biri mənim evimə, 

biri anamgil yaşayan evə. Əvvəllər burada nənəm 

olurdu. O, rəhmətə gedəndən xeyli sonra anam burda 

qalmağıma icazə verdi. İşləyəndən sonra təmir 

etdirib, zövqümə uyğun, rahat bir yuva 

düzəltmişdim. Dəhliz, mətbəx, iş və yataq otağından 

ibarət olan evimdə avadanlığın çoxunu özüm 

almışdım. Kərim anamı zorla yerdən qaldırdı, 

qucaqlayıb evə apardı. Çarpayıya uzadıb yanında 

oturdu. 

Anamın vəziyyəti çox pis idi. Ona  sakitləşdirici 

vermək lazımdır. Yatızdırmaq lazımdır. Niyə heç 

kim heç bir kömək eləmir? Evdəkilər sanki  key 

kimidir. Anama həkim lazımdır. 

Kərimnin yanına gəlirəm. Hüznlə gözlərini anama 

zilləyib. 

-Həkim çağır, qardaş. Qalx, qalx dərman ver! Kərim, 

səninləyəm, eşitmirsən? 

Oyan, oyan , axı..! 

Kərimni çiyninə toxunuram. Başını qaldırıb baxır. 

-Təcili yardım çağır! 

Kərim Fatiməyə: 

-Həkim çağıraq. Anam özündə deyil, vallerian gətir. 
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Kərim qalxıb telefonun dəstəyini götürür, nömrəni 

yığır: 

-Təcili yardımdır? Həkim lazımdır. Hə, qadındır, 

Solmaz müəllimə. Bilmirəm, huşunu itirib, ürəyidir, 

yəqin. Ünvanı yazın. 

Fatimə əlində su və dərman gəlib anamın yanında 

oturur. Kərim yaxınlaşıb anamın başını qaldırır, 

kilidlənmiş dişini açıb stakandan ağzına su verir. 

-Ana, dərmanı iç...aç ağzını..aç..bax belə...dərmanı 

onun ağzına qoyur. 

Bir qədər sonra təcili yardım maşını gəlir. Tanış 

həkimlərdir. Anamın təzyiqini ölçürlər, iynə vururlar. 

Həkim Kərimyə: 

-Ağır itkidir. Müəllimənin vəziyyəti yaxşı deyil. 

Sakitlik lazımdır, yatsın. ynə vurdum, yatacaq. Səhər 

yenə gəlib baxacam. Siz də dincəlin, yaxşı 

görünmürsüz. Çantasında tabletka çıxarıb Kərimyə 

verir. 

-Sakitləşdiricidir.  Atın,  səbrli olun. 

Onlar çıxırlar. 

Kərim anamın yanına uzanır. Gözlərini yumur. 

Dodaqları pıçıldayır: 

-Biz neyləyəcəyik, ay ana? 

Fatimə içəri girib onların üstünü adyalla örtür. Qapını 

örtüb çıxır. 
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Zalda qohum-əqrəba oturub, məclisi yola vermək 

üçün məsləhət edirlər. Bu qədər ağır iş əmimin  və 

Müseyib babamın üzərinə düşüb. Müseyib baba 

atamın əmısıdır. Ağsaqqalımız odur. Babam da atam 

kimi erkən, ürək xəstəliyindən rəhmətə gedib. Kərim 

nə görüb ki...uşaqdır hələ...Başqa vaxt soyuqluq, 

uzaqlıq olsa da, belə hadisələrdə qohumlar birləşirlər, 

bir-birini tək qoymurlar. Bizlərdə yas , toy məclisləri 

çox ağır keçir. Lazımsız xərclər...çox adam , demək 

olar ki, hamı narazı olsa da , adətləri dəyişməyə heç 

kim cəsarət etmir. El  qınağından qorxurlar. 

Deyəcəklər, ölüsünü hörmətsiz, urvatsız elədi...Eh... 

       Açarı tapmaq lazımdır. Hardasa buralarda 

huşumu itirmişdim, buralarda olmalıdır. Daş səkinin 

üstünə baxıram, səkinin kənarındakı gül kollarının 

dibinə, çəmənliyə  də düşə bilər. Bu güllərin çoxunu 

özüm əkmişəm. Əsl qızılgüldən çox xoşum gəlir, 

həm onun ətri seçilir, həm mürəbbəsi faydalı olduğu 

üçün. Calaq qızıllgüllərin mürəbbəsi acı olur. Bir də 

sarmaşıqdan  və nərgizdən xoşum gəldiyi üçün 

həyətdə hara gəldi əkmişəm. Nərgiz mənim 

çiçəyimdir. Budur, açarlar bura düşüb. 

Səkinin kənarındakı qızılgül kolunun dibindədir. 

Bunu necə götürüm? 
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Dəfələrlə cəhd edirəm, amma götürə bilmirəm. Mən 

çox yüngüləm, sanki havadan da yüngüləm. Heç 

nəyə toxunmadan hər yerə keçə bilirəm. Bəs, nə 

edim? Dayanıb diqqətlə baxıram. Açarın tərpəndiyini 

gördüm. Demək, bir qədər də güclü olsam, götürə 

bilərəm. Hiss edirəm ki, mənim cazibəm var. Açar 

qalxır .Onu əlimə götürürəm. İndi bunu nə edim? 

Anama necə verim? Yox,anama yox...O, yenə 

ağlayacaq. Kərimgilin yataq otağına keçirəm. 

Kərimin  çarpayısının yanındakı dolabın üstə 

qoyuram. Səhər duranda, saatını və ya telefonunu 

götürəndə görəcək. Açarımın nömrəsini bilir. Çünki 

kilidi mağazadan o almışdı, qapıya özü salmışdı. 

Açarımın nömrəsi 909 idi...Zarafatla deyirdi ki, 

tərsinə tutanda 606 edir... 

                                                                *** 

    Otağıma dönürəm. Kompyüterə baxıram. Yenə 

mənə çoxlu məktub yazıblar. İşığım yandığı üçün 

kiminsə yerimdə olduğunu güman edirlər. Şahin 

xətdədir. 

Mənə yazmayıb. Maraqlıdır, kimlə danışır indi? 

Asanlıqla onun profilinə keçirəm.Poçtuna, inboksuna 

baxıram. Bu nədir, nə qədər qıza yazıb?Oxumağa 

başlayıram. Qəribədir, mənə yazdığı sözləri 

başqalarına da söyləyirmiş. Eyni vaxtda bir neçə qıza 

yazır indi də. Demək, buna görə mesajlara gec cavab  
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yazırmış. Onun yazdıqlarını izləyirəm. Demək, mən 

şübhələrimdə haqlıyammış! Normal adamın bu cür 

tərbiyəsizliyi, əxlaqsızlığı ağlasığmazdır. Ay səni..! 

Onun çatda qızlara yazdıqlarını köçürüb bir-bir 

qızların söhbət pənçərəsinə əlavə edirəm.Əvvəlcə, 

Şəbnəmə yazdıqlarını Günaya, Səbinəyə yazdığını 

Xumara, beləliklə ,bütün pəncərələrə yazıram...Sonra 

inboksundakı mesayları paylaşıram...dəhşətli bir 

qalmaqal yaranır. 

Daha sonra öz pəncərəmdən ona yazıram: 

-Salam. Bu, mənəm Arzu. Görürəm, vaxtını  səmərəli 

keçirdirsən. 

Şahin: 

-Kim? Arzu? Zarafat etmək yaxşı deyil. Arzu yaza 

bilməz, kimsən? 

Mən: 

-Nədən yaza bilməsin? Setdə hər şey mümkündür. 6-

7 qıza eyni zamanda sevgi etiraf edib, evlənmək  

təklif etmək qəhrəmanlığı da mümkündür. 

Şahin: 

-Nə barədə danışırsan, anlamıram? Sən kimsən? 

Mən: 

-Arzu. Öz pəncərəmdən yazıram. Mesajlarını da mən 

paylaşdım... 
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Səs gəlmədi.Yəqin ki, yoxlayır. Bütün söhbətini 

paylaşmışam. Bunu görüb şoka düşdü. Xətdən çıxıb 

kompyüteri söndürdü. 

Setdə olanlar Şahinin söhbətlərinə münasibət 

bildirməyə başladılar. Bu qalmaqaldan hər kəs 

şübhələnib  qorxuya düşdülər. Gizli qalacağına tam 

əmin olan adamlar indi nəzarətdə olduğunu 

anlayırlar. Mənim poçtuma gələn mesajların sayı 

artır. Hər kəs maraq içindədir. Açıqlama verməmək 

üçün heç kimə cavab yazmıram. Təkcə hər zaman 

münasibətdə olduğum Humayın  məktubunu açıram. 

”Kim olduğunu bilmirəm, amma mənim can 

dostumun adından yazdığın üçün sənə minnətdaram. 

Mən çox sevdiyim bir insanı itirdiyim üçün acı 

çəkirəm. Heyf  ondan. 

Bu gün isə uzun müddətdir mənə eşqnamə oxuyan 

birinin iç üzünü göstərdin. Onun bu dərəcədə alçaqlıq 

etdiyini güman etməzdim. Yaxşı ki, əsl sifəti aydın 

oldu. Mən də inanmaqda səhv etdiyimi anladım. 

Buna görə yenə sənə təşəkkür edirəm.” 

Qəribədir, biz uzun müddət çatda Humayla səmimi 

söhbətlər eləmişik. Amma nə o, nə mən- heç birimiz 

Şahin haqqında yazmamışıq bir-birimizə. Halbuki, 

hər ikimiz onunla  daha  dərin münasibətdə olmuşuq. 

Görünür, insanlar ən dəruni, mübhəm duyğularını 

başqaları ilə paylaşmaqda çox çətinlik çəkirlər. 
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Nədən? Qınaq  obyekti olmaqdan qorxduqları 

üçünmü? Aldandıqlarını kimsə bilməsin deyəmi? 

Bəlkə, bu sadəlövhlükdən irəli gəlir? Heç kim 

qürurunun, heysiyyatının zədələndiyini başqalarına 

göstərmək istəmir. Görünür, bunun da ciddi səbəbləri 

vardır.Və bu susqunluq bəzən pis niyyətli adamların 

fəaliyyətinə geniş imkan açır. Şahin kimilərin. O 

qaçdı. İnanmıram bu zərbədən sonra hələm-hələm 

özünə gələ. Ən azından hərəkətləri uzun zaman setdə 

müzakirə olunacaq. Bax, hamı indi bu haqda yazır. 

Onun şəklini də paylaşırlar. Setdə bu günün 

“qəhrəmanı”  Şahindir. 

Əslində, o, savadlı və məlumatlı oğlandır. Hər şeylə 

maraqlanan, bacarıqlı təbiəti var. Görünür , qızlar 

arasında qəhrəman olmaq onun başqa 

xüsusiyyətlərini üstələyib. Çətin ki, haqqında yazılan 

ironik  rəylərdən sonra bir də kimisə aldatmaq fikrinə 

düşər. Kim bilir, deyirlər, xarakteri dəyişmək 

mümkün deyil. Əslində, doğru fikirdir. Amma bir 

məqamı nəzərdən qaçırmaq olmaz. İnsanın 

intellektual səviyyəsi yüksək olduqca , öz qüsurlarını 

görmək bacarığı artır, özünə nəzarət asanlaşır. İnsan 

özünü kənardan görməyi bacarmalıdır. Bu , bəlkə də, 

vicdan məsələsidir. Nə isə, gülünc vəziyyətdir. 

Eminin  poçtuna daxil oluram. Bu gün də qeyd yazıb. 
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  ”Səhər tezdən işə getdim. Mənə elə gəlirdi ki, 

yolda,  işdə rastlaşdığım insanların hamısı mənə 

baxır, mənim haqqımda danışır. Məni ləyaqətsiz, 

vicdansız adam hesab edir. Daha heç kim mənə 

inanmayacaq, heç kim mənə etibar etməyəcək. 

Özümü dəhşətli dərəcədə pis hiss edirəm. Klinika 

mənə əsl işgəncədir. Baş həkimin yanına getdim. Öz 

hesabıma məzuniyyət götürdüm. İndi evdəyəm. 

Sonrasına baxarıq, sənədlərimi hazırlayım. Gedəcəm 

burdan.  Artıq burda qala bilmərəm.” 

Anlayıram. İnsanın öz gözündən düşməsi, 

ümidsizlik, çarəsizlik çox əzablı bir haldır. İndi 

Eminə kömək lazımdır. Ona yazmaq istəyirəm. İndi 

məni ondan yaxşı, onu da məndən yaxşı anlayan kim 

ola bilər? Biz indi bir-birimizə çox lazımıq. 

Bir an içində qərar verib Eminin inboksuna yazıram. 

“Salam. Emin, bəlkə də,  inanmayacaqsan,  həqiqətən 

də ,  buna inanmaq çox çətindir. 

Bu, mənəm –Arzu. Dünəndən sənin yazdıqlarını 

oxuyuram. Bunun necə baş verdiyini  mən də 

anlamıram. Bu sözləri mənim yazdığıma inanmasan, 

əməliyyatın bütün gedişi haqqında soruşa bilərsən. 

Hər şeyi xatırlayıram. Hər şey gözlərimin önündə 

oldu. Mən sizi xəbərdar etdim. Amma siz məni 

eşitmədiniz. Qısqacı açmaq lazım idi əvvəlcə. Bu 

səhvin nətitəsində əməliyyat baş tutmadı. Təəssüf 
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edirəm, mən istəməzdim sən belə əzab çəkəsən. 

Mənim doğmalarım, anam, qardaşım-hər kəs əziyyət 

çəkir. Sənə bildirmək istədim ki,mən səni 

günahlandırmıram, sən əlindən gələni etdin. 

Bizim təcrübəmiz yoxdur. Belə çətin əməliyyatlar 

üçün şərait, təcrübə lazımdır. Olan oldu. Hər şey 

olacağına varar-deyiblər. Görünür, qismət belə imiş. 

Nələrisə dəyişmək üçün  mənim ölümüm də vacib 

imiş. Özünə bu qədər işgəncə vermə. Sənin həyatın 

hələ qarşıdadır. Kim bilir,nə qədər insana kömək 

edəcəksən, nə qədər insanı həyata qaytaracaqsan. 

Üzülmə.” 

Görəsən, düz elədimmi? Bəlkə, yazmasa idim, daha 

yaxşı idi? İndi onun bu yazıya münasibətini 

gözləməliyəm. Ya inanacaq mənim yazdığıma,  ya da 

bunu kiminsə 

iztehzası kimi qəbul edəcək. Daha pis depressiyaya 

düşəcək.  

Anama baxmaq lazımdır. O yatır. Yanında otururam. 

Üzümü üzünə qoyuram, hər zamankı kimi. O, indi 

məni görür. Gözlərimə baxır. Əlləri ilə saçımı 

sığallayır. Onu qucaqlayıram. ”Mən yaxşıyam , ay 

ana,nigaran qalma. Özündən muğayat ol. Kərim 

uşaqdı axı, qoyma ürəyi sıxılsın.” Anam məni 

sinəsinə sıxır. ”Getmə, məni  qoyub getmə”. 
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”Burdayam...rahat ol. Yanındayam. Heç yerə 

getməyəcəm.Yat, dincəl sən. Özü də ağlama, 

eşidirsən, ağlama. Sənin ağlamağına dözə bilmirəm. 

Mən yanındayam. Vallah , yaxşıyam.” 

Saçlarını sığallayıram. Yuxuya gedir. Yanında 

uzanıram. 

                                                   *** 

     Kərim çarpayıda oturub əlindəki açara baxır. İçəri 

girən Fatiməyə müraciətlə: 

-Açarı bura sən qoymusan? 

Fatimə açara və Kərimə təəccüblə baxaraq: 

-Yoox...Haranın açarıdır ki,bu ? 

Kərim: 

-Arzunun evinin açarıdır. Burda , dolabın üstündə idi. 

Dünən burda yox idi axı. 

Fatimə: 

-Yox, mən qoymamışam. Bəlkə, kimsə tapıb,gətirib 

qoyub bura? Bəlkə, başqa açardır? 

Kərim: 

-Onun açarıdır. 909. Qəribədir...Tapan niyə bizə 

vermir, gətirib evə qoyur? 

Fatimə : 

-Bilmirəm. Ana oyanıb, ona görə gəldim, sənə 

deyim. 

Kərim: 

-Gəlirəm indi. 
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Açarı cibinə qoyur. Qalxıb otaqdan çıxır. 

                                                  *** 

    Anam qalxıb yerinin içində oturmuşdu. 

Kərim nəvazişlə: 

-Ana, bu gün qalxdı yoxdu. Axşam həkim dedi ki, 

durmasın. Bir azdan gələcək yenə. Mən aptekə 

gedəcəm dərmanlarını almağa. Bax, mən gəlincə çay 

iç, ye, uzan. 

Anam başını bulayaraq: 

-Nə danışırsan, ay bala, camaat mənim məclisimə 

gəlir, elə şey olarmı heç? İndi mən durub can 

bəsləyəcəm? 

-Yoox...demirəm ki, adamını qarşılama, qarşıla, 

amma toxdaqlı ol...heç olmasa dərmanlarını iç...    

-Yaxşı...dərman içirəm də onsuz da...Gecə yatmışam. 

Deyəsən ,  iynə vurdular axşam. 

Fatimə sinidə çay gətirərək: 

-Hə, axşam iynə vurdu həkim. Dedi, bu gün də 

gələcək. 

Anam: 

-Gecə gəlmişdi. Əməlli-başlı açıq-açığına gördüm. 

Hiss elədim. Sanki heç nə olmamış kimi...dedi, 

yaxşıyam, nigaran qalma, ağlama, Kərimdən 

muğayat ol... 

Hönkürür. 
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Kərim: 

-Ay ana... 

Anam: 

-Dedi burdayam...heç yerə getməmişəm...o qədər 

canlı gördüm ki, heç elə bil yuxu deyildi... 

Kərim: 

-Burdadır də, bizimlədir, hara gedəcək ? O  həmişə 

burda olacaq... 

Kərim istədi açar barədə anama söyləsin, amma yenə 

ürəyinin tutacağından qorxaraq  bir söz demədi. 

Qalxaraq: 

-Ana, mən bazara getməliyəm. Alacaqlarım var. Tez 

gedim-gəlim. Aptekə də dəyəcəm Sən çay-çörəyini 

ye, qurban olum, səndənsə nigaran qalmayım. 

Anam: 

-Get, allah köməyin olsun, bala, nigaran qalma, 

toxdağam daha. Qorxma,heç nə olmaz mənə. 

Get,işini gör. 

Fatimə süfrə hazırlayır: 

-Adamlar gələnə qədər bir şey ye, dərmanlarını  at. 

Sıyıq bişirmişəm. 

Anam Fatimənin üzünə baxaraq: 

-Sən də çox solğun görünürsən. Xəstələnməmisən? 

Fatimə: 

-Yox, xəstə deyiləm...nə bilim, yəqin, olanlardandır. 

Anam  yana-yana: 
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-Axxx...yaman oldu bizə...yaman! 

                                                          *** 

..İnsanın gözlənilmədən, qəfil ən əziz adamını 

itirməsi  zəlzələ kimidir. Sanki o, bütün dayaqlardan 

məhrum  olaraq  tarazlığını, müvazinətini itirir. 

İnsanın daxılində hər şey uçub tökülür, tutacaq bir bir 

şey qalmır. Yeni vəziyyətə adaptasiya olmaq, yeni 

duyğulara öyrənmək üçün vaxt lazımdır. Bu 

mərhələdə insanların bir-birinə həssaslıqla ,  

anlayışla yanaşması çox vacibdir. Bu münasibətlər 

yeni məcraya düşənə qədər hər kəs  qayğıya, xoş 

sözə  nəvazişə möhtac olur. Ən adi təsəllilər belə 

adama xoş gəlir. Bir adamın həyatdan getməsi nə 

qədər adamın taleyində dəyişiklik yaradırmış. 

Əvvəllər bu haqda heç düşünməmişdim. Hər şeyi öz 

hisslərimlə ölçürdüm. Məndən kənarda mənimlə 

bağlı böyük bir dairə varmış. O dairədə indi boşluq 

yaranıb. Hər şey öz yerini tutacaq...amma indi 

deyil...indi mən hər şeydən qopmuş kimiyəm, amma 

hara düşəcəyimi bilmirəm. Hələ ki, bilmirəm... 

 Emin mənə ismarış yazıb.Oxuyuram: 

”Bu, nə axmaq zarafatdır? Arzu gözlərimin önündə 

vəfat etdi. Mənim günahım üzündən. Onun sağ 

qalması üçün hər şeyi verərdim. Təəssüf  ki, mümkün 

deyil. Allah  xatirinə, belə amansız iztehza etməyin. 
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Arzunun adından yazmısan.Yəqin, qohumusan , ya 

şifrəsini bilən dostusan. Mənə öz dərdim bəsdir. 

Onun sağ qalmasını ən çox istəyən adam, yəqin ki, 

mənəm. Çünki onunla bərabər mənim də həyatım 

məhv oldu. Sən, çətin ki, bunu başa düşəsən.”                                                 

Ehtimal etdiyim kimi, inanmadı .Yenidən yazıram. 

“Emin, çox xahiş edirəm, mənə inan. Bu –çox 

vacibdir. Sən inanmasan, heç kim inanmayacaq. Mən 

də bilirəm, bu-cəfəngiyyata oxşayır. Bir neçə gün 

əvvəl  mən də inanmazdım. Amma bu - gerçəkdir. 

Mənəm yazan - Arzu. Mənə də çox çətindir. Nə 

edəcəyimi bilmirəm. Yeganə edə bildiyim şey, burda 

yaza bilməkdir. Kimə yazsam, inanmayacaq. Sən 

mənə inanmalısan. İstəyirsən soruş, əməliyyat 

zamanı mən hər şeyi görürdüm . Yalnız mənim bilə 

biləcəyim bir şey soruş. Sən damarı tikməyə 

başlayana qədər sağ idim. Qısqacı açmaq lazım idi, 

əvvəlcə, mən sənə deyirdim bunu, eşitmirdin səsimi. 

Nəbz dayanandan sonra sən ürəyi masaj edirdin. 

Qəfil dayanıb qışqırdın. 

“Ölmə, ölmə !- deyirdin, xatırladınmı? ” 

Cavab gəlir. 

“İlahi! Heç bilmirəm inanım, ya yox. Arzu, çox 

istərdim ki, bunu  yazan  sən olasan. Əlbəttə, o 

məşum əməliyyatın hər anını xatırlayıram. Təkrar-

təkrar, gözümün önündən çəkilmir heç nə. 
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Əməliyyatdan sonra çox soruşmuşam, axtarmışam. 

Doğrudur, qısqacı açmalıydıq. Heç birimizin ağlına 

gəlməyib. Bilmirdik. Belə əməliyyat etməmişdik biz. 

Amma yaxşı həkim hər vəziyyətə hazır olmalıdır. 

Bu-bizə haqq vermir. İnan mənə bu an həyatımın 

dönüş nöqtəsi oldu. Hər şey dəyişdi. Neçə gündür 

sorğulayıram, kiməm mən, mənim yaşamağa haqqım 

varmı? Daha heç bir şey əvvəlki kimi ola bilməz. 

Bundan sonra necə olacaq? Bilmirəm.” 

Ona dərhal cavab yazdım: 

“Mənə inandığın üçün çox sağ ol. Bu, çox vacib idi. 

Olanlar  üçün özünü günahlandırma. Hər şey bizim 

istəyimizdən asılı olmur həyatda. Mən də belə 

olmasını istəməzdim. Mənim həyatımla bağlı gör nə 

qədər insanın həyatı dəyişdi. Biz bir-birinə bağlanmış 

halqalar kimiyik. Bir halqa qırılanda  zəncirin bütün 

halqalarına  ziyan dəyir. Kim səhv etmir ki? Bu 

hadisə mənim də başıma gələ bilərdi. Bizi gələcəkdə 

nələr gözlədiyini heç birimiz bilmirik. Mən də güman 

edə bilməzdim  indiki vəziyyətimi. Mən nə 

edəcəyimi belə bilmirəm.” 

Az keçmədən cavab gəldi: 

“Arzu, indi sən özün haqda yaza bilərsənmi? Bağışla 

ki, bunu  sənə yazmağa məcburam. Oxuyub – 

bildiklərimizdən dümanlı da olsa bilirik ki, insan 
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həyatını  dəyişəndən sonra  ruhu ayrılır. İndi sən 

necəsən? Bunu deyə bilərsənmi? 

“Emin, evdə ürəyim krizisə girən andan indiyə qədər 

hər şeyi xatırlayıram. Mənə elə gəldi ki, başımdan 

güclü təkan dəydi, sanki başımın içində nə isə 

dolanıb çevrildi və mən özümü kənardan görməyə 

başladım. Elə bil başqası idim, başqa bir adamı seyr 

edirdim. Heç bir ağrı hiss etmirdim .Əməliyyat 

zamanı sizinlə birlikdə mən də öz bədənimə 

baxırdım, hər şeyi izləyirdim. Sonra dəfnimi də 

izlədim. İndi evimdəyəm.Ürək tutması zamanı 

kompyüterdə idim , ağrı zamanı qalxdım və bura açıq 

qaldı. Evə qayıdandan sonra isə mən hər yerə 

maneəsiz gedə bilirəm, burda yaza bilirəm . Sənin 

yazılarını görəndən sonra yazmağı qərara aldım.” 

Emin inboxsuma yazdı: 

-Sən başqalarının da səhifəsinə daxil ola bilirsən? 

Mən: 

-Bəli, burdakı  hər kəsin. Mənə elə gəlir ki, mən 

elektrik  cərəyanı kimiyəm. 

Emin tərəddüdlə: 

-Yəni ki,ruhsan? 

Mən: 

-Belə də demək olar. Amma mən niyə burdayam? 

Necə olmalıdır əslində? Bu düzgündürmü , səncə? 

Emin: 
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-Mən bunu bilmirəm. Amma yaxşı ki, burdasan. 

Bilmirəm bunu demək nə dərəcədə düzgündür, amma 

mən çox sevindim. Hətta indi qorxuram ki, sən 

gedərsən. Mən istəmirəm gedəsən.Getmə, nə olar? 

Mən: 

-Onsuz da gedəcəyim yer yoxdur. Hələ ki, burdayam. 

Səndən bir xahiş edə bilərəmmi? 

Emin: 

-Əlbəttə. Nə lazımdır? 

Mən: 

-Anamın vəziyyəti yaxşı deyil. Ona  müayinə  və 

müalicə lazımdır. 

İndi o həkim nəzarətində olmalıdır. Axşam vəziiyyəti 

çox pis idi. Xahiş edirəm , kömək elə. 

Emin: 

-Anan mənim də müəllimim olub. Mən o gün 

gəlmişdim. Yaxınlaşa bilmədim. Üz-üzə gəlmək çox 

ağır idi mənim üçün. Amma əgər lazımdırsa , nə 

olur- olsun  , getməyə hazıram. Elə indi gedərəm. 

Mən: 

-Axşamı gözlə. Məclis bitsin. Onu kardioqram etmək 

lazımdır. İynə vurun  ki, gecəni yatsın.Çırpınmaqdan  

belə olur. Sinirləri  pozulub. 

Emin: 
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-Nə lazımdırsa, edərəm. Əslində , bu mənim 

borcumdur. Amma  xəcalətimdən yaxın gedə 

bilmirdim. Onunla danışmaq lazımdır. Arzu, nə yaxşı 

ki, danışdın mənimlə. Sən məni xilas elədin. 

Köksümə sanki qurğuşun dolmuşdu , nəfəs ala 

bilmirdim.Bağışla , bunu sənə deyirəm. Əslində , heç 

bilmirəm nə danışım , amma danışmaq istəyirəm 

Mən gedib gəldiyimdə burda olacaqsan , eləmi? 

Mən: 

-Düzü, bilmirəm.Bir dəyişiklik olmasa , yəqin ki, 

burda olaram. Çox qeyri-müəyyən 

vəziyyətdir.Tamamilə yeni , heç zaman hiss 

etmədiyim , anlayışım belə olmayan  

işlər görürəm. Başqalarının görmədiyini 

görürəm.Məni isə heç kim görmür və eşitmir. Bu 

vəziyyətə öyrənməyim lazımdır. 

Emin: 

-Qəribədir, sanki yuxu görürəm. Bəlkə, bu yuxudur, 

sən yuxuya gələ bilərsən? 

Mən: 

-Keçən gecə anamın yuxusuna girdim, onunla 

danışdım. Bir az toxdadı. Amma qorxutmaq da 

istəmirəm. 

Emin: 

-Mənim yuxuma gələ bilərsən? 

Mən : 
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-Bilmirəm. Sınayaram. 

Emin: 

-Gəlsən, çox sevinərəm. Amma bilmirəm ,mən səni 

yuxuda görə bilərəmmi? Bəlkə , görmədim? 

Mən: 

-Bunu yoxlayarıq. Məncə , görəcəksən. 

Emin: 

-Səbirsizliklə gecəni gözləyəcəm. Neçə gündür  

yuxuya gedə bilmirəm.Gözümü yuman kimi, hər şey 

gözlərimin önündə yenidən təkrarlanır...Bunun necə 

bir dəhşət olduğunu bir bilsəydin ! 

Mən: 

-Bu barədə danışmayaq. Olacağa çarə yoxdur. İndi 

mən getməliyəm. Axşam görüşərik. 

Qəribədir,deyəsən, mən ölü olduğumu unuduram. 

                                                               *** 

   O biri otaqdan qadınların xorla  oxuduqları mərsiyə  

səsi gəlirdi. Onlara qulaq asıram, anlamağa 

çalışıram.Bu adətlər, rituallar yas  sahibinə, hüzür 

yiyəsinə təskinlik, həmrəylik, dəstək üçündür. Amma  

çox uzun və yorucudur.Az qala 

ailəyə qarşı haqsızlıqdır bu qədər əziyyət.Yaxşı ki, 

qohum-qonşu var, yoxsa bu qədər camaatın qarşısına 

çıxmaqmı olardı? Anam, Fatimə, Kərim-bu üç nəfər 

neyləyə bilərdi? Anam yerdə - döşəkcənin üstə 
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büzüşərək oturub, dodaqları bir-birinə sıxılıb. Rəngi 

göm-göydür,əlini qadınların oxuduğu mərsiyənin 

ahənginə uyğun dizinə döyür. İlahi, bu nə acınacaqlı 

vəziyyətdir...bu adamların heç insafı yoxdurmu? 

Anam iki-üç günün ərzində nə qədər qocalıb, üzülüb. 

Onun belə vəziyyətini heç görməmişdim. 

Sıxılıb otağıma qayıtdım. ”Kardioloq” səhifəmi açıb 

sorğuları oxumağa başladım. Onlara cavab yazmaq 

istədim. Öz adımla olmaz. ”Kardioloq” adlı yeni 

hesab açıb, gələn sorğuları cavablandırdım. 

Bəzilərinə müayinədən keçməyi məsləhət görürəm. 

Bəziləri isə həkim nəzarəti altında olan insanlardır. 

Onlar müalicə prosesində rastlaşdığları çətinliklərə 

aid məsləhət və  bilgi istəyir. Dərmanlar haqqında da 

soruşanlar çoxdur.  

Bu insanların bəzilərini aylardan bəri tanıdığıma və 

problemləri ilə təkrar-təkrar qarşılaşdığıma görə ,  

xəstəlikləri haqqında məlumatım var. 

Bəziləri ilə çatda da söhbətləşirdim. Məsələn, 

artritdən əziyyət çəkən bir yazıçı xanımla tez –tez 

yazışırdıq. Ona müxtəlif  təbii reseptlər tapıb 

verirdim. Allergiyası olan bir müəllimə də mənim 

daimi passientimdir. Demək olar ki, onların yaşam 

tərzlərini və problemlərini öyrənmişdim. Mənə etibar 

etmələri xoşuma gəlirdi. Yazıçı xanımla hər barədə 

söhbət edirdik.  O, dünyəvi elmlərlə yanaşı, 
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ilahiyyatdan da çox məlumatlı idi, mən ondan çox 

şeylər öyrənirdim. Fəlsəfi- psixoloji romanların 

müəllifi idi. Onunla danışmaq yaxşı olardı.  

Amma...nə isə, hələ gözləyim. 

Xeyli vaxt səhifəmdə işlədim. Bütün sorğulara cavab 

yazdım. Anama dəymək lazımdır. Axşamdır . 

    Anam öz otağındadır. Çarpayıda uzanıb.Təkdir, 

dincəlir. Kərim hər zaman anama qarşı diqqətli olub. 

Mən oxuyan zaman ikisi birlikdə hər əziyyətə 

qatlanıblar. Onlar bir-birinə daha çox öyrəniblər. 

Atamdan sonra anam Kərimə hər zaman evin kişisi 

kimi baxıb. Hər işdə onunla məsləhətləşib. Kərim 

heç uşaq olmayıb. Gözünü açandan qayğı, 

problem...özünü həmişə yük altına verib qardaşım. 

  Anamın yanında oturub saçlarını sığallayıram. ”Ah, 

anacığım, bu qədər özünü üzmə! 

Bilirəm , çox ağırdır sənə. Özümü günahkar hiss 

edirəm. Mən məktəb illərində də, 

universitet illərində də  gecə-gündüz oxudum, sən 

fikir çəkməyəsən deyə, hər imtahana gedəndə 

“anamın xətri üçün “deyərək allaha yalvarırdım ki, 

yüksək qiymət alım, səni sevindirmək üçün. İndi belə 

oldu, nə edim?İstəyərəkdən etmədim, 

hər şeyə razı olardım, təki sən bu qədər əzab 

çəkməyəsən.” 
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Qapı döyüldü. Anam qalxıb çarpayıda oturdi. Əvvəl 

Kərim, sonra da Emin içəri daxil oldular. 

Kərim ehtiyatla: 

-Ana, oyaqsan? Doktor Emin gəlib sənə dəyməyə. 

Emin çəkinə-çəkinə: 

-Axşamınız xeyir , müəllimə. 

Anam sakitcə başı ilə onun salamını alır: 

-Gəlin. 

Kərim Eminə müraciətlə: 

-Buyurun , keçin əyləşin. 

Emin keçib çarpayının yanındakı stulda oturur.Kərim 

də kresloya əyləşir. 

Sükutu Emin pozur: 

-Müəllimə, heç bilmirəm necə deyim, o gün də 

gəlmişdim, xəcalətdən yanınıza gələ bilmədim.İnanın 

ki, hədsiz dərəcədə  həyəcan keçirirəm.Mən də 

əməliyyatda idim.  

Biz onu xilas edə bilmədik. Çox ağırdır bu  günahı 

daşımaq. Nə desəm , nə etsəm xeyri yoxdur. 

Anam: 

-Ay bala, əcəl aparandan sonra siz neyləyə bilərdiz? 

Balamın vurğunu fələkdən gəlmişdi. Nə  deyim, nə 

danışım...Ya qəzadan, ya yazıdan , axır ki , getdi... 

Emin: 

-Allah şahiddir ki, belə vəziyyətdənsə, ölməyi daha 

çox istərdim , nə edim, əlimdə deyil... 
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Anam gözlərini yumaraq başını yellədi: 

-Nahaqdan özünü müqəssir hesab eləmə, ay oğul, 

sənlik heç bir şey yoxdur, heç kəsin əlində deyil, 

əlimdə olsaydı balamın yerinə mən gedərdim...nə 

yaşadı axı o? 

İndi gözünü açıb işıqlı dünyaya baxırdı, belə gəldi 

taleyi...amma bir şeyi bilmək istəyirəm , oğlum, 

çəkinmə,de... 

Emin: 

-Buyurun , müəllimə, nəyi  bilmək istəyirsiz? 

Anam bir az susaraq: 

-Əziyyət çəkdimi? Bildimi? 

Emin tutularaq düşündü və sonra qətiyyətlə: 

-Müəllimə, biz onu əməliyyata götürəndə huşsuz idi. 

Heç bir şey hiss etmirdi. 

Əməliyyatı isə narkozdan sonra edirik. O heç bir şey 

hiss eləmədi.Yəni ağrı... 

Kaş ki , əvvəldən üstünə düşsəydik...Onun ilk 

kardioqrammasında təhlükə var idi. 

Anam: 

-İlk? Onun ürəyi xəstə idi?Bilirdi bunu? 

Emin: 

-Bəli, ötən həftə işdə huşunu itirəndə yoxlamadan 

keçdi. Əməliyyatın vacibliyini bilirdi.İşdə həkimlərə 

demişdi ki, müəllimi xaricdədir, gələn kimi gedəcək 
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onun yanına.  Akademik Məlikov. O ən yaxşı 

cərrahdır.Onu gözləyirdi. 

Anam yanıxa-yanıxa: 

-Can bala! Bizə evdə heç nə deməyib. Elə son günlər 

şübhələnirdim uşaqdan, amma ürəyimə gəlirdi ki, 

cavan qızdır, bəlkə, bir söz-filan var, çək-çevir edir, 

soruşmaq istəyirdim, sonra fikirləşdim ki, özü desə 

yaxşıdır. Bunun fikrini edirmiş, mənim də ağlım 

haralara gedirdi...axxxx..! 

Emin də,Kərim də susurdu. 

Emin: 

-Müəllimə, aparatı da gətirmişəm, sizi müayinə 

edəcəm . 

Anam: 

-Nə gərək, ay bala, lazım deyil, mənim dərdimi 

dərman sağaltmaz daha... 

Kərim  yerindən cəld durub anama yaxınlaşdı: 

-Elə demə, ay ana, qoy baxsın. 

Əyilib onun köynəyini soyunmağına kömək elədi. 

Emin əvvəlcə təzyiq ölçəni götürüb yaxınlaşdı,  

anamın qolunu açıb bağladı, ölçməyə başladı. 

Mən də yaxında idim. Olanları izləyirdim. Anamın 

təzyiqi çox yüksək idi. Belə vəziyyətdə onun  

gəzməsi təhlükəli idi. Emin elektrokardiofla 

kardioqram çıxardı. 
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Vəziyyət yaxşı deyildi. Emin qayğıkeşliklə onun 

geyinməsinə yardım edə-edə: 

-Müəllimə,  mümkün qədər uzanın, bilirəm ,ağır 

məclisdir, gələn-gedəniniz çoxdur. 

Amma çalışın sakit qalasız. Səhər mən 

dərmanlarınızı  gətirəcəm. Narahat olmayın, ciddi bir 

şey yoxdur. İndi sizə iynə vuracam. Dincəlin ,bir az 

yatın. 

Emin çantasından dərman qutusunu çıxardı. İynə 

vura-vura: 

-Yeməyinizə də diqqət edin. Kərimə tərəf dönərək: 

Nəzarət edin vaxtlı-vaxtında yesin. Mən sonra 

müalicə yazacam. Gecəniz xeyirə qalsın. Sabah 

gələcəm. Allah səbir versin. 

Kərim qapını açaraq Emini ötürmək üçün çıxdı. 

Anam üstünə adyal ıçəkərək uzandı, gözlərini tavana 

dikdi. Yanında oturub saçlarını sığallamağa 

başladım. 

Göz qapaqları bir neçə dəfə ağır-ağır yumulub açıldı. 

Sonra yuxuya getdi. Fatimə yavaşca qapını açdı, 

anamın yuxuya getdiyini görüb qapını örtərək getdi. 

Fatimə çox gənc idi, 19 yaşı hələ tamam olmamışdı. 

Səkkizinci sinifdən  Kərimlə münasibətləri 

başlamışdı. Kərim ondan  4 yaş böyük idi. Fatimənin 
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özündən böyük 3 bacısı vardı, ərdə idilər.Bizə 

gələndən sonra aramızda pərdəli münasibət var idi. 

Mən ondan böyük olsam da, ali təhsilli olsam da, 

onun yaşam təcrübəsi çox idi. Necə olsa, evli qadın 

idi. Adətən, evdə çox qız olduqda , qızlar həyati 

şeyləri  daha çox bilirlər və hər şeydən asanlıqla baş 

çıxarırlar. Əvvəllər Fatimənin  qorxmadan  Kərimi 

sevməsi mənə təəccüblü  gəlirdi. Yəqin ki, Kərimi 

sevməkdə onun bəxti gətirmişdi. Kərim uşaqlıqdan 

ağır təbiətli, təmkinli idi. Atasızlıq onu erkən 

kişiləşdirmişdi. 

O, həssas, qeyrətli oğlan idi. Evdə bizə nəvazişlə, 

qayğı ilə yanaşırdı. Hər birimizin könlünü görürdü. 

Sanki, hamımız onun uşaqları idik. Bunun belə 

olmasının səbəbi anam idi. O, Kərimi evin böyüyü 

hesab edirdi, biz də bunu qəbul edirdik. 

   Fatimə otağında çarpayıda otumuşdu. Ağzına 

dəsmal tutaraq öyüyürdü. Əvvəlcə onun 

soyuqladığını düşündüm. Yaxınlaşıb yanında 

oturdum. Məni qəribə, başqa bir cazibə çəkdi. Sanki 

başqa bir canlı da var idi. Birdən anladım ki ,Fatimə 

hamilədir. Bunu bilmirdik. Bizə deməmişdi. Fatimə 

çarpayıya uzanıb alnının tərini sildi, üzünü quruladı. 

Qapı astaca döyüldü. Fatimənin böyük bacısı Aytən 

içəri girdi: 

-Qusursan yenə? 
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-Mədəm bulandı... 

- Həkimə getmək lazımdı. Belə olmaz axı... 

-Kərimə dedim, dedi  3-4 gün  də döz...Hüzürün 

içində neyləsin yazıq..? 

-Sonra gec olar, qorxuram, Kərimə de, mama 

aparsın. 

-Nə bilim...deyərəm. 

-Sən uzan, biz çöldəyik. 

-Bir az uzanım , gələcəm . 

-Gəlmə, rahatlan bir az,  çay gətirim ? 

-Yox, istəmirəm. Onsuz da içən kimi qaytaracam. 

-Yaxşı. Üstünü ört, bir az yat. Narahat olma , biz 

çöldəyik. 

Aytən qapını örtüb getdi. Bu günlərdə Fatimənin 

anası, atası , bacıları  bizdə idilər. Hər işə əl 

yetirirdilər. Biş-düş, süfrə, təmizlik, hamısını onlar 

edirdilər, sağ olsunlar.Yaxşı insan imişlər. Bütün 

bunların hamısı Kərimin xatiri üçün idi. 

Gecə keçənə qədər hər şeyi yerbəyer edir, səhər üçün 

hazırlıq görürdülər. Bütün kənd, qohumlarımız, 

şəhərdəki tanışlarımız, dostlarımız, 

qonşularımız...artıq neçə illər idi ki, şəhərdə hamı 

bir-birinə qaynayıb qarışmışdı. Ağır məclis idi.  

   Bütün bunlar Fatiməyə də ağır təsir edirdi. Hamilə 

olduğunu anama deməmişdilər. Yəqin, hələ əmin 
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olmaq istəyirmişlər, sonra da  mən...Fatiməni 

yoxlamadan keçirmək lazımdır. Hamiləliyin ilk 

dövrü  təhlükəli olur. Xüsusi baxım lazımdır. 

Kərimə deyim gərək... 

                                                       *** 

Kompyüterə qayıdıram. Emin xəttədir. Mesaj da 

yazıb. 

-Arzu... 

- ... 

-Burda deyilsən? Getmişdim sizə. İndi gəldim. 

Müəlliməni müayinə etdim. 

Cavab yazdım: 

-Gördüm. Orda idim. 

-Doğrudan? Hər şeyi görürdün? 

-Hə.  Amma müdaxilə edə bilmirdim. 

-Qəribədir. Mən hiss etmədim . 

-Əlbəttə. Başqa vaxt olsa idi mən də bilməzdim, 

amma mənim vəziyyətim fərqlidir. 

-Müəllimə psixoloji sarsıntı keçirir. İşemiya 

vəziyyətindədir. Müalicə edəcəyəm. 

-Bilirəm. Xahiş edirəm  üstündə dur, yoxsa indi onun 

üçün heç bir şey əhəmiyyətli deyil. 

-Səhər lazım olan dərmanları tapım, gedəcəyəm. 

-Mənim üzümdən nə qədər gərginlikdir. Buna səbəb 

olduğum üçün çox narahatam. 
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-Sənin nə günahın var axı, elə demə...kaş ki həyatda 

olaydın. 

-Kərimin yoldaşı da hamilədir. Biz bilmirdik, bu gün 

öyrəndim. O da stress keçirir. 

 Ziyandır belə vəziyyətdə  belə ağır hisslər keçirmək. 

Kərimə demək lazımdır.O belə şeyləri bilmir, 

uşaqdır,t əcrübəsizdir. Anama deməyə utanıb , bəlkə 

də. 

-İstəyirsən sabah mən danışım. Şöbədən bir 

həkimdən xahiş edərəm müayinə edər. 

-Yaxşı olar...amma analizlər vermək lazımdır mütləq. 

-Onu da edərik, nə var ki bunda? 

-Narahatam. Hər şey məndən kənarda baş verir.Heç 

bir şey anlada bilmirəm. 

-Özünü darıxdırma, hər şey yaxşı olacaq. 

-Bilirsən, indi  heyfslənirəm ki, niyə ruhlar haqqında  

az fikirləşmişəm. Necə olsa, bu haqda kitablar 

olmamış deyil.Yaşlı adamlar danışanda bunun boş 

bir şey olduğunu düşünürdüm. Ətraflı məlumatım 

olsa idi, nə edəcəyimi bilə bilərdim. 

-Bu barədə ilahiyyatçılar  daha yaxşı bilərlər. 

-Mən internetdə “Quran”ın tərcüməsini oxumuşam. 

Orda “ruh”surəsi var. Amma orada ətraflı məlumar 

verilmir.Yəni bildiyim odur. 
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-Bu haqda kimsədən bir şey soruşmağımı 

istəyirsənmi? 

-Yox. Məncə, soruşmasan yaxşıdır. Həm də heç 

inanmıram kimsə əlavə bir şey bilər. Yenə də 

internetdən baxaram. Burda o qədər yazılar var ki. 

-Məncə də. Yazılan bədii əsərlər  və ya çəkilən 

filmlər yazıçıların təxəyyülünün nəticəsidir. Bunun 

necə olduğunu kimsə bilə bilməz. 

-Mənim bilmək şansım var. Deyəsən , mənim artıq 

ruh olduğumu unudursan. 

-Düzü, ağlıma sığışdıra bilmirəm. Səni tanıdığım 

üçün yenə də diri hiss edirəm. 

Bəlkə, mənə belə xoş olduğu üçün inana bilmirəm. 

Etiraf edim ki, indi heç bu haqda 

düşünmək məni incidir. İndi biz yazışırıq və özümü 

də sənin kimi hiss edirəm.  

-İnanmaq mümkün də deyil. Mən də özümü ölü kimi 

hiss etmirəm. Əvvəlki kimi diri də deyiləm. Bir qədər 

fərqli. Yox, çox fərqli. Bu fərqi get-gedə daha çox 

anlayıram. 

-Ən çox fərqi nədə hiss edirsən? 

-Ən çox vaxtda dəyişiklik hiss edirəm. Ölçülərdə. 

Hələ tam müəyyənləşdirə bilmirəm .Ona görə də 

danışmaq çətindir bu haqda. Bəlkə, özüm anladıqdan 

sonra asan olar. Amma hisslərim sanki daha 

həssasdır. 
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-Yorulursanmı? 

-Yox...bunu hiss etmirəm. Sən çox yorğunsan amma. 

-Yorğunluqdurmu? Neçə gündür mən 

çarpışmadayam. Özüm-özümlə. Bu gün isə başqa . 

Bu gün sanki uçmuşam. Səninlə danışmaq üçün. Bu 

o qədər önəmlidir ki, mənim üçün, hər şeyi 

unuduram. 

-Amma sənə də dincəlmək lazımdır. 

-Yox .İstəmirəm. Bütün gün səninlə bərabər 

olacağım vaxtı gözləmişəm. 

-Biz yenə danışacağıq. Mən başqa kimsə ilə danışa 

bilmirəm .Buna görə də  

narahat olmağa dəyməz. 

-Sən hara gedəcəksən indi? 

-Otağımdayam. Evimizdə. Başqa yerə getmək 

istəmirəm. 

-Bura gələ bilərsən? 

-Hə. Burdan keçə bilərəm. Burdan maneəsiz keçə 

bilirəm. Amma gəlsəm, məni görə bilməyəcəksən, 

səsimi də eşitməyəcəksən, burdan isə yazıram , sənsə  

oxuyursan. 

-Eybi yox, bir neçə dəqiqəliyə keç, mən hiss edə 

biləcəyəmi  yoxlamaq istəyirəm. 

-Qorxmursan ki? 

-Nədən? Səndənmi? 
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Emin  güldü. Mən onun otağına keçdim. Yanında 

dayanıb onun kompyüterinin ekranına baxdım.O 

yazdı: 

-Qətiyyən. Əksinə. Maraq içindəyəm. 

Ekrana baxmağa başladı.Mənim yazmadığımı 

görüncə: 

-Nə oldu? Niyə cavab yazmırsan? 

Duruxdu: 

-Yoxsa , burdasan? 

Dönüb ətrafa baxmağa başladı. Heç nə görmədi. 

Yanında dayanmışdım. Gülümsəyirdim. Əlimi onun 

çiyninə qoydum. Hiss etmədi. 

Dönüb ekrana yazmağa başladı: 

-Bilirəm, yanımdasan. Təssüf ki, görmürəm. Bir 

nişan versəydin. Hansı tərəfdəsən? 

Mən də ekrana baxırdım. Onun yanından yazmağa 

başladım. 

-Burda - yanındayam. Sol tərəfində. 

O,yazıya baxaraq sola döndü. Əlini qaldırıb havada 

gəzdirdi. Bir şey hiss etmədən dönüb yazdı: 

-Görmürəm, qəribədir, çox istərdim , amma zamanla 

,bəlkə , öyrəndim...axı ilk dəfədir. 

Mən artıq öz otağımda idim , öz adımdan ona 

yazdım.: 

-Fikir eləmə. Bu günlük bəsdir. Gecdir artıq. Dincəl 

sən. 
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-Yaxşı. Mən düşünmək istəyirəm bunları. Anlamaq 

istəyirəm. Gedəcəm  , amma söz verdiyin kimi 

yuxuma gəl , lütfən... 

Mən gülümsəyərək: 

-Yaxşı...yat,  yuxuna gələrəm. 

Birdən o nə isə fikirləşdi.  

-Başqa vaxt gəlsən mütləq xəbər elə. Bilirsən , adam 

elə bilir otaqda təkdir,hər cür vəziyyətdə olur.Bunları 

sənin görəcəyini istəmirəm. 

Mən onun nə demək istədiyini anlayaraq: 

-Narahat olma, yalnız yuxuda olduğunda gələrəm. 

-O zaman gecən xeyrə qalsın , görüşənədək. 

-Şirin yuxular.... 

Emin komyüteri söndürdü. 

Mən tək qaldım. 

                                                                    *** 

Deyirlər, adətən, insanın xarakteri bütün ömrü boyu 

formalaşır.Ən azından  30-40 yaşlarında, qismən də 

olsa, onun haqqında ən qabarıq xüsusiyyətləri demək 

mümkündür.Mənim o qədər yaşım olmasa da, ağır 

təbiətli  insan hesab olunurdum. Hələ uşaq 

vaxtlarımdan  da  zarafatı sevməzdim. Məktəbdə də, 

universitetdə də yığıncaqlarda, uşaqlara bir yerə 

toplaşanda deyib-günənlərə o qədər  aludə olmazdım. 

Hay –küyü, çox adam olan yerləri sevməzdim, 
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qələbəlik olan yerlərdə darıxar, özümlə tək qalmaq 

üçün evə qaçardım. Mən zarafat etmədiyim 

üçün,dostlarım da mənimlə zarafat etməzdilər.Mən 

yumora, satiraya da ciddi bir şey kimi baxırdım, 

düşünürdüm ki,zarafat- yumor deyil.İstirahət deyilən 

şey –mənim özümlə təkbətək qalıb düşünmək, kitab 

oxumaq ,film seyr etmək idi.Mən bundan böyük 

zövq alırdım.Odur ki,təkliyə öyrənmişdim.Tək 

qalanda  heç zaman darıxmırdım. 

”Boş vaxt” ifadəsinin nə demək olduğunu  

anlamırdım. Çünki işlərimi tələsərək görürdüm, 

hansısa yarımçıq qalan kitabı oxumaq üçün, ya 

öyrənmək istədiyim hansısa mövzunu araşdırmaq 

üçün. Anam işlədiyi üçün öyrənmişdik, Kərim də, 

mən də işimizi özümüz görürdük.Uşaqlıqdan, demək 

olar ki, Kərimin yeməyinə mən baxırdım. Anam 

axşamdan yeməyimizi hazırlaıb soyuducuya 

qoyurdu. Dərsdən gələndə özümüz qızdırıb yeyirdik. 

İmkan olmayanda anam tapşırırdı, yüngül yeməkləri 

mən bişirirdim. Çox sevildiyimizi bilsək də, ərköyün 

deyildik. Mən dünyada hər şeydən çox anamı 

incitməkdən qorxurdum. İndi özüm istəmədiyim 

halda, onun belə əzab keçirməyinin səbəbi özüm 

olduğum üzün çox üzülürdüm.Səbəb-mən idim və 

təəssüf ki , bunu heç bir əlacı yox idi. Mən indi 

anlayıram ki, insanın hətta fiziki ”mən”i tək özü ilə 
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məhdudlaşmır, bizim hər birimizin “mən”inin 

üzərində nə qədər başqa insanlara aid olan bağları 

daşıyırırıq.Tale çevrəmizdə nə qədər insanların 

xətləri kəsişir. Bu ortaq xətlərdə biz tək özümüz 

deyilik,  həm də başqalarının bir hissəsiyik. 

Kərimlə  doğmalığmız  təkcə eyni qan 

daşımağımızla, bir anadan  doğulmağımızla 

ölçülmürdü, bizim o qədər ortaq xatirələrimiz, ortaq 

duyğularımız var idi ki, ələ-ələ tutub küçəmizdən 

geçən sürüyə baxmağımızdan başlamış, eyni acılara 

birgə ağlamağımıza qədər, eyni sevinclərə birgə 

sevinməyimizə qədər -  eyni duyğuları bir  

yaşamışdıq. Qohumlarımızın bütün qayğılarına 

baxmayaraq, biz bir –birimizə güvənərək, 

arxalanaraq, sevincimizi, kədərimizi və tikəmizi  

bölərək yaşamağa öyrənmişdik. 

Kərim uşaq kimi büzüşüb yatmışdı. İlahi,nə qədər 

məsum çöhrəsi var. İndi onun da balası dünyaya 

gələcək.Kərimin uşağı!  

Ana! Bax, bu-Kərimin uşağıdır!Anam eyvanda 

sevincək qarşıma çıxır, mən onu anamın qucağına 

verirəm. Anam sevinclə, ehtiyatla uşağı sinəsinə 

sıxır. Bir mənə, bir də uşağa baxır. Kərim də 

yanımızda dayanıb gülümsəyir. Anam dönüb içəri 

keçir, Kərimdə arxasınca gedir, qapıda dönüb mənə : 
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-Arzu, sən də gəl...gəl... 

Həyətdən ona tərəf dönərək, əlimi qaldıraraq 

yelləyirəm: 

-Bir azdan gələcəm, indi işim var. 

Bunu deyib çıxıram. Çöllükdə çəmənlərin arası ilə 

gəzirəm. Ətraf səssizlikdir. Rəngbərəng çöl 

çiçəklərinə baxaraq, əlimi onlara toxundururam. Göy, 

üfüq, düzənlik, çiçəklər nə qədər gözəl 

görünür.Amma  fərqindəyəm, Günəş yoxdur, hər yan 

aydın olsa da, sanki gündüz deyil. Bu işıq , nur gün 

işığı deyil. Xatırlayıram ki, hara isə getməliyəm. O 

tərəf-bu tərəfə boylanaraq Emini axtarıram. Dizə 

qədər otların arası ilə gedirəm. Bilirəm ki ,Emin 

burdadır. 

Çağırıram : 

-Emin!!! 

Səsim  çöl boyu yayılır. Təşviş və həyəcanla 

uzaqlara,ətrafımdakı tənhalğa baxıram.Mən bu 

genişliyin içində tək - tənhayam. Qayıtmaq 

istəyirəm.Və dönərkən qarşımda Emini görürəm. 

O,burda olduğumu bilirmiş! 

Emin gülümsəyir: 

-Nə yaxşı gəldin... 

-Qorxdum ki, məni görə bilməyəcəksən... 

-Görürəm ...bura necə də gözəldir. Bura –haradır? 
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-Bilmirəm...mən də ilk dəfədir görürəm. Sanki hər 

şey özündən daha rənglidir,daha aydındır...Hələ bu 

nur! 

-Hə, mən də fərqi hiss etdim. Bu işıq hardan 

gəlir?Günəş yoxdur. 

-Biz yuxudayıq axı! 

-Mən yuxudayam. Bəs sən? 

-Mən də sənin yuxundayam. 

-Amma sən yatmamısan, yuxu da görmürsən. Dayan-

dayan, biz yuxuda görüşə biliriksə,deməli ,  mən də 

mən deyiləm, ruham, hə? 

-Yuxu reallıq deyil.İndi sən də mənim kimisən. 

-Nə yaxşı oldu! Çox sevindiricidir. Sən çox gözəlsən. 

Son gördüyümdə... eh ,nə isə...xatırlamayaq. Mən bu 

çiçəklərin hamısını sənə vermək istəyirəm. 

-Hamısını? 

Gülürəm. 

Emin : 

-Hamısını! 

-Mənə  biri  bəsdir. 

Emin əlini uzadıb,çəhrəyı rəngli bir çiçək dərir və 

mənə uzadır. Əlimi açıram. 

O, kiçik çiçəyi ovcuma qoyur. Çiçəyi  qoxulayıb   

saçıma taxıram. 

Yasəmən rəngli çöl çiçəyini qoparıb ona verirəm: 
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- Al, bu da sənin üçün... 

Emin ehtiyatla çiçəyi məndən alır, qoxulayaraq: 

-Gözəldir...bunu saxlayacam həmişə...  

Mən onun gözlərinə baxıram. 

Emin: 

-Niyə əvvəldən səni tanımamışam. Yanımda olanda. 

Elə uzaqdan –uzağa  seyr edirdim görəndə. 

Fikirləşirdim ki.belə gözəl qız məni bəyənməz.. 

-Mənmi? Nə danışırsan? Mən heç vaxt özümü gözəl 

hesab etməmişəm. Adi qızam də.Yaxınlaşsa idin,nə 

dəyişəcəkdi ki? 

-Bilmirəm. Bəzən bir addım çox şeyi dəyişə bilir. 

Mənə elə gəlir ki, erinasızlıq, laqeydlik olmasaydı, 

hər şey başqa cür olardı. 

-Bunun nəyi pisdir ki, o zaman biz burda 

görüşməzdik. Bütün bu sirlər,müəmmalar bizdən 

uzaqda qalardı. 

Emin əlimdən tutaraq: 

-Amma bu möcüzə yuxudur. Kaş həyatda belə bir 

möcüzə olaydı! 

-Kim bilir, bəlkə , əsl həyat budur.Biz ki, bilmirik. 

Biz ələ-ələ tutaraq  çiçəklərin, otların arasında 

gəzirik.Bir-birimizə baxaraq gülümsəyirik. Emin 

dayanır,əlimi dodaqlarına aparır,ehtiyatla öpür.Mən 

onun təmasını hiss edirəm. 

Həyəcanla: 
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-Emin! Dinlə məni. Bu-çox ciddi məsələdir.Mən 

həyatda yoxam artıq. Bir an sonra nə olacağını 

bilmirəm. Bu an  məni görən,danışan yeganə insan – 

sənsən. Mən hətta ən doğma adamlarıma belə 

qapalıyam. Tək sənsən mənim haqqımda bilən. 

 Söylə,mən nə  edim? 

-Arzu, çox istərdim sənin üçün  hər şey edim. 

Həyatım bahasına olsa belə, inan , qəti şişirtmirəm, 

amma bir bilsəm... sənin üçün müəmma olanlar 

mənim üçün də eynidir. Sən darıxma. Gözləyək. Hər 

halda , bunun öz qayda –qanunları var. Bunları biz 

bilə bilmərik ki... 

-Bir yazıçı var. O, ilahiyyat elmləri ilə məşğul 

olur.Mən onunla söhbət edirdim çatda. Necə bilirsən 

, onunla bu barədə danışsam. Fantast yazıçıdır. 

-Düzü , bilmirəm. Sən özün barədə yazsan, bu , onu 

çox maraqlandıracaq.O, sənə nə barədə kömək edə 

bilər ki? 

-Bilmirəm. 

-Hələ gözləyək , məncə. 

-Gözləyim.Başqa nə edə bilərəm ki. 

-Arzu, bilirəm , sənə indi çox çətindir. 

-Çətin deyil. Sadəcə, nigarançılıqdır. Mən gedim 

daha,vaxtdır... 
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-Sən çox kədərlisən, məyussan. Getmə. Mən səni 

belə buraxmaq istəmirəm.Səninlə qalıram. 

-Yox! Sən qala bilməzsən. Emin, xahiş edirəm, get 

daha. Çatda danışarıq. Mümkün olsa, yenə görüşərik. 

-Sənin yanında qalmaq istəyirəm. Gerçəkdən. Mənə 

belə çox yaxşıdır. Getsəm, yenə də əzablar 

başlanacaq. 

-Yaxşı...belə edirik...sən oyanırsan...oyan! 

Emin bir anda qeyb olur. Əllərimə baxıram....İndicə 

əlim onun əlinin içində idi. Otağıma dönürəm. 

Əlimdəki çiçəyi çarpayıma , balışımın üstünə 

qoyuram.Uzanıb gözlərimi çiçəyə zilləyirəm. 

Indi özümü hədsiz kədərli və tənha hiss edirəm. 

 

                                                       *** 

Kərim otaqda tək idi. Qarşısındakı dəftərçədə qeydlər 

aparırdı, hesablayırdı.Cibin- 

dəki pulları çıxarıb saymağa başladı.Fatimə  içəri 

girdi. Kərimə: 

-Çay dəmlədim, gəlirsən? 

Kərim  pulu qatlayıb cibinə qoydu, dəftərçəni dolabın 

siyirməsinə qoyaraq: 

-Anam oyanıb? 

-Çoxdan.  Mətbəxdədir. Səni gözləyir. 

-Yuyunum, gəlirəm. 

Fatimə tərəddüdlə: 
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-Kərim... 

-Hə, nədi? 

-Bilirsən ana nə soruşdu məndən? 

-Nə ? 

-Uşaq barədə. Deyir,  yuxuda görüb. 

Görüb ki, Arzu ona uşaq verir , deyir ki, Kərimin 

uşağıdı. Ana da yuxudan oyanıb, tay yatmayıb  

səhərə kimi. 

-Möcüzədir ee, mən də yuxuda gördüm yenə...bu qız 

elə bil evdədi ,vallah... 

Kərim sözünün dalını gətirə bilmədi, qolu ilə üzünü 

tutub çıxdı. 

Fatimə də onun ardınca getdi. 

Kərim sıxıntı içindədir. Pulu qurtarıb. Bu qədər xərcə 

pul çatar? İndi yadıma düşür ki, mənim otağımda 

pulum var. Onu Kərimə vermək lazımdır. 

                                                     *** 

Anam mətbəxdə oturmuşdu. Çay içirdi. Süfrədə yağ, 

pendir, süd , çörək var idi. 

Kərim içəri girərək anamı qucaqladı: 

-Sabahın xeyir, necəsən, ay ana? 

Anam da onun boynunu qucaqlayıb öpdü. 

-Sən yaxşı ol, qurban olum, allah köməyin olsun. 

Kərim də süfrəyə oturdu. Fatimə çay töküb ,onun 

qarşısına qoyaraq: 
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-Yumurta bişirim sənə? 

Kərim: 

-Yox,şirinçay içəcəm. Anama tərəf dönərək: 

-Necə yatdın? 

-Yatmışam. Yuxu gördüm, ayıldım. Görürəm 

eyvandayam, bacın gəlir, mənə yaxınlaşanda baxdım 

ki, qucağında körpə var. Verir qucağıma, deyir ki, 

bu, Kərimin uşağıdı. Diksinib ayıldım. Səhər qıza 

danışıram, Fatiməyə, deyir  doğrudur, əyan 

olub...Allah xeyir xəbər eləsin, başacan versin. Mən 

də deyirəm, bu uşaq niyə belə sozalıb...mənə də 

demirsiz... 

Kərim: 

-Deyəcəkdik , ay ana ,dedik bir az keçsin, özünə 

gələsən , indi bu işin içində necə deyəydik sənə ? 

-Elə demə, bala, Allah bilən məsləhətdi. Gəlinə 

stress-filan, ağırlıq olmaz, müayinə lazımdı. 

Kərim çayını qarışdıra-qarışdıra: 

-Aparacam həkimə, qoy məclisi yola verək. Mən də 

yuxuda gördüm yenə. Elə bil evdədi, heç yerə 

getməyib... 

Anam: 

-Deyirəm, Fatiməni ya  anası , ya bacılarından biri 

götürsün həkimə, sənin vaxtın yoxsa... 

Kərim: 
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-Yaxşı, baxarıq, sən çörəyini ye, dərmanlarını da iç . 

Narahat olma, heç nəyə. Mən bazara dəyim tez... 

Anam: 

-Tələsmə, çörəyini ye. 

Kərim bir qıça çörəyin üstünə yağ, pendir çəkib 

dişlədi. 

-Nə lazımdı , siyahıya yazın. 

Fatiməyə müraciətlə: 

-Otaqdan dəftərçəni gətir. Əti axşamdan tapşırmışam. 

Qəssab göndərəcək. Demişəm doğrasın. Qalan 

şeyləri deyin.  

Anam: 

- İki balon qatıq alarsan, göyərtisini də. Süfrə üçün 

də göyərti al.Təzə pomidor –xiyar.Qalanlar var. 

Fatimə dəftərçəni gətirib oturdu, yazmağa başladı. 

Fatimə: 

-Ariel də al , maşın üçün, yazdım bura ,bir də əl-üz 

sabunu. 

Kərim: 

-Nə lazımdı, hamısını yaz. Ana , bir şey də demək 

istəyirəm sənə. Həyəcanlanma amma. 

-Nəyi? 

-O gün Arzunun qapısının  açarını bizim otaqdan , 

dolabın üstündən tapdım. Kim  

gətirib qoyub bilmədik. 
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Anam bir az susdu, fikirli-fikirli: 

-Nə bilim? Yəqin, qohumlardan kimsə tapıb, aparıb 

qoyub otağına, özünə verə bilməyib .Yaxın 

adamlardan olar, hər-halda. Açdınmı ? 

Kərim: 

-Yox...açmamışam hələ. Açar cibimdədi. 

Anam: 

-Pulun qurtaranda de ,məndə  də bir az var. 

Kərim çayını içib qalxdı: 

-Yaxşı... 

Dəftərçəsini götürüb çıxdı. Fatimə də onun arxasınca. 

Fatimə hər zaman  Kərimin dalınca gəzir.Ta ki 

qapıdan çıxana qədər. Elə ki, yola salır Kərimi, 

qayıdıb işlərini 

görməyə başlayır. Bu, anamın çox xoşuna gəlir, 

həmişə deyir ki, arvad belə olmalıdır. Ərinə-get, filan 

yerdədir, özün götür ,- deyəndən arvad olmaz. 

Anamın bu sözlərini zarafat sanıb gülürdik. Amma 

anam  ciddi deyirdi. Bəlkə,Kərimlə Fatimə bir-birini 

hədsiz sevdikəri üçün hər şey belə asan , həmahəng  

alınırdı?Həqiqətən, 

ərlə arvad gərək bir-birini tamamlasın. Əsl xoşbəxtlik  

budur. 

                                                          *** 

Emin xətdədir. Mənə yazıb. 

-Salam, Arzu. Burdasan? Gələndə mənə yaz... 
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-Salam. İndi gəldim. Necəsən? 

Cavab yazır: 

-Tez oyanmışam, səni gözləyirdim. Harda idin? 

-Anamgilin yanında idim. Anam ,deyəsən , babatdır 

bir az. 

-Bir azdan gedəcəyəm dəyməyə, müalicə 

dərmanlarını da aparacam.Bizdə genokologiya 

şöbəsində Nuridə xanım var  ha, tanıyırsan? O  bizim 

qohumdur, xahiş edəcəm, mənimlə bərabər getsin 

sizə. 

-Tanıyıram, Nuridə həkimi. Çox yaxşı olar, evdə 

hamı nigarandır gəlinin vəziyyətindən. Analizlər 

verilməlidir. 

-Narahat olma bu sarıdan, nə gərəksə, hamısı 

oluncaq. Bir azdan çıxacağam, sənə görə açdım 

buranı, danışmaq istəyirdim. 

-Bilirsən, mən evimin açarını Kərimin otağına 

qoymuşdum. Açarı dolabın üstünə kimin qoyduğunu 

bilmirlər. İstəmirəm mən olduğumu bilsinlər. Mənim 

burda olduğumu  bilsələr, həyəcanlanacaqlar.Onlar 

artıq mənim yoxluğuma alışmalıdılar. 

Evdə olduğumu bilsələr, ölümümlə barışmayacaqlar. 

Onları daha artıq, gözlənilməz vəziyyətlərlə  üz – üzə 

qoymaq ədalətsizlik olardı. 
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-Mən də belə düşünürəm. İnsanlar adət 

etdikləri,qəbul etdikləri  düşüncəylə daha sakitdirlər. 

-Onların rahatlığını pozmaq istəmirəm. Bu-axşamkı 

çiçəkdir? Suya qoyduğun? 

Emin təəccüblə stolun üstə, kiçik stəkanda siya 

qoyduğu  çiçəyə baxaraq: 

-Onu görürsən? Həmin çiçəkdir. Sən indi hansı 

tərəfdəsən? 

-Öz otağımdayam. Amma sən tərəfi də görə bilirəm. 

-Yuxuda o qədər gözəl idin ki...oyandım, daha yata 

bilmədim. Oyananda çiçək əlimdə idi.Səhərə qədər 

qoxuladım, suya qoydum ki solmasın,istəmirəm 

solsun. 

-Məni necə görürdün,əynimdə nə var idi? 

-Şəffaf, tül kimi, biçimsiz paltar idi...rəngini 

müəyyən edə bilmədim, sanki parıldayırdı, nur kimi 

işıqlı idi. Hələ saçların!Uzun,dalğa-

dalğa,parlaq...gözümün önündən çəkilmir heç...Bu-

heç yuxuya oxşamırdı, sanki hər şey gerçək idi. 

Canlı,duyğulu.Mən çox təsirləndim.Bəs sən? 

-Mən özümü görə bilmirəm. 

-Bəs məni? 

-Səni, əlbəttə ki, görürəm , həyatda olduğun 

kimi...Qəribədir, indi səndən başqa heç  
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kimim  yoxdu. Hər şey, hər kəs səddin o biri 

üzündədir. Mənimlə tək sənsən.Sən bunun nə 

olduğunu  təsəvvür edə bilirsənmi? 

Bu doğmalığın mənim üçün nə qədər əhəmiyyətli 

olduğunu bir bilsən? 

Bütün kainatda yalqız olmaq çox dəhşətlidir. Mən 

tənhalığın nə olduğunu indi anladım. 

-Arzu, mən də eyni hissləri keçirirəm. Sanki 

ətrafımdakı adamları görmürəm, eşitmirəm. Elə bil 

hər şey qeybə çəkilib. Hər şey əhəmiyyətini 

itirib.Tək sən varsan, vəssalam. İnan ki, fikrimdən 

çıxmırsan. Hər an ağlımdasan. Burda görməsəm belə 

, mən səni hiss edirəm. İndi səninlə danışıram  və 

bundan o qədər sevinirəm ki! Tək qorxum  qayıdıb 

səni görməməkdir. Əgər belə bir şey olsa, o zaman 

nə edəcəyəm? Buna dözə biləcəyəmmi? Həyatda 

yeganə dayağım sənsən. Səni itirməkdən qorxuram. 

Çox qorxuram! 

-Bu naməlumluq məni də çox üzür.Yaxşı ki, varsan! 

Mən də heç ayrılmaq istəmirəm. Axşamı səbirsizliklə 

gözləyəcəm. 

-İşlərimi bitirən kimi gələcəyəm. 

-Ona qədər mən də səhifəmdə  məşğul olaram. 

”Kardioloqa “ xeyli suallar gəlib, onları 

cavablandıracam. 
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-Yaxşı, hələlik, tez qayıdacam! 

-Hələlik! 

                                                       

                                                          *** 

Vaxtı hesablaya bilmirdim. Ölçülər başqa idi. 

”Kardioloq “a gəlmiş sorğulara,  

ismarışlara  cavab  yazırdım. Faydalı olmaq, kiminsə 

işinə yarımaq istəyirdim. 

İnsanlar öz xəstəliklərinə qarşı çox həssasdır. Bu- 

təbidir. Məni ən çox narahat edən məsələlərdən biri 

də insanların tibdən məlumatsız olmalarıdır. Elə 

şeylər var ki, insan onu məişətdən öyrənir. Gündəlik 

həyatı ilə bağlı olan qidalanma və gigiyena 

qaydalarına  müntəzəm riayət eləmək sağlamlığın 

bünövrəsidir. 

İtirilmiş sağlamlığı bərpa etmək çox çətindir. Təəssüf 

ki, insan yalnız itirdikdən sonra sağlamlığın necə 

böyük bir nemət olduğunu  dərk edir. 

Səhifəmdə bir xeyli işlədim. Deyim ki, ”Kardioloq” 

son vaxtlar əməlli-başlı populyarlıq qazanıb. Səhifəni 

bəyənənlərin sayı xeyli artıb. 

Eminin səhifəsinə baxıram . Hələ yoxdur. 

Darıxıram.O, yanımda olanda  çox rahat  oluram. 

Yenə tənhalıqdan qəribsəyirəm. Eminin otağına 

keçirəm. Onun əşyalarına baxıram. Kitablar, şəkillər, 

paltar dolabı. Bir neçə gün  əvvəl mənə yad olan bir 
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insanın əşyaları da mənə doğma gəlir. Hiss olunur ki, 

Emin səliqəli insandır. 

Otağında hər şey yerli-yerindədir. Çarpayının 

yanındakı dolabın üstündə kiçik stəkanda mənim ona 

verdiyim çiçəyi  solmasın deyə suya qoyub. Çiçəyə 

toxunuram. Kaş əvvəldən Eminlə yaxından tanış 

olaydım. Qəribədir, bir yerdə işləməyimizə 

baxmayaraq, onun haqqında az şey bilirdim. İndi 

xatırlayıram ki, Emin  bir qədər quru, 

adamayovuşmaq təsiri bağışlayırdı. Onun bu özünə 

qapalılığı adamları  ondan uzaq saxlayırdı. Deməli, 

insanı yaxından tanımadıqca, onun haqqında 

düşündüklərin yanlış ola  bilirmiş. Onun bu qədər 

həssas , səmimi olduğu ağlıma da gəlməzdi. İndi isə 

bütün kainatda təmasda ola biləcəyim yeganə insan 

odur. 

Qərar tuta bilməyib otağıma qayıdıram. Düşündükcə 

daha çox darıxıram. Anamgil tərəfdən ağlaşma səsi 

gəlir.Yasxanada mikrafon qurublar. Molla dini 

söhbətlər edir. Bütün bunlar məni çox sıxır. Bu Emin 

harda qaldı? Bəlkə, çıxım evdən? 

Kişi məclisində ağsaqqallar əyləşib. Gəlib-gedənlər 

onlara başsağlığı verir.Yaxın qohumlar isə daimi 

məclisdə əyləşirlər, bunu özlərinə borc bilirlər. 

Müseyib babam 
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burda yoxdur. Xəstələnibmi, görən? Həyətdə də 

gözümə dəymədi. Son dəfə onu dəfndə  

gördüyümdür. 

Müseyib babam nəslimizin ağsaqqalıdır, atamın 

əmisidir. Dediyim kimi, atam da, babam da  genetik  

ürək çatışmazlığından dünyalarını dəyişiblər. 

Müseyib babam isə onlara oxşamayıb.O, 

gəncliyindən dini təhsil almış, mömin bir insandır. 

Arvadı Zivər xala rəhmətə getdikdən sonra 

evlənmədi. Qızı və  bir oğlu ailələri ilə şəhərdə 

yaşayırdı. Kiçik oğlu isə həyətdə ev tikib olurdu. 

Nəvələri böyük idi. Müseyib babamın nəticələri belə 

var idi. Bu mülayim təbiətli, xeyirxah insanı hamı 

sevir və hörmət edirdi. Amma o, heç bir övladı ilə 

birlikdə qalmadı. Özü tikdiyi  iki otaqlı, aynabəndli, 

eyvanlı evində tək yaşamağı tərciyə etdi. Övladları, 

nəvələri tez-tez gəlib dəysələr də , Müseyib babam 

özü hər işini görə bilirdi. Şəhərdən paltaryuyan maşın 

alıb  evində quraşdırmışdı. Deyirdi ki, adamdan da 

yaxşı yuyub qurudur. Çətini paltardır, onu da maşın 

eləyir. Həyətdəki gəlini, başqa qohumlar 

bişirdikləri ləziz yeməklərdən ona pay verirdi. Amma 

Müseyib babam özü elə səliqə ilə özünə yemək 

hazırlayırdı ki, handa bir qadın ona həsəd aparardı. 

Əslində ,Müseyib babam yeyimcil deyildi, 

xurmaxörək idi. Hər yeməyi yeməzdi. Çox vaxt 
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mütaliə edərdi. Evində çoxlu dini kitablar var idi. 

Mən də tez –tez Müseyib babamın evinə gedirdim. 

Onunla söhbət eləmək çox xoş idi. Bilmədiyim, 

oxumadığım çox mətləbləri bu müdrik insandan 

öyrənirdim. Müseyib babam da məni çox istəyirdi. 

Bayramlarda mütləq mənə hədiyyələr alırdı. Özü də 

sanki bilirdi, aldığı hədiyyələrin hamısı  həmişə 

yerinə düşürdü. Təhsilimi bitirib evimizə 

qayıtdığımda çox sevinirdi. ”Daha həkimimiz var, 

bundan sonra xəstələnsək də, qorxusu yoxdu”- 

deyirdi. Müseyib babam keçmişlərdən o qədər 

maraqlı  və canlı  söhbət edirdi ki, sanki o hadisələri 

özümüz gözlərimizlə görmüşdük. 

Babamın iti  zəkası, yaxşı yaddaşı var idi. Üstündən 

xeyli zaman keçməsinə baxmayaraq, uşaqkən 

yaddaşına hopmuş hadisələri təfərrüatı ilə 

xatırlayırdı.Və bildiklərini də mütləq bizlərə 

çatdırmaq istəyirdi. 

Müseyib babamın, yəni mənim atamın ana nəsli  

məşhur seyid ocağı –şıx  hesab olunurdu. 

Keçmişlərdə onların evlərinə hər yerdən  yardıma 

ehtiyacı olan insanlar gələrmiş. Müseyib  babam  

anası ilə bağlı elə qəribə möcüzələr danışırdı ki, 

bunların baş verə biləcəyini insan ağlı dərk eləmirdi. 

Amma bütün  bunları  Müseyib babam elə izahatla, 
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inamla , canlı danışırdı ki, onun söylədiklərinə şübhə  

etmək mümkün deyildi. 

Seyid Ananın möcüzələri hər kəsin yadında, dilində 

idi.Babam bizi dəfələrlə anasının türbəsinə 

aparmışdı. Seyid Ana vəfat etdikdən sonra camaat 

onun məzarı üstündə türbə tikdirmişdi. İndi də onun 

üstünə  müxtəlif  niyyətlərlə, arzularla , inamlarla  

gələnlər, nəzir-niyaz gətirənlər çox idi. İnam böyük 

qüvvədir. Ona pənah gətirənlərin çoxu  xeyir 

tapdığını söyləyirdilər. Müseyib babam danışırdı ki, 

Seyid  Ananı  qanlıların üstünə aparırdılar. Böyük-

böyük kişilərin   bacara bilmədiyi müşkül mətləbləri 

Seyid Ana yoluna qoyarmış. Xüsusən, bir hadisə 

mənə çox maraqlı görünürdü. Başqalarından 

eşitdikdən sonra, bu əhvalatı Müseyib babamdan 

soruşdum. O da belə bir hadisənin gerçəkdən baş 

verdiyini təsdiqlədi və bizə ətraflı danışdı. 

Dedi ki, Sovet hökumətinin güclü vaxtı idi, 

kommunist ideologiyasının  

təntənə elədiyi vaxtlar idi. Kür çayı da tez-yez 

daşırdı, kəndləri, əkin-biçini  sel aparırdı. O vaxt 

bizim rayonun  birinci katibi Məmmədov familiyalı 

bir şəxs idi. 

Elə oldu ki, Kür daşdı, hava da qana-qan 

deyir,fasiləsiz yağışlar yağırdı, rayon bata –batda idi. 

Nə qədər texnika, maşın, adam gətirirdilər, bənd 
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atırdılar, torpaq tökürdülər xeyri olmurdu ki- 

olmurdu. O vaxt indiki kimi deyildi, Stalin vaxtı idi, 

bir hadisə olan kimi  məsul işçilər, vəzifə adamları 

əlli-ayaqlı gedirdi. Odur ki, qorxu var idi. Təbiətin  

qarşısında insan nə edə bilərdi ki?Amma buna baxan 

kim idi? Qorxudan bu katib gecə-gündüz qalıbmış 

yağışın altında, palçığın içində, bəndin üstündə 

girinc- giriftar. Kür də burulğan eləyirmiş. Bu katibin 

yaxın adamlarında kimsə deyir ki, bu mahalda ağır 

seyid var, camaat hər işdən ötrü gedir onun yanına. 

Cəddi çox ağırdır.Katib əvvəlcə bu söhbətə məhəl 

qoymur, amma qorxu güc gəlir .Deyir, gedin gətirin. 

Deyirlər ki, bəs o gəlməz. Məmmədov özü məcbur 

olub  gecə ikən villisini gizlində sürdürür Seyid 

Ananın həyətinə. Maşından düşüb evə girirlər. Seyid 

Ana onları niqabda dinləyir. Katib yalvarır ki, ona 

kömək eləsin, rayonu su bassa,onu güllələyəcəklər. 

Seyid Ana əvvəlcə imtina edir, deyir,mən kiməm ki, 

o boyda çayın qabağına duram? 

Amma katib də inad adammış, əl çəkmir. Bu boyda 

kişinin yalvarmağına Seyid Ana  

tab gətirmir. Razılıq verir, deyir amma gərək Kürün 

üstə gedəm. Adamlar çıxıb gedirlər. Seyid Ana 

səhərədək namaz qılır,dua oxuyur. Səhər açılandan 

sonra onun dalınca maşın göndərirlər. Camaat Kürün 
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üstünə yığılıb onu gözləyirmiş. Maşın gəlir. Seyid 

Ana  oğlanları ilə maşından düşür . Müseyib babam 

da onunla gedibmiş. Qara geyimli, üzü niqablı Seyid 

Ana  yaxınlaşır düz Kürün  sahilinə. Əli ilə işarə 

verir, hamı çəkilir dala. Sel o qədər güclü imiş ki, 

dalğalar az qala göylə gedirmiş. Yağış da bir yandan 

tökürmüş. Camaat həyəcan içində Seyid Ananı 

izləyirmiş. Qadın əvvəlcə dua oxuyur. Əllərini göyə 

qaldırıb nə isə pıçıldayır. Sonra qəfildən qəzəblə suya 

qışqırır.Üç dəfə hirslə Kürə tüpürür. 

Az keçmiş elə bil çayın köpü alınır, coşmuş dalğalar 

səngiyir .Camaat bu möcüzəni heyrətlə izləyir. Bu 

hadisəni gözləri ilə görən katib “Allah şəkkaka lənət 

eləsin !”- 

deyə qışqırır. 

Kürün yatımını görən  Seyid Ana çaya uzatdığı əlini 

çəkir. Dinməz-söyləməz maşına tərəf gedir. Onu 

evinə aparırlar. 

Katib  Məmmədov sonra o adamlara deyirmiş ki, bu 

əhvalata qədər o möcüzəyə inanmırmış. Belə bir şeyi 

cəfəngiyyat hesab edirmiş. Bir neçə gün sonra o 

Seyid Ananın evinə gedir, ona xeyli hədiyyələr aparır 

.”Məni ölümdən, rayonu da daşqından xilas elədin 

!”- deyir.Bu əhvalat o vaxtdan dildən –dilə keçib 

rəvayət kimi dolaşırdı. 
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Müseyib babam bu əhvalatı o qədər canlı  və 

həyəcanla danışırdı ki, elə bil mən özüm də bu 

hadisəni gözlərimlə görmüşdüm. Hər şey gözlərimin 

qarşısında canlanırdı. 

     Müseyib babam çarpayıda uzanmışdı.Başında 

araqçın var idi.Yatmasa da,gözləri yumulu idi. Nihal 

mətbəxtdə çay dəmləyirdi. Balaca qazandan  kasaya 

yemək töküb  siniyə qoydu. Nihal bibim qızı idi. 

Onlar şəhərdə yaşayırdılar. Məndən yaşca böyük idi. 

Qohumlarımızdan ən çox onunla yaxın idim. Tələbə 

olanda mənimlə ən çox maraqlanan da o idi. Ali 

təhsil almışdı, ingilis dili müəllimi idi. Heç kimin 

gözləmədiyi halda, əmim oğlu ilə evlənmişdilər.Ata-

baba həyətimizdə ev tikib yaşayırdılar. Bibim bu 

izdivaca ürəyində razı deyildi. Amma həm babamdan 

qorxduğu üçün, həm də onların bir-birilərini sevdiyi 

bəlli olandan sonra bir söz deyə bilməmişdi. Nihal 

özünə məxsus zirəkliklə, dəm –dəstgahla yeməyi 

hazırlayıb babamın yanına götürdü: 

-Baba,əriştə bişirmişəm,sirkə -sarımsaqla iç qaynar-

qaynar ... 

Babam gözlərini açaraq, zəif səslə: 

-A qızım, nə sirkə-sarımsaq? Məclisə gedəcəm 

axşam ... 

Nihal: 
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-Bu axşam gedə bilməyəcəksən, baba, hamı ordadı, 

sən bu gün dincəl, sağal, otura biləsən də. 

Babam: 

-Yaxşı deyil, a bala, eldən ayıbdır...indi yan yerə 

vermək vaxtı deyil... 

 Nihal doluxsunmuş halda, ona yaxınlaşıb  

dikəlməsinə kömək elədi, balışı kürəyinə söykədi, 

sinini  onun qucağına qoyaraq: 

-Gedərsən də, bir az özünə gəl hələ. İç isti-isti. 

Dərman da verəcəm.Kəkotulu çay dəmlədim. Bir az 

yatsan , yaxşı olacaqsan , inşallah. 

Babam qaşığı kasada qarışdırdı. Üfləyə-üfləyə 

xörəkdən bir qaşıq içdi. 

-Əlim-qolun var olsun, qızım, neçə  gündür boğazım 

tutulub elə bil, tikə keçmir... 

Nihal otağı yığşdıra-yığışdıra: 

-Nuş olsun ,baba, Allah səni başımızdan əskik 

eləməsin! Özünə bax,sən allah. 

Babam ağzındakı xörəyi udaraq: 

-Nə baxmağı, bala, baxmaqla olmur bu işlər, 

gəncəcik bir qönçə idi, açmadı getdi... 

Sayılı günümüz var,  başqa ,heç kim bilə bilməz 

başımıza  nə gələcəyini. 

-Eh, baba, o da vaxtında yoxlansa idi,belə olmazdı, 

genimizdə var bu  ürək, bilirik, gərək tez –tez 

müayinədən keçək...baş-qulaq asmırıq özümüzə. 
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Köynəklərin hanı?Ütüləyim. 

-Maşına atmışdım.Ordadılar, çıxar o paltarları da. 

Nihal paltar maşınından paltarları çıxarıb qatlamağa 

başladı. Ütünü yandırıb köynəkləri və dəsmalları 

ütülədi. 

Babam: 

-Bunu götür. Xeyli yedim. Allah köməyin olsun, 

qızım. Nihal ona yaxınlaşaraq: 

-Hanı? Yeməmisən ki, qalır hələ. Baba,sən allah ye 

hamısını ,nə var burda , bir çömçə yeməkdi. 

-Bu da bəsdi , a bala, sonra yeyərəm yenə.  

Onda çayla bir şorqoğal da yeyəcəksən. Axşam 

bişirdim məclis üçün. 

-Hə, sənin  qoğalına heç nə çatmaz, axşam yeyərəm. 

- Onda bir çay da iç, yat bir az. Mən də gedim dəyim 

onlara. Görüm neynirlər, nə lazımdı. Köynəklərini 

asdım  . Şalvarını da ütülədim. Sabah yenə gəlib 

dəyəcəm. 

-Get ,qızım, Allah köməyin olsun. Narahat qalma 

məndən.  

Nihal stakana su tökərək , dərmanlatı balaca boşqaba 

qoydu. 

-Çay iç, yat,dərmanları da qoyuram yanına.Lazım 

olsam,telefonuma zəng at. 

--Fikrin qalmasın burda,  yaxşıyam daha. 
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-Yat, daha yaxşı olacaqsan , inşallah. 

Nihal əyilib babamın üzündən öpdü. Babam da onu 

qucaqladı. 

-Bəxtəvər olasan , bala! 

Nihal mətbəxdəki qabları götürərək çıxdı.Evləri ilə 

babamın evi arasında çəpər yox idi. Aradan  dəmir  

setka çəkilmişdi və Nihal  yol boyu güllər əkmişdi. 

İkimizin də çiçəklərə çox həvəsimiz olduğundan, gül 

toxumlarını və şitillərini paylaşırdıq. 

Nihal getdikdən sonra Müseyib babam yerindən 

qalxdı, hamama  girib , suyu açdı, dəstəmaz aldı. 

Otağına qayıdıb dəsmalla əl-üzünü quruladı. Mizin 

üstündən canamazını götürüb xalçaya sərdi, möhür 

daşını qoyub namaz qılmağa başladı. 

Biz uşaq olarkən qaçıb babamın yanına gələrdik, o 

,namaz qılarkən, biz də yanında dayanıb hərəkətlərini 

təqlid edər, sözlərini onunla bərabər əzbər deyərdik. 

Böyüdükcə babam bizə də namaz qılmağın 

qaydalarını öyrətdi. 

İndi də babamın yanında dayanmışdım , onun 

bərabər  mən də namaz qılırdım. 

                                                      *** 

Babam ibadətini bitirib iri, yun döşəkçəsinin  üstündə 

oturdu,mütəkkəsinə 

dirsəkləndi. Bura babamın ən çox sevdiyi yer idi. İri 

pəncərənin qarşısında olduğundan bura  həmişə, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Nisə Bəyim                 ONLİNE 

 

81 81  

qışda da gün düşürdü , babam buraya uzanıb kitablar 

oxuyurdu. Bu , adətən , dini kitablar olurdu, ya da 

“Quran”. Babam indi də dolabın üstündəki kitabı 

götürüb açdı , oxumağa başladı. Oxuduqca, mən 

onun sakit, nurlu simasını seyr edirdim.  Babam son 

vaxtlar çox düşmüşdü. Zarafat deyil,dalbadal 

 qardaşı,qardaşı oğlu, atamdan sonra öz oğlu- 

Nəriman əmim ,sonra əmidostum , 

sonda da...mən. İçəri girən kimi, dolabın üstündə öz 

şəklimi gördüm .Əvvəllər orda yox idi. Görünür, 

Müseyib babam şəklimi bura təzə qoyub. Bütün bu 

hadisələrin hamısı  Müseyib babama ağır təsir edirdi. 

Nə qədər müdrik və təcrübəli  olur –olsun,  insan 

həyatın gözlənilməz sınaqları qarşısında acizdir. 

Bir az oxuyandan sonra babamı xəf apardı. Gözləri 

ixtiyarsız yumuldu, kitab əlindən sürüşüb xalçanın 

üstünə düşdü. 

-Qurban olum,ay baba, üstü açıq yatdın, xəstə -xəstə. 

Çarpayının başında adyal var idi, amma onu götürə 

bilmirdim. 

-Baba, ay baba , üstün açıqdır, oyan, qurbanın 

olum...ona gülümsədim. Babam məni görüb 

gülümsündü. 

-Gözəl qızım, nə vaxt gəldin? 

-Burdaydım elə, baba, dur yerində yat, soyuq olar. 
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-Yooox, soyuq deyil, yaxşıdı ,rahatdı yerim...    

Buludlar idi.Lay-lay , ağ buludlar. Yumyumşaq, isti, 

doğma buludlar dövrəmizi sarmışdı. Sanki biz də ağ, 

pənbə yüngül bulud idik , buludlara qarışmışdıq. 

-Arzu, gözəl qızım ,  necəsən ?- babam soruşdu. 

 Gülümsəyərək: 

-Yaxşıyam ,baba... buludlardayam... 

Əlimi ona uzatdım, babam əlimdən tutdu. Əllərinin 

istiliyini,doğmalığını hiss etdim. 

Babam: 

-Bura yaxşıdır,azadlıqdır, rahatlıqdır, gəl, gedək... 

Biz ələ-tutub gedirik. Ətraf sonsuz çollükdür. Sanki 

havasızlıqda süzürük. Hərdən üzümüzə sərin meh də 

vurur. Biz gülümsəyərək gedirik. Birdən qarşımızda 

Seyid Anamın məqbərəsini  görürük.Ayaqlarımızın 

altından məqbərəyə doğru ağ, işıqlı bir yol uzanır. 

Sanki bizi güclü bir cazibə çəkir. Babamla 

məqbərəyə daxil oluruq. İçəri yarıqaranlıqdır. 

Babamla irəli gedirik.Qarşımızda Seyid Ana peyda 

olur.O, qəbrinin başında dayanıb bizə baxır. Saçları 

ağappaq, örpəyi də ağdır.Üzü işıqlı, aydın görünür. 

Biz dayanıb ona baxırıq. Seyid ana sakit səslə: 

-Ziyarətiniz qəbul olsun! 

Müseyib babam: 

-Dua elə bizə , Ana. 

Seyid Anam: 
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-Çox müşküldəsən, Müseyib! Allah axırını xeyir 

eləsin! Qızım, darıxma! 

Allah yol açacaq sənə!Gəl  yanıma, qorxma! Seyid 

anamın gözlərinə baxıram. Sanki mən bu gözləri hər 

zaman görmüşəm. Onun gözlərinin cazibəsi məni 

çəkir. 

Mən əlimi babamın əlndən çəkirəm, asta-asta Seyid 

Anamın yanına gəlirəm. 

O,əli ilə saçımı tumarlayır, gözlərimə baxır. 

Gəl,gedək mənimlə...Üzünü Müseyib babama 

tutaraq: 

-Nigaran qalma,Müseyib ... 

Əlim Seyid Anamın əlində dönüb harasa gedirik. Nə 

qəribə yerdir.Hər şey şəffaf kimidir. Dönüb arxaya 

baxıram. Müseyib babam  dalımızca gəlir. Hardansa 

bilirəm ki, babam gəlməməlidir, dönüb səslənirəm: 

-Baba ,  sən qayıt! 

-Oyan , səni çağırırlar,ay baba! 

Eyvandan səs gəlirdi. 

-Baba, ay baba ... 

Aydının səsi idi. Aydın əmioğlum idi. Müseyib 

babam diksinib gözünü açdı. Hövlank ətrafa baxdı. 

Nəhayət ,səsin çöldən gəldiyini anlayıb səs verdi. 

-Gəl içəri, burdayam. 
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Aydın qapını açıb içəri girdi.Təəccüblə babama 

baxaraq: 

-Orda niyə uzanmısan? 

Babam: 

-Namaz qılırdım. Dururam.Xəf aparıbmış məni. 

Aydın: 

-Gəldim, görüm necəsən? Bir şey lazım deyil ki? 

Babam: 

-Yoo, çox sağ ol. Nihal indicə getdi.Dedim, namaz 

qılım.Şükür,Allahın  kəramətinə! 

Nə var-nə yox orada? 

Aydın: 

-Heç nə.Qaydasındadı.Gələn-gedən... 

Babam: 

-Bir azdan gələcəm, sən get. 

 Aydın: 

-Dincəl sən.Ordayıq da. 

Babam dinmədi. Aydın ona baxa-baxa qapıdan çıxdı. 

Babam yerindən dikəldi.Dizi üstə oturdu.Əlini 

uzadıb şəklimi götürdü, baxdı, baxdı... 

-Şükür Allahın böyüklüyünə... 

Durub paltarını geyinməyə başladı. Eyvandan 

çəliyini götürüb asta-asta həyətə düşdü. Başını 

qaldırıb göyə baxdı. Əlini üzünə çəkib salavat 

çevirdi. 
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-İlahi, şükür sənin möcüzənə ! Darvazaya çıxıb ətrafa 

baxdı.Topa ilə dayanmış adamların içindən Aydını 

görüb çağırdı.Aydın onu görüb adamlardan aralandı, 

babama sarı gəldi. 

Babam: 

-Maşının hanı? 

Aydın əli ilə küçə tərəfi göstərdi. 

-Burda.Nə olub ki? 

Babam: 

-Çək buraya, gedirik. 

Babamın səsinin tonundan  alınan Aydın bir söz 

soruşmadı. Tez gedib maşınını işə saldı. Gəlib 

Babamın bərabərində saxladı. Babam qapını açıb 

oturdu.Ona təəcüblə baxan Aydına: 

- Seyid Anamın  məqbərəsinə! 

                                                                   *** 

-Emin ! 

-Arzu,gəldin,hardaydın? 

-Müseyib babamla idim.Sən necəsən? 

- Gəlini yoxladıq. Durumu yaxşı deyil. Analizləri 

götürdülər, sabah nəticələrini deyəcəklər. 

Analizlərsiz də bəllidir ki, toksikoz çoxdur. 

-Nuridə həkim nə dedi? 

-Deyir, uşaqdan əvvəl yoxlanmalı idi, müalicə 

olunmalı idi.  
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-Anam necədir? 

- Baxdım ona da, iynə vurdum. Təhlükəli bir şey 

yoxdur. Sən neynirdin? 

-Çox darıxıram. Sən də yox idin. 

-Burdayam daha. Bu gün heç yerə getməyəcəyəm. 

Yolüstü prokurorluğa da getdim, 

-Çağırmışdılar? 

-Prosedur qayda. Sənədləri imzalamaq lazım idi. 

-Sorğu-sual edirlər? 

-Onlar da işlərini görürlər.Niyə darıxdın? 

Narahatsan? 

-Hə. Narahatam. Tək sıxıldım. Otağına keçmişdim. 

-Doğrudan? İndi də gəlsənə. 

-Danışa bilməyəcəyik. Yazıram axı... 

-Burdan yaz də...olmaz? 

-Ordan yazsam , sənin adınla olacaq, özün-özünlə 

danışacaqsan... 

-Kimin yazdığını biləcəyik də...gəl bura! 

Keçib onun klaviaturasından yazdım: 

-Gəldim... 

Emin kompyüterə baxdı, yazını görüb ətrafına baxdı. 

-Görmürəm, hansı tərəfdəsən? 

-Sol tərəfindən yazıram. 

Emin başını döndərdi. Gözləri axtardısa da,heç nə 

görmədi. Əli ilə havada bir neçə dairə  hərəkət 

elədi.Yazmağa başladı: 
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-Gözəgörünməzsən. Müseyib  baban  səni gördü? 

-Hə, yuxuda gördü. Seyid Anamın yanına getdik. 

Qəribədir,Seyid Anam əlimdən tutub  məni apardı 

harasa. Bilirsən nə dedi? 

Emin maraqla: 

-Nə? 

-Dedi ki, qorxma, Allah sənə yol göstərəcək! Sanki 

bundan sonra narahatlığım  da keçdi.  

-Mənim səsimi eşidirsən? 

Yazdım: 

-Hə, eşidirəm. 

-O zaman mən yazmayım, mən danışım,  sən yazılı 

danış. 

Gülümsündüm. 

Emin də yazdığım  təbəssüm işarəsinə baxıb 

gülümsündü. Barmağını dodağına qoyub  mənə 

təbəssüm öpüşü göndərdi. 

-Gəl, sınayaq, bəlkə, mənimlə danışa bildin? 

Yazdım: 

-Yox,mümkün deyil...mənim bədənim yoxdu axı, 

dodaqlarım, səsim yoxdu. 

-Bəs yuxuda var idi... 

Yazdım: 

-O - yuxudur , ayrı aləmdir.Yuxu da maddi deyil . 
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-Çox qəliz məsələdir. Mən səni görmürəm, toxuna 

bilmirəm, harda olduğunu bilmirəm. 

Əlimi onun saçına  toxundururam, barmaqlarımı 

saçlarının arasında gəzdirirəm. 

Emin həyəcanla: 

-Arzu, hiss edirəm, vallah hiss edirəm, barmaqlarının 

təmasını duyuram. Sanki yüngül külək əsir və saçımı 

sığallayır. 

-Doğrudur... 

Əlini uzadaraq: 

-Yaxına gəl  görüm. Yaxınlaş mənə. 

Başımı onun sinəsinə qoyuram. Emin bütün diqqətini 

toplayır.Havada məni hiss etməyə çalışır. 

-Burdasan, hə? Bilirsən nə hiss edirəm? Adam əlini 

televizorun, ya kompyüterin ekranına 

yaxınlaşdıranda, yanan lampanın altına tutanda  

enerji yüklənməsi hiss edir ha, bax elə bil nəsə var, 

amma görünmür. Fantastik romanlar oxumuşam e , 

nə bilim “Gözəgörünməz”, ”Professor  Doulin başı” , 

başqaları da  var, böyük maraqla oxuyurduq 

məktəbdə. Maraqlı gəlirdi bizə. ”Ruh” filminə 

baxmısan də,hə?  Bax,sənə 

 bir şey deyim, hələ o filmə baxmazdan xeyli əvvəl, 

16-17 yaşım olardı, bu evimizə təzə köçmüşdük, 2-3 

gün olardı, payız idi, yadımdadır , yatmışdım 

otağımda ,  yuxuda 
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elə bil başımın üstündən nəsə keçdi, ya tərpəndi, 

bilmirəm nə idi, amma başımda nə isə bir təkan, bir 

ağrı hiss elədim, sonra gördüm dayanmışam 

çarpayımın qarşısında , özümə kənardan baxıram. 

Yatmışdım sakitcə, üstümdə güllü adyal, baxdım-

baxdım. Sonra yuxudan ayıldım. Bilmirəm bu yuxu 

idi, ya həqiqətən olmuşdu, amma başımdakı təkan , 

ağrı gerçək idi. Nə qədər fikirləşdim, buna bir  məna 

verə bilmədim. Heç kəsə də demədim. Desəydim, 

deyəcəkdilər yuxuda görmüsən.Yuxu  olduğuna 

inanardım, amma ağrı, təkan,hissiyat yuxudan 

ayılandan sonra da keçməmişdi, əlimlə başımı 

yoxlayırdım , görüm əzilibmi ? Axı, yuxuda ağrı 

olmur. Yıxılsan da, heç bir təkan hiss eləmirsən.Necə 

bilirsən , bu nə idi? 

Mən yazıram: 

-Çox ehtimal ki, ruhun səndən bir neçə anlıq 

ayrılıbmış. Məncə,ruh adamın başından çıxır... 

-Elədir, mən özümə baxarkən təəccüb hiss edirdim. 

Dayanmışdım və  başqa özümə baxırdım.Üstündən 

nə qədər keçib, hələ də unutmamışam , eyni şeyi hiss 

edirəm. 

Yazıram: 

-Hisslərin də yaddaşı olur. 

Emin: 
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-Dayan, notbuku çarpayıya qoyum. Sən burda yaz, 

indi gəlirəm. Təəssüf ki, mən hələ maddiyəm,boş 

mədəmdə hava oynayır. Bir az yemək gətirim. 

 Mən : 

-Ayyy,tamam unutmuşam,  sənə yemək lazımdı, 

işində ol... 

Emin qalxıb  otaqdan çıxdı. 

Bir azdan Emin əlində sini qayıtdı. Sinini çarpayının 

üstünə qoydu. 

-Gəl, bir yerdə yeyək. 

Sinidə bir neçə dilim çörək, salat, kartofla toyuq 

qovurması, üzüm, albalı şirəsi, mineral su və iki 

boşqab,  iki  qədəh vardı. 

Mən: 

-Nuş olsun. Sən ye, mən baxıram.Niyə 2 stəkan 

gətirmisən? 

-Biri sənin üçündür.Ekrana baxır. 

-Çox sağ ol...mənim əvəzimə də ye. 

Emin: 

-İnanırsanmı, bu neçə gündə aclığımı indi hiss 

edirəm. Arada çay, su içmişəm, düzdür, amma 

boğazımdan tikə keçməyib , elə bil düyünlənib 

boğazım. 

-Mən də elə idim. İmtahan olanda , ya həyacanlı bir 

hadisə  baş verəndə , mədəm yemək götürmürdü.  Bu 
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, əsəblə bağlıdır. Əvvəcə  duru yemək yeyəydin 

barı... 

-Mətbəxdə olan bu idi..Anam işdədir. 

-Sənin otağın səliqəlidir. Özün baxırsan? 

-Cərrahın otağı səliqəli olmalıdır də . Biz öyrənmişik 

artıq olanı kəsib atmağa. 

Gülür. 

-İndi sənə bir şey göstərəcəyəm. Yeməyini yarımçıq 

qoyub, qalxır,əlini salfetlə silərək , qəhvəyi, dəri  

qovluğunu götürüb açır, oradan bir iri şəkil çıxardıb  

çarpayıya,  notbukun yanına qoyur.  

-Bax buna... yadındadır, növbədə çəkdirmişdik. 

Fərhad çəkmişdi. Dünən Fərhada dedim, bu gün 

gətirdi mənə. 

Şəkli  keçən həftə növbədə olanda çəkdirmişdik. 

Emin, mən  və  tibb bacıları. Amma indi şəkildə 

onlar yox idi. Yanaşı- mən və Emin idik.Yaşıl cərrah 

paltarında. İkimiz də gülümsəyirdik. 

Mən şəklə baxaraq: 

-Nə yaxşı , o biriləri neyləmisiz? 

-Emin: 

Mən belə istədim, Fərhada dedim, kəsib böyütdü. 

Ramka varımdı, indi salacam ramkaya. 

Şəkilə baxıb gülümsədim. İndi bunun nə mənası var? 

Amma demədim  Eminə. 
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Təsəlli üçün edib özü-özünə. 

Emin şəklə baxırdı, gözləri yol çəkdi. Deyəsən, 

təəsirləndi, gözləri doldu. 

-Kaş hər şey başqa cür olaydı...kaş ki... 

Soruşdum: 

-Başqa cür, yəni necə?  

-Səni sevərdim. Olmayan kimi sevərdim. İndi də 

sevirəm. Amma indi...Sən kimisə sevirdin? 

-Yox... 

-O zaman sən də məni sevərdin, mütləq sevərdin. 

Səni elə sevərdim ki, başqa yolun qalmazdı, sən də 

sevərdin... 

Yazdım: 

-Mənim indi də başqa yolum yoxdu. Tək sən varsan. 

Bilmirəm, bu- sevgidirmi?Səncə, əsl sevgi nədir? 

-Bax, mən öz fikrimi deyim, amma sən buna gülmə. 

Bəlkə,mən həkim olduğum üçün, insan orqanizmini 

bildiyim üçün belə düşünürəm. Bilmirəm , amma 

gəldiyim qənaət budur. Mən  elə dərk edirəm ki, 

sevgi romantik , mücərrəd bir şey deyil, Sevgi  fiziki  

hadisədir.İnsanın sırf fizialogiyası ilə bağlıdır. 

İnsanın enerjisinin bir –birini tutmasıdır. İki ruhun 

bir birinə çarpması, bir adamın enerjisini başqa 

birinin bədəninə daxil olub, ona hakim kəsilməsidir. 

Əgər  hər ikisi eyni anda enerjini qəbul edibsə, sevgi 

qarşılıqlı olur.Yox, biri qəbul edə bilməyibsə, deməli, 
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qarşılıqsız sevgidir. Necə olur, bir adam yüzlərlə 

insanla qarşılaşır, heç bir hadisə baş vermir, amma 

qəfil, sanki ildırım çaxır,  adamı ildırım vurur və 

içinə düşən , qanına işləyən, sənə hakim kəsilən 

duyğudan qurtula bilmirsən. Sanki sənin içində bir 

başqası oturur. O duyğu nədən yaranır, sən bilən? O 

,hökm oxuyur, o düşünür, o fərman verir. Necə 

deyərlər, fərman onun əlindədir, canın onun 

əlindədir. 

-Bəs deyirdin, romantik deyil, bu lap dəhşətli 

romantika oldu ki! 

-Doğrudan? 

-Romantikanın kökündə nə isə bir maddiyyat, 

gerçəklik   dayanmalıdır. Hətta xəyalın da kökündə 

bir fiziki hadisə var. Məsələn , gözəl,harmonik bir 

musiqi dinləyirik, amma onu yaradan notların uyğun 

düzülüşüdür. Hər bir gözəlliyi yaradam maddələrin 

harmoniyasıdır. 

-Çox gözəl!Sevgi də bizim harmoniyamızdır.! 

-Yeməyin yarımçıq qaldı. 

O, siniyə baxaraq: 

-İştaham  küsdü daha. Yemək istəmirəm. Stəkana 

şirə töküb bir qurtum aldı. Arzu, mən uzansam, 

olarmı? 

Yazdım: 
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-Əlbəttə, yorğunsan, sən uzan, mən burdayam. 

-Yanıma gəlsənə, mən danışım, sən qulaq as... 

-Yaxşı...dinləyirəm. 

O,uzanaraq qolunu başının altına qoydu. Gözümü bir 

nöqtəyə dikərək: 

-Uzaqlara getmək istəyirəm, Arzu. Özümdən çox 

uzaqlara. Çox sıxılıram. 

Bax, burada-sinəsini göstərdi , məngənə var, sıxır, 

boğuluram, kütləşmiş ,  

daşa dönmüş ağrı var. Düyünlənib  içimdə. Sən 

yanımda olanda, bir az yüngülləşirəm. 

Bəs sonra? Bu günahla  mən necə yaşayacam? 

Bir an yadımdan çıxmır. Yumruğu ilə sinəsini 

döyəclədi. Susdu . Çənəsi  əsdi, çiyinləri  titrədi, 

hıçqırıb ağlamağa başladı. Əvvəl için-için, sonra 

bərkdən hönkürməyə başladı. 

-Emin, Emin...Neynirsən, əzizim? Ağlama! Niyə 

ağlayırsan, sənin nə günahın var axı?Ağlama, qurban 

olum! İlahi, Emin! 

Yanında oturmuşdum. Onu necə ovunduracağımı 

bilmirdim. Saçlarını, üzünü sığallayırdım. Onu 

öpürdüm. Ağladıqca gərginliyi azaldı. 

-Ağlama, Emin, mən çox pis oluram. Sən günahkar 

deyilsən. 
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Ağlamaq təsirini göstərdi.Yanında uzanıb  onu 

qucaqlamışdım.Yavaş-yavaş gözləri yumuldu, 

yuxuya getdi. 

-Yat, əzizim ,dincəl, yüngülləş. 

Onunla danışmadım, yuxusuna girməyə də 

çalışmadım. Qoy yatsın. Onun bu halı 

məni lap narahat elədi. Onun əzablarına şahid olmaq, 

dözmək ağır idi. Mən onu tanıdıqca, onu öyrəndikcə 

heyrət edirdim. Əgər bu hadisə baş verməsəydi, O, 

mənim üçün tamam yad insan olaraq qalacaq idi. Adi 

iş yoldaşı olacaq idi. Bir neçə gün əvvəl mən  

vaxtımı tamam başqa bir insana həsr edirdim, onun 

haqqında düşünürdüm, onunla danışırdım. İndi bu iki 

insanı müqayisə edərək fikirləşdim ki, insanın 

təfəkkürü, anlamı, bəsirəti nə qədər məhdudddur. 

İnsanları tanımaq üçün ömür belə kifayət eləmir. 

Mən ölümümlə həyatımı itirdim, əvəzində Emini 

tapdım. Sevgimi tapdım. 

Bir az keçmış qapı yavaşca açıldı.Eminin anası Adilə 

xala  içəri girdi. Emini yatmış görüb  sinini 

çarpayıdan götürdü, kompyüteri qapatdı. Çarpayının 

üstündəki şəkli götürüb baxdı. Kədərlə başını buladı. 

Şəkli dolabın üstə qoydu.Eminin üstünü  

adyalla örtdü. Gözləri yaşla dolmuşdu. Əli ilə 

oğlunun saçını tumarladı.Yavaş səslə: 
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-Yazıq balam! 

Sinini  götürüb otaqdan çıxdı. 

Mən Eminin yanında qaldım. O,uşaq kimi sakitcə 

yatırdı.Yanında uzanaraq onun aramla aldığı nəfəsə 

qulaq asırdım. Mən bütün varlığımla onu qorumağa, 

kömək etməyə, iztirablarını yüngüllüşdirməyə hazır 

idim. O bunu bilmirdi. Mən onun üçün özümü də 

fəda etməyə hazır idim. 

Nə qədər keçdiyini bilmirdim.Birdən Emin diksinib 

gözünü açdı. Hövlank halda: 

-Arzu!Arzu , hardasan? 

Həyəcanla ətrafa baxdı.Tez kompyüteri götürüb 

yandırdı.Yanında olduğumu görmürdü. Kompyüter 

açılan kimi yazdım: 

-Emin , burdayam, sakit ol. 

-Off..bağışla, sən Allah, bilmədən yuxuya getmişəm. 

Yanımda qız oturub, mənsə abdal kimi yatmışam. 

Niyə gəlmədin yuxuma? 

-Yatmışdın, dedim  bir az rahatlanasan. Mən də 

dincəldim yanında, sənə baxırdım... 

-Nə danışırsan?Bütün günü gözləmişəm ki, yuxuda 

səni görəcəm... 

Gülümsədim. 

Nə fikirləşdisə, cəld yerindən sıçradı, dolabın 

gözündən üstünə  “aptekça” 
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yazılmış qutunu açdı, içindən ampula və şpris 

götürdü. Ampulanı sındırıb  şiprisə çəkməyə başladı. 

-Emin , neyləyirsən? 

-Yuxu dərmanı vuracam özümə, yoxsa yata 

bilməyəcəyəm. 

Təəccüblə ona baxırdım. 

İynəni vurub yerinə uzandı. 

 -Gəl bura. Əlimdən tut.Yuxuya bir yerdə gedək. Beş 

dəqiqəyə dərman təsir edəcək. 

Onun yanında uzanıb , əlindən tutdum: 

-Emin  , bir də belə eləmə, ağlama, yaxşımı? 

Eşitmir.Sayır... 42....55,56,57... 

Gülümsünüb,ona sığınıram. 

Yavaş –yavaş Eminin səsi ağırlaşır.Yuxulayır. Mən 

də bədənimi  hiss etməyə başlayıram. Emin gözlərini 

açıb mənə baxır: 

-Arzu, sevgilim...ömrümün belə keçməsinə 

razıyam...təki yanımda olasan, mənimlə olasan, məni 

sevəsən... 

Gözlərimin içinə baxaraq gülümsəyir. 

Kənara çəkilmək istəyirəm. Onunla çarpayıda yanaşı 

uzandığım üçün utanıram. 

Emin : 

-Niyə? 
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Emin imkan vermir, məni özünə tərəf çəkərək, belimi 

bərk qucaqlayır. Saçlarımı tumarlayır, üzünü üzümə 

toxundurur. Onun yüngül, yumşaq öpüşləri, 

gözlərimdə, üzümdə, dodaqlarımda , boynumda 

gəzir. 

Danışmırıq. Onun  təmasında , nəvazişlərində əriyib 

gedirəm. Hər şeyi  onun nəfəsində  hiss 

edirəm.Qollarımı , boynumu , bədənimi, ayaqlarımı. 

Bütün vücudumu xoş bir gizilti bürüyür. 

                                                            *** 

Bəzən, insana elə gəlir ki, o , yalnız yaddaşdan 

ibarətdir. Bəlkə də , elədir. Əgər yaddaşından nələrsə 

pozulub gedirsə, itib yoxa çıxırsa, sanki  olanlar heç 

zaman olmayıb. Sanki bu duyğuları heç zaman 

yaşamamısan.Yaddaşsızlıq ölümdür. Hisslərin, 

duyğuların da yaddaşı var. Məsələn,bu ağacın 

yanından keçərkən, 

mən nə hiss edirdim? İlk dəfə dənizi görərkən hansı 

duyğuları yaşamışdım? Qadın olduğumu  dərk 

edəndə  necə həyacanlanmışdım? Bütün bun 

duyğular  yaddaşa əbədi həkk olunur. Sevgi də elədir. 

Uzun zaman kitablardan, dostlardan, mahnılardan, 

filmlərdən  sevgi sözünü eşidib, mənasını duymağa, 

anlamağa çalışırsan.Amma bu duyğuları özün 

yaşayınca, hər şey fərqli görünür. Sevgi-yəqin ki, 

insanın ən güclü, 
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ən kəskin , ən ram olunmaz ,ən azad duyğusudur. 

Sevgi - insanın özündən çox böyükdür,çox   

güclüdür. 

Bu səbəbdəndir ki, insan sevgiyə asanlıqla təslim 

olur və onu əbədi olaraq  varlığında daşıyır.  

Mənim də sevgim ruhumun yaddaşına  köçürdü və 

mən əbədilik bu sevginin əsirinə çevrilirdim. 

Emin yuxudan oyandığında, mən ona baxaraq 

düşünürdüm. Əslində,mənim nə düşündüyümün heç 

bir faydası yox idi. Mən bütün olacaqların xaricində 

ikən  heç bir  

vəziyyətə müdaxilə edə bilmirdim. 

-Arzu! Burdasanmı ,əzizim? 

Yazıram : 

-Burdayam! 

Öna sevgi emosiyasının şəklini ifadə edən işarə 

yazıram. 

Emin ekrana baxaraq gülümsünür. 

-Sevgilim, ürəyim o qədər doludur ki, bilmirən nə 

deyim. Sən yanımda olduğuna görə, mənə 

inandığına, mənə həmdəm olduğuna görə, ən 

başlıcası, məni məhv olmağa qoymadığına görə, 

bilsən sənə necə minnətdaram! Mən sənə həyatımı 

borcluyam , Arzu! 
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Mən sənin həyatını aldım, sən isə mənə həyat bəxş 

elədin, mənim mələyim. 

Səni sevirəm, mənim xilaskarım! 

-Mən də səni sevirəm...Bu an sənin yanında 

olduğuma görə, yaşantılarıma, sevginə görə sənə 

minnətdaram! Mən bu an xoşbəxtəm! Bu anı heç 

zaman unutmayacam, əbədiyyət boyu ruhumda 

daşıyacam. 

-Mən də, mən də,- sevinclə bərkdən səsləndi. İlahi, 

hər şey necə də dəyişərmiş! 

Arzu, üzün çevir, geyinmək istəyirəm, hardasan? 

Ekrana baxır.Yazıram. 

-Sənə baxmıram... 

Gülürəm.O da gülür. 

Yazıram: 

-Emin, mən indi getməliyəm, əzizim, oyanmağını 

gözləyirdim...sən də işlərini gör. Dünəndən evdən 

xəbərim yoxdur, anamı görməliyəm. 

Emin: 

-İndimi gedirsən? Elə bildim bu gün yanımda 

qalacaqsan. 

-Qayıdacağam . Amma indi mütləq getməliyəm. 

Görüşərik. 

Emin: 

-Madam vacibdir, əlbəttə, get,amma işini bitəndən 

sonra qayıt. Kompyüteri söndürməyəcəm. Klinikaya 
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və sizə dəyib qayıdacam mən də, evdə olacam və 

səni gözləyəcəm! 

-Gözlə, qayıdacağam. Hələlik! 

-Hələlik! 

                                                   *** 

Nəhayət ki, yeddi gün gəlib keçdi. Həyətdən yas 

çadırını söküb yığışdırdılar. Evimiz əvvəlki 

qaydasına düşməyə başladı. Qohum-əqrəba hər gün 

yığışsa da, əvvəlki məcburi ayinlər sona çatdı. Ən 

ağrılı gün isə yeddinci gün anamın qadınlarla birlikdə 

qəbir üstə getməyi oldu. Onu bu  yoldan heç kim 

çəkindirə bilmədi. Nə Kərimin yalvarışlarına, nə 

Müseyib babamın nəsihətlərinə  qulaq asmayıb 

qəbiristanlığa getdi. Getdi və gördü. Sanki bundan 

sonra o qızının həqiqətən öldüyünə inandı.Və onun 

üçün artıq qəbiristanlıqda iki doğma insan var idi. 

“Onlar”. Evdə artıq əsas mövzu “onlar “idi  və 

“onlar”ın söz - söhbəti  daha heç zaman 

bitməyəcəkdi. 

İşləri nisbətən azalan Kərim mənim otağıma gəlməyə 

qərar verdi. Anamın Müseyib babamla oturub söhbət 

etməsindən istifadə edərək, onlara hiss etdirmədən  

həyətə düşdü. Cibindən açarı çıxartdı, pilləkənləri 

qalxıb qapını açdı və içəri daxil oldu. Bir an 

neyləyəcəyini bilməyərək, otağı nəzərdən keçirməyə 
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başladı. Mətbəxə keçdi, heç nəyə toxunmadan 

dayanıb baxırdı. Sanki nəyin harada olduğunu yadda 

saxlamaq istəyirdi. 

Hamama keçib işığı yandırdı, sonra söndürərək otağa 

gəldi.Yorğun halda kresloda oturdu. Kompyüterin 

açıq olduğunu görüb, yerindən qalxdı, kompyüteri 

söndürdü.Yaxşı ki, oturub baxmaq ağlına gəlmədi, 

yazıları, mənim mesajlarımı görə bilərdi. Bu-heç 

mənim ağlıma gəlməmişdi. Onları silmək lazımdır. 

Başlarını qarışdırmaq, həyəcanlandırmaq, əlavə 

əziyyətə düçür olmalarını heç istəmirdim. 

Olan olub, bundan sonra nəyi isə dəyişmək mümkün 

deyildisə, niyə qarışıq, izahı olmayan fikirlərə 

düşsünlər? Kərimin nəzərlərini Eminin verdiyi,  

mənim çarpayıda balışışım üstünə qoyduğum kiçik, 

çəhrayı çiçək çəkdi, yaxınlaşıb onu götürdü, çiçəyin 

təzəliyi, solmadığı diqqətindən yayınmadı. 

Qoxuladı, dodaqlarına toxundurub yenidən balışın 

üzərinə qoydu. Kresloda oturub fikrə getdi. Ehtiyatlı 

hərəkətlərindən hiss olunurdu  ki, hər şey onda ağır 

təəssürat yaradır. Köksünü ötürərək kitab dolabındakı 

əşyalara baxırdı. Başını yelləyərək gözlərini yumdu. 

Əzizim..əziz qardaşım ! Təsəvvür edirəm indi sənə 

necə ağırdır. Bir candan, bir qandan yarandıq, 

vücudumuz eynidir, mənim ağrılarım sənin 

ağrılarındır, sənin sıxıntıların da eynən mənimdir. 
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Öyrən mənsiz yaşamağa. Biz daha səninlə birgə 

arzular qurmayacağıq, xəyallar tikməyəcəyik. 

Yaddaşında, xatirələrində yaşadacaqsan məni...yalnız 

fikirlərində olacağam...təpərli ol, mənim də yerimə 

yaşa! Allah şahiddir, özün də  bilirsən, mən səni 

özümdən də çox sevirəm.Sən bunu hiss etməyə 

bilməzsən! Sən məni duymaya bilməzsən! Hə, dədə, 

anam sənə əmanət! Evimiz-eşiyimiz, həyətimiz, 

gələcəyimiz sənə əmanət! Möhkəm ol, qardaşım, 

əcdadımızın davamçısı indi sənsən, sənin 

övladlarındır! 

Kərim, qalx, kitab dolabında, çəkəcəkdə dəmir 

mücrü var, götür onu, bir az pul yığmışdım, bilirəm 

ki, pulun tamam qurtarıb, götür onu. Hə, di qalx, 

qardaşım! 

Kərim kitab dolabına baxaraq, durub yaxınlaşdı, 

əlləri ilə ehtiyatla əşyalara toxundu, onları sığalladı, 

sonra dolabın üst çəkəcəyini çəkib, bir- bir oradakı 

əşyaları nəzərdən keçirməyə başladı. 

Üstü zər naxışlı qutunu götürdü, mənim zinət 

əşyalarıma baxıb, ağzını qapayıb yerinə qoydu. Sonra 

nisbətən iri qutunu götürüb baxdı. Qapağını 

açıb,içindəki pullara baxdı , yenə yerinə qoyub 

çəkəcəyi örtdü. Mənim şəxsi əşyalarıma toxunmaq 

onda  
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məyusluq, qüssə oyadırdı. Başa düşürəm, indi onun 

üçün hər şey məndən qalan toxunulmaz ağrı kimidir. 

Kərim dəhlizə keçib, işığı söndürdü. Çıxıb qapını 

bağladı, açarı cibinə qoyaraq, anamgilin yanına 

qayıtdı. Müseyib babam söhbət edirdi, Kərim sakitcə 

oturub qulaq asmağa başladı. 

Onun susqunluğu anamın gözündən qaçmadı. 

-Nə olub , dədə? 

Kərim: 

-Heeç, bir şey yoxdu,çöldən gəlirəm, həyət-bacaya 

baxırdım. 

Müseyib Babam Kərimə: 

-Sən də ,dədə, işindən qalma , çıx işinə-gücünə... 

Kərim: 

-Uşaqlar baxır, baba, narahat olma. Gedəcəm bir-iki 

günə. 

Kərimin adı  babamın  adı olduğuna görə, 

qohumlarımız ona Dədə deyə müraciət edirdilər. 

Müseyib babam qalxdı, Kərim onu ötürüb 

qayıdandan  sonra anam Kərimdən soruşdu: 

-De görüm , nə olub, sən bir başqasan... 

Kərim başını bulayaraq: 

-Ay ana ,vallah bir şey olmayıb...eh, sən də, nə 

olasıdı ki? 

Anam: 

-Gizlətmə, görüm. 
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Kərim daha içindəkiləri saxlaya bilmədi: 

-Arzunun otağını açdım. Baxdım, dedim birdən suyu 

–zadı açıq qalar...Bir şey yoxdu, qaydasındadı. Açarı 

çıxarıb anama uzatdı: 

-Al ,səndə qalsın, bir yerə qoy, cibimdən düşüb –

eləyər. Ana, elə bil mənimlə danışırdı hər şey, 

əşyaları, otaqları... çəkəcəyi açdım, pulu var  orda. 

Dəymədim. 

Anam kədərlə başını yellədi, köksünü ötürdü, amma 

Kərimə toxdaqlıq  olsun deyə ağlamadı. 

-Eh,ay bala... onun dərdi hələ bundan sonradı... 

Qırxına qədər gedib danışarsan, üstünü götürək, nəyi 

var, xərclə özünə...onun evi daha oradı...rahat 

yatsın...     

Kərim dinmədi. 

Fatimə gəlib stolun üstündəki stakanları yığışdırmağa 

başladı. 

Kərim qalxaraq: 

-Mən gedim  yuyunum, Ana, sən də get uzan,dincəl 

bir az. 

Anam da yerindən qalxaraq: 

-Gedim  də... başqa nə gəlir ki , əlimdən... 

                                                            *** 

Anam otağına keçib qapını örtdü. Çarpayının 

örtüyünü açıb qatladı. Onunla qalmaq istəyirdim. 
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Çox darıxmışdım. Danışmaq , hər şeyi onunla 

bölüşmək istəyirdim. Amma aramızda gözəgörünməz  

pərdə , keçilməz sədd var idi. Anamın yanında 

uzandım. 

Başımı önun köksünə qoygum, əllərini sığalladım. 

-Ay ana, darıxıram sənsiz. Əvvəllər heç belə 

darıxmazdım, uşaq olanda, tələbəlikdə  

səndən ayrı qalanda  - günləri, saatları sayırdım, 

bilirdim ki, görüşəcəyik yaxında. O darıxmaq başqa 

idi, indinin  darıxmağı tamam ayrı darıxmaqdı. İndi 

ayrılığa məhkumam, ay ana...Nə gözəl günlər imiş, 

necə olur-olsun, birlikdə olmaq, təmasını, nəfəsini 

hiss eləmək, varlığına sığınmaq nə gözəl 

imiş...yadındadı, mənə laylay  çalırdın uşaq olanda, 

sonralar da xəstələnəndə ,yata bilməyəndə laylay 

istəyirdim səndən...sonralar, gecələr ayrı olanda o 

qədər darıxırdım ki, səsin üçün...sevgin üçün, 

doğmalığın üçün...indi də yatmaq istəyirəm, 

yorğunam , ay ana,  yorğun... 

bax, indi də laylay desən, yataram burda , sənin 

qucağında ,yataram, körpəlikdə olduğu kimi...laylay 

çal mənə, ana... 

  Anam gözlərini bir nöqtəyə zilləyib baxırdı. Ürəyi 

ilə danışırdı. Ürəyində mənimlə danışırdı: 

-Hardasan, körpə balam? Nə tez getdin, nə tez 

doydun bu dünyadan? Daşa dönüm, torpağa dönüm , 
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niyə gedə bilmirəm yanına, necə tək qoymuşam , 

niyə ölmürəm, körpə balam tək qalıb orda, ay Allah? 

Necə yatmısan o soyuq torpaqda? 

İnildəyərək  batıq səsilə oxumağa başladı: 

 

                                  Yuxusu dərin balam, 

                                  Yatışı şirin balam, 

                                   Dar məzarda yatmısan,                   

                                   Necədir yerin balam ? 

                                   Laylay,gülüm,a laylay... 

                                   Yanında  ölüm ...laylay...   

- Oxayyyy...

ay ana...ürəyinə qurban, dilinə qurban...nə 

gözəl deyirsən... 

                                   Laylay dedim yatınca, 

                                   Gözlərəm ay batınca, 

                                   Canım cəzana gəldi, 

                                   Sən  ərsəyə  çatınca... 

                                   Laylay ,balam ,a laylay... 

                                   Öləm qalam ,a laylay... 

Anamın ağuşunda  ahəstə, yaslı- ələmli , göz 

yaşlarının ağrısında nə vaxt yuxuya getdiyimi 

bilmədim.                                  

                                                  *** 
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Yatmışdımmı? Qəfil gözlərimi açdım. Başqa 

yerdəydim. Seyid Ana  ağ, işıqlı bir heykəl kimi 

başımın üstündə dayanmışdı. Dərin  gözləri  sanki 

ruhuma sancılmışdı.Qalxıb onun qarşısında diz 

çökdüm. Üzümü əllərinə sürtdüm. Başımı 

sığallayyaraq: 

-Qalx, qızım, gəl mənimlə...getməliyik... 

Dönüb getməyə başladı. Yerimdən qalxaraq onu 

izlədim. Gözlərim onun ağ, uzun libasının ətəklərinə 

dikilmişdi. Ayaqları görünmürdü , yerə toxunmadan  

sanki havada 

süzürdü. Bir az getdikdən sonra gəlib bir yerə çatdıq. 

Geniş çöllükdə üstü quru qamışlarla örtülmüş 

çardağın altında torpaq bir məzar var idi. Seyid Ana 

məzarın ayaq tərəfində dayanıb fatihə oxumağa 

başladı. Mən də onunla yanaşı dayanıb dua edirdim. 

Duanı bitirəndən sonra mənə tərəf dönərək: 

-Tanıdınmı?  

Mənə elə gəlirdi ki, bu yeri haradasa, nə vaxtsa 

görmüşəm, amma dəqiqləşdirə bilmirdim. Təəccüblə 

Seyid  Anaya baxdım. O,cavabımı gözləmədən: 

-Şıx babamızdır. Əcdadımızın gücü ondadır. Səni 

ona tapşırıram. 

Gözləri ilə çöllüyü göstərərək: 

-İndi get, Allah köməyin olsun! 
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Mən çöllü-biyabana baxıb, sonsuzluğun 

nəhəngliyindən  üşənərək t itrədim. İxtiyarsız 

olaraq: 

 -Qorxuram ,-dedim. 

-Qorxma! Neyləmək lazım olduğunu özün 

biləcəksən! 

Əli ilə kürəyimi sığalladı. 

-Get! 

Mən ondan gözümü çəkərək ucsuz- bucaqsız 

düzənlikdə tək addımlamağa başladım. 

Hər yan bozluq içində idi. Göydə qara-göy buludlar 

gurlamağa başladı. Sonsuzluqdan-sonsuzluğa əsən 

küləklər güclənirdi. Sanki küləklə elə bərabər mən də 

uçurdum. Qəfil ildirımlar çaxmağa başladı. Göyü 

yaran ildırımın işığında qəfil zərbədən sarsıldım və 

diksinərək yerə düşdüm. Gözlərimi açdım. Otağımda, 

çarpayımda idim.İlk olaraq yadıma heç nə 

düşmədi.Tədricən, olanları xatırlayıb anlamağa cəhd 

elədim. 

İlk yadıma düşən Emin oldu. O məni gözləyirdi axı! 

                                                        *** 

Emin çarpayıda uzanmışdı. Notbuku yanında açıq 

idi. Gözlərini naməlum uzaqlığa dikib fikrə getmişdi. 

Kədərli və məyus görkəmindən mütəəssir oldum. 

Özümdən asılı olmadan onu gözlətmişdim. 
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-Emin! 

İsmarış səsinə diksinib  dikəldi.Cəld ekrana baxaraq 

təlaşla: 

-Arzu, bu qədər vaxtı hardasan? Mən daha əlimi 

üzmüşdüm, dedim daha görməyəcəm səni. Neçə 

gündür nigarançılıqdan az qala dəli olam. Harda 

idin? 

Mən təəccüblə: 

-Neçə gün? Mən səndən səhər ayrıldım ki!  

-Nə səhər? Yox , sən çoxdan-günlərdir ki, yoxsan... 

Yazdım: 

-Nə olduğunu mən də anlamıram. Səndən ayrılıb 

anamın yanına getdim. Mənə elə gəlir ki, yatdım. 

Yuxuda idim. Bilmirəm ,bəlkə də, yuxu deyildi. 

Amma hiss edirəm ki, nə isə mühüm bir şey oldu. 

Seyid Anamla getmişdik. Sonra anlamadığım, qəribə 

şeylər baş verdi. Mənə elə gəlir ki, nə isə 

olmalıdır.Gözümü açanda otağımda idim. Ayılan 

kimi sənə gəldim. Nə qədər vaxt keçdiyini  bilmirəm.  

-İlahi, ağlıma o qədər şey gəldi ki! Heç bilmirəm nə 

düşünüm. Amma ürəyimə çox pis hiss dolub. Hiss 

edirəm ki, bu belə davam etməyəcək. Mən səni 

itirəcəyəm , Arzu ! O zaman neyləyəcəm, hə? 

- Bu qədər həyəcanlanma, Emin.Mən hələ ki, 

burdayam , yanındayam. Nə olacaqsa ,olacaq...Bir 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Nisə Bəyim                 ONLİNE 

 

111 111  

qədər soyuq  yanaş bu məsələyə. Bizim əlimizdən nə 

gəlir ki?Tale nə yazıbsa ,o da olacaq. 

-Demək asandır. Sən bilsən, bu günlərdə nələr 

çəkdim? Sən  həyatımın yeganə mənasısan. Sən 

olmadan yaşamaq həyat deyil ki, vaxt öldürməkdi, 

işgəncə içində gözləməkdi. Bu dəhşətli həyat nəyimə 

gərəkdi? 

-Emin, bəsdir, sənin bu qədər hissiyyatlı olduğunu 

bilmirdim. Qulaq as mənə, nə olur-olsun, sən 

yaşamağa davam eləməlisən, sən yaşamalısan. 

Mənim üçün, özün üçün, insanlar üçün, həyat üçün. 

Baş verən hadisələrlə barışmağı öyrən. Hər işdə bir 

xeyir var. Əgər bir hadisə baş veribsə, deməli, olmalı 

imiş! Heç nə təsadüfi deyil həyatda, sən ki , bilirsən 

bunu.  Mənim də ölümüm labüd idi. 

-Anlamıram, niyə mütləq imiş, sən yaşamaq üçün 

doğulmuşdun. Sənin ölümün bizim səhvimiz 

ucbatından oldu. Sən həyata yaratmaq , yaşatmaq 

üçün gəlmişdin. 

-Yox. Mən heç kimin səhvindən ölmədim. Mənim 

ölümüm xəstəliyimin gözlənilən məntiqi sonluğu idi. 

Emin, mən xəstə idim. Ürəyim xəstə idi və mən bunu 

bilirdim ,möcüzəyə ümid bağlayırdım. Vaxtında 

müalicə olunmalı idim, yubatmamalı idim. Mən heç 

kimdə günah görmürəm. Səndə  də qətiyyən bir 
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günah yoxdu. Bunu birdəfəlik qəbul elə, ürəyindəki 

ağırlığı at getsin. Mən səni sevirəm və bu sevgiyə 

görə sənə minnətdaram. Əksinə, mən sənin qarşında 

daha günakaram. Bu həyəcanları, bu əzabları sənə 

yaşatmamalı idim. 

-Belə danışma, Arzu. Qəbahətimin nə qədər ağır 

olduğunu bilirəm. Bunun cəzasını ömür boyu 

ödəyəcəyəm. 

-Az və çox yaşamağın elə də fərqi yoxdur. Mən 

indiyədək yaşaya  bilmədiklərimi  az bir müddətdə 

səninlə yaşadım. Qəribə də olsa, mənim ömrümün ən 

qiymətli dəyəri sənsən, sənin sevgindir. Sanki uzun 

bir zamanın həyəcanlarını sıxılmış vaxt müddətində  

hiss elədim. Bəyəm bu, azdır? Ola bilsin ki, 60-70 il 

yaşayardım, amma əsl sevginin nə olduğunu 

bilməzdim. Həyat yanımdam, mənə toxunmadan 

ötüb gedirsə, o mənim nəyimə lazımdır? İndi mən 

səninləyəm, sanki təzədən dirilmişəm. Sanki yenidən 

yaşayıram. Nə qədər qəribə görünsə də, səni, sənin 

sevgini mənə ölümüm bağışladı. Buna görə mən ona 

minnətdaram. Mən səninlə tam bir ömür yaşadım. 

Bir az fərqli...amma bunun indi heç bir əhəmiyyəti 

yoxdur. 

Yadında saxla, əgər bir gün mən yanında 

olmayacamsa, sənə gələ bilməyəcəmsə, bu –o 

deməkdir ki, gəlmək üçün heç bir yol, heç bir imkan 
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yoxdur. Harda olmağımdan asılı olmayaraq, ruhum 

yanında olacaq, səni əbədi olaraq sevəcəyimə əmin 

ol! Buna heç vaxt şübhə eləmə! 

Emin həyəcanla : 

-Mən buna şübhə eləmirəm ! Tək istəyim səndən 

ayrılmamaqdı. Buna dözə bilmərəm. 

Gəl yanıma! Səni hiss eləmək istəyirəm. 

Mən bütün ruhumla ona sarıldım. 

                                                           *** 

Fatimə qızdırmadan yanırdı. Kərim tez-tez onun 

alnına soyuq suda islanmış dəsmal qoyurdu. İki gün 

idi nə yeyirdisə qaytarırdı. Son aylar  aldığı daimi 

müalicənin nəticəsi olmurdu. Gəlin əməlli-başlı 

zəifləyib gücdən düşmüşdü. Müalicə heç bir effekt 

vermirdi. Nuridə həkim doğru deyirdi. Fatimədə 

toksikoz həddindən çox idi. Gərək uşağa 

qalmamışdan  müalicə alaydı. Mən onun ürəyinin 

necə zəif vurduğunu görürdüm. Uşaq isə cansız kimi 

idi. Dəhşətlə fikirləşdim ki, Fatiməni xilas eləmək 

lazımdır. Hər gün həkim gəlirdi, analizlər, uzelər 

göstərirdi ki, bu vaxta qədər uşaq çox zəif inkişaf 

edib. Yalnız dərmanların, köçürülən sistemlərin 

sayəsində indiyə qədər tələf olmamışdı. 

Fatimə zarıyırdı. Kərim durub çıxdı. Bir azdan 

anamla birlikdə qayıtdı. 
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Anam təlaşla əlini qızın alnına qoydu. 

-Düşməyib heç qızdırması. Neyləyək ,bala, təcili 

yardıma zəng elə! 

Kərim: 

-Ay ana, gecə yarısı kim olacaq orda? Səhərə az 

qalıb. Gözləyək bir az da. 

Anam: 

-Yox , ay bala, hər dəqiqənin bir hökmü var, qız 

əldən gedir, huşu yoxdu üstündə. Axşam belə deyildi 

axı. 

Kərim: 

-Hər gün olur də qızdırması. Son sistemdən sonra 

halı lap pisləşdi. Dünən dedim aparım Bakıya , anası 

qoymadı ki, maşına minmək olmaz.  İndi nə eləyək? 

Anam: 

-Aparaq xəstəxanaya. Sən maşını hazırla, mən 

anasına da zəng edim .Yığışaq. 

-Fatimə, qızım...Eşidirsən məni? 

Fatimə zəif səslə zarıdı. 

-Mmmm... 

-Gedək , qızım...Dur, geyindirim paltarını, gedək 

xəstəxanaya. 

Üzünü əynini  geyinən Kərimə tutaraq dedi : 

-Cəld ol, dədə... 

                                                           *** 
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Səhərə qədər növbətçi həkimlər Fatimənin 

qızdırmasını sala bilmədilər. Nuridə həkimə zəng 

edən kimi xəstəxanaya gəldi. Burada ən təcrübəli 

həkim o hesab olunurdu. Uze-yə salandan sonra 

həkim anama dedi ki, təcili abort eləmək lazımdır. 

Uşaq ölüdür. Bir az qalsa, zəhərlənmə verər, bəlkə 

də, verib. Fatimənin həyatı təhlükədə idi. 

Fatimənin anası peşman-peşman: 

-Allah məni öldürsün, uşaq neçə gündür deyir, 

aparım Bakıya, mən qoymuram.Öz əlimlə balamı 

bədbəxt edirəm. 

Anam, Kərim, Fatimənin anası belə məsləhət elədilər 

ki, təcili  olaraq Fatiməni Bakıya aparsınlar. Mənimlə 

əlaqədar son hadisədən sonra gözləri qorxmuşdu. 

Risq eləmək istəmirdilər. 

Nuridə həkim düz deyirdi, doğru qərar idi: təcili 

abort lazım idi. Uşaq nəfəs almırdı, ürəyi 

dayanmışdı. Mən onu xilas etmək istədim ,amma 

mümkün deyildi. 

Eminə xəbərdarlıq etməyə imkan olmadı. Mən onları 

tək qoya bilməzdim. Nuridə həkimin etirazına 

baxmayaraq, anamgil Fatiməni Bakıya  götürdülər. 

Onlarla bərabər idim. Çox həyəcanlı dəqiqələr idi. 

Bu-məhv olan Kərimin uşağı idi. O doğulmadan 

öldü. 
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Çox qəribədir, insanın dünyaya gəlişi hər zaman 

mümkün olmur. Bu uşaqla müqayisədə mən daha 

şanslı idim. Doğulmuşdum,yaşamışdım,dünyanı 

görmüşdüm.Qəfildən, sanki ildırım çaxdı. 

     Görəsən, mən bu uşağın cisminə girə bilərəmmi? 

Belə bir şey mümkün ola bilərmi? Onu xilas etmək 

olarmı? Vaxtım çox az idi. Qərar qəbul etmək lazım 

idi. Bir saatdan sonra onu götürəcəklər. Sonunun nə 

ilə nəticələnəcəyini bilmədən qərar qəbul etmək çox 

çətindir. Dayan! Məntiqlə fikirləşək. Uşaq artıq 

ölüdür. Xəstəxanaya çatan kim onu doğrayıb 

götürəcəklər. Mənim fikirləşməyə belə son şansım 

bir daha olmayacaq.  Bəlkə, risk edim? Onun 

bədəninə girsəm, diriləcəkmi? Bəlkə, dirilmədi? O 

zaman mən nə olacam? Önsuz da ölüyəm. Tez-gec 

ruhum da harasa getməlidir. Deməli, itirməyə bir 

şeyim yoxdur. Emin! Təkcə Emin var. Bəs, Emin 

necə olacaq? O məni gözləyir axı. Bəlkə, bu daha 

yaxşıdır. Onu yaşamağa qoymuram. Mən getsəm, o 

bir az əzab çəkəcək, tez-gec normal həyata 

qayıdacaq. Belədə mən ona daha çox ziyan verirəm, 

yaşamağa qoymuram. O ruhi sarsıntılar içindədir, 

sonrası daha çətin olacaq. Demək, cəsarət lazımdır! 

Son qərar! Mən son qərarımı qəbul edirəm! 

Özümü toplayıb Fatimənin  başına daxil oluram! O 

qəfil zərbədən başını tutur. 
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Kərim: 

-Nə oldu? Başınmı ağrıdı? 

Fatimə dinmədi. 

Elə bil qaranlıq bir quyuya düşürəm. Nəfəs ala 

bilmirəm. Özümü itirirəm, boğuluram, çabalamağa 

başlayıram. Bu qaranlıq darlıqdan çıxmaq istəyirəm. 

Dayan...sakit ol...rahat ol...rahat... 

Bir azdan təcili yardım Uşaq və ana institutunun 

klinikasına daxil olur. Orada Fatiməni cəld 

reanimasiya otağına  aparırlar.Həkimlər müayinəyə 

başlayır. 

Fatimə həkimin əlini tutaraq: 

-Xahiş edirəm, bir də UZE-dən keçirin.Mənə elə 

gəlir ki, o diridir.Nə isə bir təkan hiss elədim.Çox 

xahiş edirəm. 

Həkimlər bir- birinə baxır.Baş həkim : 

-Keçirin , ola bilər rayonda səhv etsinlər. 

Həkimlər və tibb bacıları Fatiməni UZE  aparatı olan 

otağa aparırlar. Cihazlar işə salınır.Ekranda zəif 

cizgilər peyda olur.Həkim: 

-Uşaq sağdır .Çox zəifdir, ürəyi zorla döyünür. 

Fatımə dərindən nəfəs alaraq: 

-Çox şükür , ilahi! 

Həkim bu xəbəri anamgilə deyəndə təəccübdən 

donub qaldılar. 
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Anam: 

-Möcüzəyə bir bax! Allahım, sənə  şükürlər olsun! 

                                                              *** 

 

                                                        2-ci hissə 

 

 

-Professor, icazənizlə...sizdən bir xahiş eləmək 

istəyrəm. 

Professor Məlikov əlini quruladı , dəsmalı tibb 

bacısına verərək , mən tərəf döndü: 

-Hə, Arzu ,qızım, əvvəla, mən səni təbrik edirəm, 

fikir verirdim, sən yoldaşlarından fərqli olaraq, 

peşəkar kimi işləyirdin...cərrah  gərək soyuqqanlı 

olsun, zərgər kimi işləsin, gələcək əməliyyatlarda da 

mən səni yanımda  görmək istərdim. Düzdür, sən 

hələ çox gəncsən, istərdim bu marağın ötəri həvəs 

olmasın. Mən həmişə demişəm, yenə də deyirəm, 

həkimlik- xüsusən cərrahlıq vergi kimi bir şeydir, hər 

həkim yaxşı cərrah ola bilməz. Sənin də istedadın 

var. Buyur, nə demək istəyirdin? 

Mən bu sözlərdən daha  da ürəkləndim, 

çəkingənliyim getdi: 

-Professor, mən sizin aspirantınız olmaq istəyirəm. 

Əgər icazə versəniz, mövzu da götürərəm. 

Professor qaşlarını çatıb mənə diqqətlə baxdı: 
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-Tez deyil? Əslində, belə işlərdə yaşın əhəmiyyəti 

yoxdu...amma dərslərin ağırdı, məşğul olmağa vaxtın 

çatarmı? Sonra peşman olmayasan? 

-Mən tələsik: 

-Yox, yox, heç vaxt peşman olmaram. Uzun illərdir 

mən bu arzu ilə yaşayıram. Xahiş edirəm... 

Məlikov: 

-Gənc ikən elmə belə həvəsi  təqdir etmək lazımdır. 

Həə, səndən bir şey soruşmaq istəyirəm. Səhv 

eləmirəmsə, siz tərəflərdən idi, bir vaxt mənim bir 

istedadlı tələbəm də var idi, gərək ki,onun da adı 

Arzu idi. Ona da ümidlərim böyük idi, amma 

sonralar ondan heç xəbər çıxmadı. 

Mən özümü toplayaraq: 

-Müəllim, o mənim bibim idi, universiteti birirəndən 

sonra həkim işlədi. Amma qəfil ürək tutmasından 

əməliyyat olundu və vəfat etdi. O zaman siz xaricdə 

konqresdə idiniz, əslində, o sizi gözləyirdi. 

Professor duruxdu, gözləri yol çəkdi, qüssəli halda: 

-Çox təəssüf edirəm, kədərli hadisədir, heyf 

,heyf...deməli ,elmə bu qədər həvəsinin səbəbi var 

imiş...nə deyirəm, sabah dərsdən sonra gələrsən 

kafedraya, sənin üçün mövzu seçərik.  

                                                           *** 
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Sevindiyimdən uçurdum. Tez evə getmək, bu şad 

xəbəri  anama demək, onu da sevindirmək istəyirdim. 

Düzdür, o  mənim  elmə bu qədər güclü marağıma o 

qədər də sevinmirdi. Amma mənim istəklərimə, 

gələcək xəyallarıma da hörmət etdiyindən 

duyğularıma şərik olurdu. Universitetə qəbul 

olunandan sonra məni tək qoymadılar. Anam da 

mənimlə bərabər şəhərə gəldi. O, artıq təqaüdə 

çıxmışdı. Kərimin işləri yaxşı gedirdi. O, böyük 

maşın təmiri salonu düzəltmiş, xeyli çilingər, maşın 

ustası işə götürmüşdü. Bəzən xaricə gedib maşın da 

gətirib satırdı. Ehtiyat hissələri satan mağazası da var 

idi. Evimizi qaydasında, firavan dolandırırdı. Mənim 

doğumumdan sonra çox şey dəyişmişdi. Anam 

deyirdi ki,bu qız bizə Allahın bəxşişidir. Ölümümün 

ili tamam olmamış yenidən dünyaya gəlişim 

izaholunmaz möcüzə idi. Özümdən başqa,bunu heç 

kim bilmirdi.Anam başı qarışsın deyə, işə gedirdi, 

qalan vaxtlarını da mənə və nəvələrinə həsr  edirdi. 

Kərimin günü işlə keçirdi,Fatimə bitib-tükənməz ev 

işləri ilə məşğul olurdu. Mən doğuldum və yenidən 

evimizə gülüş, sevinc qayıtdı. Adımı Arzu  qoydular. 

Hər kəsin sevimlisi idim. Az qala anam da, Kərim də, 

həqiqətən, mənim vergi olduğuma inanırdılar. 

Anamdan ayrılmırdım. Gecələr də onunla 

yatırdım.Dalbadal Kərimin iki oğlu dünyaya gəldi. 
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Famil və İsmayıl. İsmayıl atamızın adı idi. Fatimənin 

mənimlə məşğul olmağa vaxtı da yox idi. Deyirdilər 

ki,anadan olandan sonra heç ana südü 

götürməmişəm, məcbur olublar məni uşaq qidası ilə 

böyütməyə. Sonra isə kiçik Alsu doğuldu.Məndən 

fərqli olaraq ,o ,Fatiməyə oxşayırdı. Sarışın idi. 

Mənim üçün isə deyirdilər: rəhmətlik  bibisidir ki, 

durub. Mən də,Kərim də atamıza çəkmişdik, boylu-

buxunlu, qamətli idik. 

Məktəb yaşına çatınca hər şeyi asanlıqla öyrənməyim 

hamını təəccübləndirirdi. Anam 6 yaşımda məni 

məktəbə apardı, yazıb-oxumağımı görüb, qəbul 

elədilər. Sinifdə də dərsləri asanlıqla mənimsəyirdim, 

əlavə şeylər öyrənirdim. Müəllimlər anama deyirdilər 

ki, bu qız fenomen yaddaşa malikdi. Əvvəllər 

musiqiyə həvəsim olsa da,  musiqi təhsili 

almamışdım. Anama dedim, o da məni musiqi 

məktəbinə apardı. 

Fortepiano  ixtisası üzrə musiqi məktəbini fərqlənmə 

ilə bitirdim. Çalmağı çox xoşlayırdım. Anamgil mənə 

piano aldılar.15 yaşım tamam olanda anamgildən 

xahiş elədim ki, mənə öz otağımda qalmağa icazə 

versinlər. Əvvəlcə anam razı olmadı, çünki, onunla 

bir yatırdım. Sonra uşaqların mənə mane olduqlarını 

görüb razılıq verdi. Beləliklə, mənim yenə öz otağım 
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var idi. Saatlarla dərslərimlə,musiqi ilə məşğul 

olurdum.  Kompyüteri ilk açanda səhifəmə baxdım. 

Gözlərimə inanmadım. Arzu Şıxlı. 

Online idim. Gör nə qədər vaxt keçmişdi 

üstündən.Yəqin, burda  da mənim anlaya 

bilməyəcəyim bir izah var idi. Bu qədər vaxtda  

kompyüter sönmüş vəziyyətdə idi. Evdə ona 

toxunacaq adam yox idi. Anam bilmirdi, Kərim səhər 

tezdən çıxıb gecə qayıdırdı, onda da evdə onu 

gözləyən xeyli kişi işi olurdu. Üst-üstə yığılan xeyli 

ismarış, xeyli təklif var idi. Hamısını sildim. Bəlkə , 

vaxt dəyişməmişdi  burda . Başımı xeyli suallarla 

yorsam da, heç bir cavab tapmadım. 

Boş vaxtlarımda xarici dilləri öyrənirdim. Məktəbdə 

rus və ingilis dili keçirdik. Əlavə alman dilini 

öyrənirdim. Alman dilini ona görə öyrənirdim. 

Yaddaşım özümə qayıtdıqca, mən də yaddaşımın 

ardınca sürətlə böyüyürdüm.İlk axtardığım insan 

Emin  oldu. 12 yaşım olanda artıq bilirdim: O, 

Almaniyadadır. 

Məndən sonra Bakıya, ordan da Almaniyaya 

gedərək, Haydelberq klinikasında işləməyə 

başlamışdı. Bu illər ərzində tək bir dəfə şəhərimizə 

gəlmişdi. Adilə xala- anası rəhmətə gedən zaman. 

Sonra yenə Almaniyaya  qayıtmışdı. Facebookdan, o 

biri saytlardan  sorğu verdim. Onun adı yox idi. 
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Googledən Emin Eminbəylinin adını tapanda nə 

qədər sevindiyimi bir Allah bilirdi. O, məşhur ürək 

mütəxəssisi, şöhrətli bir alim idi. Googledə xeyli 

məqalələri, əsərləri qoyulmuşdu. İngilis, alman rus 

dillərində.Təbii ki, onun heç vaxtı yox idi, hansısa 

sosial setdə səhifə açsın. Tələsirdim. Böyümək üçün, 

onu axtarıb tapmaq üçün, yanına getmək üçün 

günləri sayırdım. Bilirdim ki, bunu etməyin bircə 

yolu var. Oxumalıydım, həkim olmalıydım, onun 

qarşısına  Arzu kimi çıxmalıydım.   

Mənim üçün asan deyildi. Sanki iki adamın ömrünü 

yaşayırdım. Böyük bir sirrim var idi və mən bu sirri  

anlayanda çox sarsıntı keçirmişdim. Hər şeyi yalnız 

daşımaq mənim taleyimin məhkumluğu idi. Bəzən 

zidiyyətli fikirlər məni sıxırdı. Nəyin doğru ,nəyin 

doğru olmadığını bilməməyin üzüntüsünü çəkirdim. 

Məktəbdə uşaqlarla yaxın deyildim. Deyim ki, onlar 

da məni sevmirdi. Çətinliyə düşəndə mənə müraciət 

edirdilər, başqa vaxtlarda mənə yad kimi baxırdılar. 

Sanki aramızda sədd var idi.  Onlar məni anlamırdı. 

Bəlkə də , anlayacaq halda deyildilər. 

Uşaqlıqdan Müseyib babamla çox vaxt keçirirdim. 

Tez-tez yanına qaçar, qucağına sığınaraq, 

söhbətlərinə qulaq asardım.10 yaşım olanda Müseyib 

babam rəhmətə getdi. 
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Cəmi 3 gün xəstə yatdı. Bu ərəfədə bütün qohum –

əqrəba onun görüşünə gəldi və o, hamı ilə vidalaşdı. 

Deyirdilər ki, sübh namazını qılıb yerinə uzanıb və 

quş kimi uçub gedib. 

Baxmayaraq  ki, yaşım az idi, amma hər şeyi 

xatırlayırdım. Ruhumu anlamaq üçün bədənim də, 

beynim də təfəkkürüm də inkişaf eləməli idi. 

Uşaqkən anam məni də özü ilə qəbiristanlığa 

aparırdı. Belə zamanlarda mən anlaşılmaz hallar 

keçirirdim. Bir dəfə isə huşumu itirərək yıxılmışdım. 

Müseyib babam anama tapşırdı ki,  məni özü ilə 

qəbiristana aparmasın. ”Uşağın bədənində qorxu 

var”,- demişdi və mənə çoxlu dualar oxumuşdu. 

Məktəbi 16 yaşımda birirdim. Yüksək balla tibb 

universitetinə girməyim hamını, xüsusən anamı, 

ailəmi çox sevindirdi. Kərimin uçmağa qanadı yox 

idi. Mənim üçün hər bir şərait yaratmışdı. Bir 

otağı,aynabəndi, mətbəxi olan həyət evi almışdı. 

Buna o qədər sevinirdim ki!Artıq bizim də Bakıda  

kiçik də olsa, evimiz vardı və kirayə qalmaq 

əzabından birdəfəlik qurtulmuşdum. Tez-tez, demək 

olar ki, hər həftəbaşı şəhərə gəlir, anamla mənə baş 

çəkirdi. Bəzən Fatiməni və uşaqları da gətirirdi. Artıq 

şəhərə də öyrənmişdim. Tələbə dostlarım çox idi. 

Amma  yenə də mənim başqa bir dünyam var idi. 
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Mən bu dünyada daha  asudə , daha rahat , daha  

həqiqi idim.  

                                                        *** 

Anam qapını açanda özümü onun üstünə atıb 

sevinclə qışqırdım: 

-Gözün aydın, ana, nəhayət ki, arzuma çatdım! 

Anam şaşqınlıq və təəccüb içində: 

-Nə olub, ay qız, nə xəbərdi ? 

Mən gödəkcəmi soyuna-soyuna: 

-Ana, məni təbrik elə! Professor məni qəbul elədi. 

Mən indi  onun aspirantıyam! Sabah kafedraya gedib 

mövzu götürəcəm. 

Anam gödəkçəmi alıb asa-asa: 

-Allah xeyirlisini eləsin! O gün olsun müdafiə 

eləyəsən ,inşallah! Sağ-salamat! 

Otağa keçib olanları anama tələsə-tələsə danışmağa 

başladım. 

Anam sakitcə: 

-Əllərini yu..Yemək töküm. Dovğa bişirmişəm. 

Dolma da. 

Əlimi yuyub süfrəyə oturdum.Anam yeməkləri düzə-

düzə: 

-Bir az gözləsəydin barı...yuxarı kursda götürərdin.. 

-Yox, ay ana, bunun mənə ziyanı yoxdur ki, əksinə, 

dərsdən sonra professorun yanında praktika keçəcəm, 
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imkan olduqca əməliyyatda da iştirak edəcəm. Bax, 

bu gün əməliyyatda iştirak edirdik .Professor tək 

məni təriflədi. Az qala mən ona assistenlik elədim, 

düzdür, həkimlər şərait yaradırdılar, nəzarət edirdilər, 

amma hər şey uğurlu keçdi. 

-Lap yaxşı...yeməyini ye...Allah  nə diləyin var, 

hamısına yol açsın, qismət eləsin. 

Mən dovğanı çox xoşladığım üçün anam tez-tez 

bişirirdi. Ət xörəkləri ilə o qədər də aram yox idi. 

Amma bir həkim olaraq, ət yeməyin zəruri olduğunu 

bildiyimdən heç olmasa , həftədə iki dəfə məcburən 

yeyirdim. 

Sağ olsun anam, evə gələndə hər şeyi hazır 

görürdüm. Təzyiqi dəyişkən idi. Çox vaxt yüksək 

olurdu. Ən azından  iki gündən bir onu yanımızdakı 

parka  aparırdım. Bu piyada gəzinti onu 

kirəcləşmədən qoruyurdu, qan dövranına kömək 

edirdi. Mən onu hər vəchlə qorumağa çalışırdım.  

Onunla sakit, geniş parkda gəzişməkdən böyük zövq 

alırdım. Adətən, parkda çox az adam olurdu. Ətraf 

binalarda yaşayan analar uşaqlarını gəzintiyə 

çıxarırdılar. Tək-tük sevgililər də daldaya çəkilib 

söhbətləşirdilər. Anam çox zaman xatirələrindən 

danışırdı. Nisbətən yaşlı adamlar keçən günlərdən 

danışmağa çox sevirlər. Bu, təbii haldır. Axı , 

həyatlarının çoxu arxada qalan adamların 
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xatırlamağa, yenidən duymağa o qədər xatirələri var 

ki! Ən çox da anam məni xatırlayırdı. Danışmaqla 

ürəyi soyumurdu. Onun yaralarının nə qədər dərin 

olduğunu duyduqca, çox kədərlənirdim. Qəribə odur 

ki, mənim haqqımda o qədər bilmədiyim şeylərdən 

danışırdı ki...elə bil bizim uşaqlığımız, arzu və 

xəyallarımız əbədi olaraq anamın yaddaşına 

köçmüşdü. Onun danışdıqlarından, xatirələrindən 

mən özümü yenidən kəşf edirdim. Anam mənim 

gözlərimdə daha da böyüyürdü. O mənə insanlığın 

böyüklüyünü, əlçatmazlığını, dərk olunmazlığını 

anladan canlı   abidə idi. Ürəyim sevgi ilə, şəfqətlə 

dolub daşırdı. Yenidən bu həyatı duyduğum, hiss 

etdiyim üçün bütün varlığımla, bütün ruhumla Allaha 

minnətdar idim! 

Yeməkdən sonra köməkli qabları yuyub yığışdırdıq. 

Anam uzanmağa getdi.Mən də kompyüteri açıb 

googledən  Eminin yazdığı məqalələrə baxmağa 

başladım.İstəyirdim onun araşdırmalarına uyğun 

mövzu olsun. Bu zaman nəzərimi bir yazı cəlb elədi. 

Bakıda keçiriləcək ümumdünya cərrahlarının 

konqresi haqqında yazmışdılar. Bu haqda məlumat 

oxuyanda sanki beynimdə bir işıq yandı. Emin də 

gələ bilər!Əlbəttə,məşhur bir alim kimi mütləq onu 

da dəvət edəcəklər. Əgər gəlsə, onunla görüşmək 
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imkanım da olacaq. Onu görmək ümidim ürəyimi elə 

titrətdi ki, az qaldı qanım donsun. Mən tezliklə onu 

görə bilərəm!Nə gözəl xəbər oldu bu!İlahi, deyəsən, 

bu gün mənim üçün uğurların gələcəyi zamanın 

başlanğıcıdır. Sabah bu barədə mütləq peofessor 

Məlikovdan soruşacağam. O,akademiyanın tibb üzrə 

akademiki və cərrahiyyə institunun direktoru kimi, 

yəqin ki, konqreslə bağlı hər şeyi bilir. Of, kaş səhər 

tez açılaydı! 

 

                                                                  *** 

Səhər gözləmədiyimiz halda, Kərim , Fatimə və 

uşaqlar gəldilər. Dediyim kimi , Kərim tez-tez bizi 

yoluxmağa gəlirdi. Bazarlığımızı edir,,lazım olan 

işləri qaydaya qoyub, arxayın qayıdırdı. Yüngül, 

gündəlik ərzaqları mən yanımızdakı marketdən 

alırdım. Axşam telefonla danışmışdıq, gələcəkləri 

barədə  bir söz deməmişdilər. Səhər yığışıb dərsə 

gedərkən onların qəfil gəlişləri məni ləngitdi. Fatimə 

dedi yuxuda  məni görüb, darıxıb, səhər də  qərara 

gəiblər ki, gəlib bizə baş çəksinlər. Amma anamla 

Fatimənin mətbəxtə nə isə pıçıldaşdıqlarını görüb 

anladım ki, bu gəliş təsadüfi deyil. Kərimdən başqa 

bizi tez-tez ziyarət edən daha bir qohumumuz 

vardı.Bu,Müseyib babamın şəhərdə yaşayan qızının 

nəvəsi  İlqar  idi.Yaxın qohumumuz olduğu üçün 
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onun bizə tez-tez gəlməsində heç bir qəbahət yox idi. 

Amma Bakıda başqa qohumlarımız da var idi. Onlar 

bayramdan-bayrama zəng edib bizi evlərinə dəvət 

edər və yaxud anam xəstələndə bizə gəlib ona baş 

çəkərdilər. İlqar isə bir bəhanə ilə günaşırı bizdə idi 

və tezliklə bu  yaxınlığın səbəbi bəlli oldu. Günlərin 

birində mən dərsdən çıxarkın İlqarı universitetin 

həyətində görərkən çox təəccübləndim.Yaxınlaşıb 

görüşdük. 

-Salam. 

İlqar üzündə qəribə bir ifadə ilə: 

-Salam . Xoş gördük. Necəsən? 

Mən təəccüblə: 

-Xeyir ola?Nə işin var  burda? 

İlqar duruxaraq: 

-Gəldim səni görüm. Danışmaq istədim. Olmaz ki? 

-Niyə olmur? Amma biz evdə  də danışa bilərik. Səni 

gördüm təəccübləndim. Dedim , bəlkə, bir işin var 

burda? 

-Yoox...Bilirsən, evdə əmidostumun yanında səninlə 

açıq danışa bilmirəm. Böyüklər danışmazdan əvvəl , 

səninlə danışmaq  istədim. 

Mən çaşqın-çaşqın ona baxaraq: 

-Nə barədə? 

O,ətrafa göz gəzdirərək: 
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-Gedək, yolda danışarıq. 

Biz universitetin həyətindən çıxıb piyada küçə ilə 

getməyə başladıq. Hiss etdim ki,qrup yoldaşlarım 

qımışaraq  bizə  baxır. Mən özümü narahat hiss 

etməyə başladım. 

-Eşidirəm. Mənimlə nə haqda danışmaq istəyirsən? 

-Mən uzun zamandır sizə gəlirəm. Yəqin ki, 

gəlişimin məqsədini hiss etməmiş deyilsən.Mənim 

sənə qarşı hisslərim başqadır.Yəni...qohum kimi 

deyil, bir qədər fərqli...Evdə demişəm, məqsədimi 

bilirlər. Bizimkilər sizə gəlmək istəyir, istədim  

biləsən sən də... 

Mən daynıb ona baxaraq: 

-Necə yəni? 

-Sən artıq böyük qızsan, özün başa düşürsən...yəni , 

mən səninlə evlənmək istəyirəm. 

Mən bu söhbətə, həqiqətən, hazır olmadığım üçün, 

onun məndən nə istədiyini anlamayaraq: 

-Evlənmək istəyirsən? Kiminlə, mənimləmi? 

-Məncə , daha gözləməyə ehtiyac yoxdu, mənim 

səndən çoxdan xoşum gəlir. 

Özümdən asılı olmayan həyəcanla: 

-Axı, mən evlənmək istəmirəm. Mən oxuyuram, 

tələbəyəm. Heç bu haqda fikirləşmirəm də. Dərslərim 

var. Mövzu da götürəcəyəm. 

-İlqar gülümsəyərək: 
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-Bütün bu saydıqlarını evləndikdən sonra da edə 

bilərsən. Mən sənə mane olmayacam, əksinə , kömək 

eləyəcəm. Necə olsa, səndən böyüyəm,təcrübəm də  

çoxdur. 

Mən çiynimi çəkərək: 

-Bilmirəm. Bu- bir anda həll edilən məsələ deyil. 

Ümumiyyətlə, mən hazır deyiləm evliliyə. Bu 

tələskənlik nəyə lazımdır? 

İlqar mülayimliklə: 

-Mən bu dəqiqə cavab istəmirəm ki... istədim sən də 

biləsən, məsələni açdım, yad deyilik ki...bir-birimizə 

yaxın adamlarıq, bir-birimizi də yaxşı tanıyırıq. 

Böyüklərimiz danışsın, qərar versin. 

Mən ona baxmadan: 

-Yaxşı, anama deyərəm, fikirləşərik. İndi isə mən 

getməliyəm, bağışla. 

-Evə getmirsən? Bir yerdə gedək də. 

-Yox , evə getmirəm . Kitabxanaya dəyəcəm. Başqa 

işim də var. 

- Mən boşam. Səninlə gedə bilərəm. 

Mən onunla sıxıldığımı biruzə verməyərək: 

-Yox. Xahiş edirəm. Mən getməliyəm. Sağ 

ol,görüşərik.... 

Tələsik ondan uzaqlaşdım. 

O,arxamca: 
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-Görüşərik... 

Bu hadisədən çox dilxor oldum. Heç bu barədə 

düşünmürdüm ,qarşıma maneələr çıxa bilərmiş! 

Yol boyu ürəyimdə danışa –danışa evə tələsirdim. 

Sanki kim isə ürəyimi sıxır, məni darıxdırırdı. 

 Qarşıma belə əngəllərin çıxacağını heç ağlıma 

gətirməmişdim.Yad, uzaq adam olsa idi, çöldən-çölə 

də imtina edib , birdəfəlik cavabını verərdim. 

Qapını açanda  anam üzümə baxan kimi: 

-Nə olub? Bənizin ağappaqdı. Qaça-qaça gəlmisən? 

Başımı bulayaraq: 

-Yox, qaçmamışam. 

Dilxor olduğumu görən anam əl çəkmədi: 

-De görüm , nə olub? 

Utana-utana  İlqarın dalımca universitetə gəldiyini, 

dediklərini anama söylədim. Məqsədim ondan dəstək 

almaq, məni qorumasına nail olmaq idi. 

Çünki İlqarın anası da bizə ayaq açmağa başlamışdı. 

Anam məni dinləyib dedi ki, evlilik məsələsində 

qərarı mən verəcəyəm. Könlün kimi tutsa, sənin 

tərəfində olacağam,-söylədi. Anamdan başqa cavab 

da gözləmirdim.Amma bu barədə söhbət böyüdü. 

Qohumlar xəbər tutdu. 

Bəlkə də, iş böyüyüb daha ciddi vəziyyət aldığından 

onlar anamla danışmağa gəlmişdi. 

Nigaran halda evdən çıxdım. 
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Mən Kərimə anam kimi ,qohumlarımızın dili ilə 

“dədə “deyirdim. Bu təbii alınırdı. 

Fatiməyə isə adı ilə müraciət edirdim. O biri uşaqlar 

ona”mama “deyirdi, anama isə mənim kimi ”ana 

“deyirdilər. Hələ əvvəllər bu barədə Fatimə mənə 

deyəndə çaşıb qalmışdım. O dedi ki, uşaqlar analarını 

adı ilə çağırmaz. Mən tutuldum, sonra onu 

qucaqlayaraq: 

-Sən elə gəncsən ki, ”ana “ demək olmur. Həm də bir 

“anamız” var də. 

Bu söhbət bir də təkrar olunmadı. Ümumiyyətlə, 

Fatimə ilə münasibəimiz  ciddi idi. 

Mən ona nazlanmırdım, ərköyünlük eləmirdim. Hiss 

edirdim ki, o məndən çəkinir, hər şeyi deyə 

bilmir.Yəqin ki, səbəb mən idim. Mən onu çox 

sevirdim. Amma aramızda nə isə izaholunmaz bir 

fərqlilik  var idi. Onun bütün cəhdlərinə baxmayaraq, 

mən onunla anamla olduğum qədər yaxın ola 

bilmirdim. Sonralar  Fatimə  bu soyuqluğu mənim 

xarakterimlə əlaqələndirirdi. Bacılarına: ”Qapalı 

qızdır, ağıllıdır,atası tərəfə çəkib, bizim kimi deyil,-

deyirdi. “ 

Evdən çıxanda Fatimə: 

-Tez gəl bu gün, günortadan sonra qayıdacağıq. 

-Yaxşı,  günortaya kimi qayıdaram. 
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Kafedraya gedib professor  Məlikov ilə danışdım. Bu 

gün günortadan sonra akademiyaya gedəcəyini 

söylədi. Saat 4 də gəlməyimi tapşırdı. Onunla 

danışandan sonra evə gəldim. Bilirdim ki, məni yaxşı 

söhbət gözləmir. Necə deyərlər, ailə mənim şəxsi 

işimi mazakirə edəcək və qərar qəbul edəcəkdi.Yəqin 

ki,bu İlqarın təklifi ilə bağlı idi. Özümü yolda 

hazırladım. Qətiyyətli danışaraq bu işi birdəfəlik 

ortadan qaldırmaq lazımdır. 

Gözlədiyim kimi, Kərim uşaqları gəzinti adı ilə  

evdən çıxarmışdı. Anam və Fatimə məni gözləyirdi. 

Hər ikisi özlərini itirən kimi idi. Söhbətə necə 

başlayacaqlarını bilmirdilər. Necə olsa, arada pərdə 

var idi. Birdən-birə qızla açıq danışmağın çətinliyi 

ayrıdır. Nəhəyət, anam yarızarafat sözə başladı: 

-Arzu, qızım, deyir ,elçilər dalbadal tökülüb 

qapımıza... 

Mən özümü ciddiləşdirərək: 

-Nə elçisi? 

Fatimə gülümsəyərək: 

-Sənin üçün... 

-Mən oxuyuram. Tezdir. Hələ belə bir fikrim yoxdur. 

Hamınızdan çox xahiş edirəm, 

mənə belə şeylər deməyin. Danışmışam, bu gün 

mövzu götürəcəm, mən onun dərdindəyəm. Elçi-filan 

söhbəti olmasın. 
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Fatimə: 

-Qızım, bir dinlə...qulaq as, gör kimdi, nəçidi, belə 

birdən –birə niyə “yox” deyirsən? 

 -Kim olmağının əhəmiyyəti yoxdu, mən 

istəməyəndən sonra kim olur –olsun,fərq eləməz. 

Çox nahaq qalxıb bu məsələdən ötrü gəlmisiz bura. 

Anam: 

-Qızım, səni heç kim  məcbur ərə vermir ki.. .sənin 

üçün elçi gəliblər , sən də bunu bilməlisən. Qıza elçi 

gələrlər də...qız ağacı, qoz ağacı, yüzü selbə atar, biri 

aparar... 

Özümü mümkün qədər  ələ alaraq, mülayimliklə , 

amma qəti tərzdə etiraz elədim: 

-Ay ana, istəmirəm mənə selbə atsınlar. Mən bu 

söhbətlərdən narahat oluram.Ürəyimdə buna 

hirslənirəm. 

Fatimə: 

-Qızın da bir vaxtı var. Baxtı açılar. Sənə də ,allaha 

şükür, bir deyil, bir neçə yerdən elçi çıxıb. Elə 

bil,bəhsə giriblər. 

Anam: 

-Elədir də...qızı biri istəyəndə, başqaları da  ayılır. 

Qızım, istəyənlər qohumdu, xalan oğludu, bibin 

nəvəsidi,nə bilim , deyir, başqaları da var. 

Mən qətiyyətlə: 
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-Ay ana, qurban olum, o gün də sənə dedim, kimsə 

bu barədə narahat olmasın. lazım olanda mən özüm 

sizə deyəcəyəm . İndi lazımsız söz-söhbətin yeri 

deyil axı..sən ki bilirsən, demişəm, mənim oxuya-

oxuya  ərə getmək fikrim yoxdu. Siz başqalarına 

baxmayın, mənim xəyalım tam başqadır. 

Fatimə: 

-Birdən könlündə biri olar, xəbərimiz olmaz , belə bir 

şey olsa ,anana de..biz də bilək... 

Mən: 

-İndi belə bir şey yoxdu, əmin olun buna, Dədəmə 

de, bir də elçi-filan söhbəti ilə məni incitməyin. Mən 

bundan pis oluram , vallah. 

Fatimə: 

-Aaa...pis niyə olursan? Elçi  gəlib də..xalx yalvarır 

ki, qapısıni biri açeydi,maşallah hər birisi  hörmətli-

izzətli, təmiz –tarıx ailədilər...Nə bilim ,vallah, 

”yox”demək də çətin işdir, hamısı da qohum, heç 

bilmirəm, necə deyəcəm... 

Mən: 

-Deyin, qız razı deyil, oxuyur  və belə fikri yoxdur. 

Vəssalam...İndi mən getməliyəm. Saat 4-də 

akademiyada olmalıyam. Dədəyə deyin, ötürməyə 

qala bilmədiyim üçün üzr istəyirəm . Sizə də yaxşı 

yol. 
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Belə kəskin danışmağımdan Fatimə tutuldu, amma 

bir söz demədi. Anlayırdım ki,o buraya başqa 

məqsədlə gəlmişdi. Namizədləri müzakirə edib, 

kimisə seçmək, onlara quda gözü ilə baxmaq 

istəyirdi. Olsun ki, o ,ürəyində bacısı oğlunu 

seçmişdi və bunun üçün yüz cürə səbəb hazırlamışdı. 

İlqarın da məktəbə gəlib mənimlə danışması , tələsik 

həll etmək istəməsi rayondan verilən xəbərlər idi. 

Vaxta hələ xeyli qalsa da , evdən çıxdım. 

Sakitləşmək və düşünmək istəyirdim.Bunların belə 

əl-ayağa düşməsi məni qıcıqlandırırdı. Sanki ərə 

getməkdən savayı qızın başqa bir dərdi  yox imiş. 

Əslində, Fatiməni də anlayırdım. Mən yaşda qızın 

istənilməsi təbidir. Bizdə belə qəbul olunub, qızın 

varsa, onu ərə vermək  valideyinin vəzifəsi hesab 

olunur. Yığıncaqlarda, toyda-nişanda eşitdiyim ən 

çox ifadə budur ki, ”qız yükü,duz yükü”. Tez ərə 

verib, bu yükdən qurtulmaq istəyirlər.Nə bilim, həyat 

göstərir ki, onlar haqlıdır hardasa, amma mənim 

vəziyyətim başqa idi. Hər kim olur –olsun, onunla 

ailə qurmağım qətiyyən mümkün deyildi. Hətta bu 

söhbətlərdə iştirak etmək də mənə Eminə xəyanət 

etmək kimi görünürdü. Bağda, skamyada xeyli 

oturdum. Özümə təskinlik verməyə başladım. Zorla 

məni ərə verməyəcəklər ki! Başqa şeylər haqqında 
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düşünmək lazımdır. Qalxıb metroya sarı getməyə 

başladım. Professordan  konqres və Emin haqqında 

soruşmaq lazımdır. Bir də istəyirdim ki, götürəcəyim 

mövzu Eminin elmi işlərinə yaxın olsun. 

                                                           ***   

Qapını döyüb içəri girdim .Katibəyə yaxınlaşaraq  

akademik Məlikovla görüşəcəyimi söylədim. Bu-orta 

yaşlı, səliqə ilə geyinmiş kök bir qadın idi. Mənə 

oturmağa yer göstərərək: 

-Yanında adam var. Əyləşin ,indi deyərəm. Adınız 

nədir? 

-Arzu. Danışmışıq , saat 4 üçün . Deyin, Arzu 

Şıxlıdır. 

Oturub gözləməyə başladım. Katibə məşğul idi. 

Divardakı şəkillərə baxmağa başladım. Bu, 

Azərbaycan səhiyyəsinin məşhur simalarının  

portretləri idi. Qapı açıldı. 

İçəridən yaxşı tanıdığım universitet müəllimlərindən 

biri çıxdı. Qalxıb salam verdim. 

Katibə durub  içəri keçdi. Gözləyirdim. Bir 

dəqiqədən sonra qapınını açaraq mənə: 

-Buyurun , dedi. 

İçəri geçdim. Akademik iri , geniş kabinetdə stolun 

arxasında  oturmuşdu. Yaxınlaşıb salam 

verdim.Gümrah səslə salamımı alaraq: 

-Keç əyləş , qızım. 
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Oturub diqqətlə otağa nəzər saldım.Divar boyu 

yumşaq mebel dəstləri, kitab dolabları düzülmüşdü. 

Mən çəkinə-çəkinə: 

-Biz mövzu barədə danışmışdıq. 

-Yadımdadır. Sən bizim istedadlı tələbələrdənsən. 

Bizim bir vəzifəmizdə müasir dünya səviyyəsində 

kadrlar hazırlamaqdı. Bunun üçün gərək tələbələrin 

də təşəbbüsləri, həvəsləri olsun. Hansı sahə ilə daha 

çox maraqlanırsan? 

Mən  tələsik: 

-Ürək cərrahiyyəsi ilə. Mövzu bu sahədə olsa ,yaxşı 

olar. 

-Əlbəttə... 

O qalxıb arxa tərəfindəki şkafdan qovluqlar götürdü 

və gəlib əyləşdi. 

-Bizim bu sahə üzrə onlarla mövzumuz var. Məsələn, 

ürək transplantasiyası sahəsində 

yeni mövzular. Məsləhət görərdim. Bax, indi bizdə 

ürək cərrahiyyəsi yeni sahə hesab olunur. İndiyə 

qədər xəstələr xaricə gedirdi. Almaniyaya, İzrailə, 

İrana, Moskvaya. 

Amma bu çox baha başa gəlir. Hər kəsin imkanı 

daxilində deyil. Bu sahəni özümüz inkişaf 

etdirməliyik. 

Mən: 
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-Bəli. Razıyam. Bu- mənim arzumdur. Bu sahədə 

ixtisaslaşmaq istəyirəm. Universiteti bitirəndən sonra 

da  elmi tədqiqatla məşğul olmaq niyyətindəyəm. 

-İnşallah. Nəzərə al ki, bu sahədə praktik fəaliyyət 

çox zəruridir. Çalış, əməliyyatlarda çox iştirak elə. 

Düzdür, sən hələ aşağı kursdasan. Amma bunun elə 

bir əhəmiyyəti yoxdur. Nə qədər tez başlasan, daha 

çox udarsan. 

-Mən sizin əməliyyatlarda iştirak etmək istəyirəm. 

O ,qovluğun arasından bir vərəq çıxardıb mənə 

uzatdı: 

-İmkan olduqca, şərait yaradarıq.  

Bax, bu, mövzuların siyahısıdır. Götür, bax, fikirləş, 

konkret hansını götürsən, o barədə ədəbiyyat və 

mənbələr verərik. 

-Mən bu sahə ilə bir neçə ildir maraqlanıram. 

İnternetdən bəzi  şeylər öyrənmişəm. 

Xüsusən,Almaniyada işləyən bizim alimimiz Emin 

Eminbəylinin əsərləri ilə tanışam. 

Diqqətlə mənə baxaraq: 

-Çox yaxşı. Demək, məlumatlısan. 

-Siz  tanıyırsızmı onu? 

-Eminimi? Əlbəttə, tanıyırıram. O da mənim tələbəm 

olub. Bir az yanımda da işlədi. Amma xaricə getmək 

istədi və getdi.Orda çox yaxşı mövqe qazanıb. Bu 

sahə üzrə tanınmış mütəxəssisdir. 
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-Professor, konqresə o da gələcəkmi? 

- Biz tanınmış alimləri, mütəxəssisləri dəvət etmişik, 

amma gəlib-gəlməyəcəyi haqqında, hələ ki, 

məlumatım yoxdu. Yeri gəlmişkən, məsləhət 

görürəm, konqresin də işində iştirak edəsən. 

Açılışdan sonra bölmə məruzələri olur. Onları dinlə. 

Praktiki işlərdə iştirak elə. 

-Dəvətli olsam, məmnuniyyətlə iştirak 

edərəm.Olarmı? 

O gülümsəyərək: 

-Dəvət elədim  də ,ev yiyəsi deyilik? 

-Məmnuniyyətlə iştirak edərəm. 

Siyahını götürüb qalxdım: 

-Professor , çox minnətdaram sizə, mənə bu qədər 

diqqət göstərdiniz. Çalışacağam  

ümidinizi doğruldum. 

O nəzakətlə: 

-Əslində, biz sevinməliyik. Sabaha yaxşı kadrlar 

lazımdı, heç indi də istədiyimiz səviyyədə 

cərrahlarımız tək-təkdir. Bir az bacarığı olanlar da 

xaricə gedir. Səhiyyəmizi, sağlamlığımızı özümüz 

qurmalıyıq. Sənə uğurlar arzu edirəm. 

Mövzunu konkretləşdir. Nə lazım olsa, çəkinmə, biz 

elmimizə xidmət edirik. Elmsiz, səhiyyəsiz bizim 

sabahımız uğurlu ola bilməz. 
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-Çox sağ olun, professor. Siz mənə qol-qanad 

verdiniz. Tezliklə mən sizə araşdırmamı təqdim 

edəcəyəm. 

-Oldu.Uğurlar. 

Sevindiyimdən sanki havada uçurdum.Qapıdan 

çıxanda katibəyə: 

-Çox sağ olun ,-deyib, özümə  akademiyanın 

həyətində gəldim. Köksüm sanki işıq və ümidlə dolu 

idi. Emin! Kaş bu an yanımda, mənimlə olaydın! Bir 

an mənə elə gəldi ki, elə o yanımdadır, mənim 

sevincimi duyur, mənim həyacanımı görür. Kaş o 

möcüzələr təkrar –təkrar baş verəydi. Kaş  yenə də o 

möcüzələri yaşayaydıq.Məhz bu anda yenidən 

yaşadığım üçün o qədər xoşbəxt idim  ki ! İnsanı 

göylərə qaldırmaq üçün sevgi və ümid  kifayətdir! 

                                                      ***  

Həqiqətən, konqresə hazırlıq işləri çox ağır imiş. 

Bütün cərrahiyyə institutu işləyirdi. Ən xırda 

detalları da hesablamaq, ciddi hazırlaşmaq lazım 

gəlirdi. 40 ölkədən çox məşhur və qabaqcıl 

klinikaların nümayəndələri gələcəkdi. Bilet 

məsələləri, qalacaq mehmanxanalar, mədəni tədbirlər  

səhiyyə nazirliyinin  öhdəsində olsa da, akademik 

 Məlikovun rəhbərlik etdiyi komissiya hər şeyi 

planlayır və yerinə yetirirdi. Müzakirə olunacaq 

məruzələr tərcümə və çap olunur, mühazirə zalları  
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hazırlanır, hər bir nümayəndəyə konkret bukletlər 

hazırlanırdı. Eyni zamanda, bizim tədqiqat 

insitutumuz öz nailiyyətini sərgiləmək üçün xüsusilə  

hazırlaşırdı. 

Fəal tələbələrlə yanaşı , mən də işçi qrupuna daxil 

edilmişdim. Onların hamısı yuxarı kurs tələbələri idi. 

Bu hazırlıq prosesində mən çox şey öyrəndim. Bu 

təcrübələri toplamaq nə qədər zəruri imiş. Evə 

gələndə də bütün işlər barədə anama odlu-alovlu 

məlumatlar verirdim ,hər xırda təfərrüatı  onunla 

bölüşürdüm. Anam mənim marağımı təəccüblə 

dinləyir, bütün bunların mənim üçün nə qədər 

əhəmiyyətli olduğunu anlayırdı.Vaxt yaxınlaşdıqca 

mənim həyəcanım da artırdı. Eminlə görüşümüzü  

yüzlərlə-minlərlə variantda gözümün önünə 

gətirir,cürbəcür xəyallar qururdum. Görəsən, o məni 

görərkən tanıyacaqdımı? 

Vaxtımın çoxunu dərsdə və konqreslə bağlı işlərdə 

keçirdiyim üçün hələ ki , elmi araşdırmaları kənara 

qoymuşdum. İnternetə girməyə vaxt olmurdu. 

Nəzərdə tutduğum  

elmi işləri oxuya bilmirdim. Hər şeyi birdən etmək 

mümkün deyildi.  

Konqresə iki gün qalmış bəzi ölkələrdən 

nümayəndələr gəlməyə başladı. Qəbullar, tanışlıqlar , 
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zəngin hadisələrin fonunda zaman sürətlə keçirdi. 

Açılış günün axşamı o qədər həyəcanlandım ki, 

qızdırmam qalxdı. Gecə yata bilmədim. Səhər tezdən 

universitetə getdim. İclas salonu, zal qonaqlarla, 

müəllimlərlə, tələbələrlə dolu idi. Gözüm axtarırdı. 

Diqqətlə hər tərəfə baxırdım. O yox idi. Fikirləşdim 

ki ,bu illər ərzində o zahirən dəyişmiş ola bilər, 

amma mən onu necə olsa ,tanıyardım. Qeydiyyat 

aparan qrupa yaxınlaşdım.Tanıdığım həkimlərdən 

idi. 

-Xahiş edirəm, baxın, Almaniyadan gələn varmı? 

Emin Eminbəyli burdadırmı? 

Biz siyahıda gələnlərin adlarını 

oxuduq.Təşkilatçılardan biri: 

-Almaniyadan gələn var. Amma adı başqadır. Türk 

əsilli cərrahdır. Mehmet Doğan. 

Haydelberqdən gələn yoxdur. 

Zala keçib əyləşdim. Açılış təntənəli keçdi. Rəyasətə 

sədrlik edən akademik Məlikov qonaqları bir-bir 

təqdim etdi. Bir neçə nəfər çıxış edərək konfransın 

dünya səhiyyəsinin, umilikdə bəşəriyyətin tərəqqisi 

naminə böyük önəm daşıdığını bildirdi. Xüsusən 

dünya şəhrətli alim və cərrah Cavad Heyətin çıxışını 

zal böyük coşqu ilə qarşıladı. Mən bütün bunlara 

baxsam da, dinləsəm də, elə bil içimdə nə isə qırılıb 

düşmüşdü. Son aylar içimdə böyütdüyüm ümidin 
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birdən-birə yoxa çıxması bütün tarazlığımı 

pozmuşdu. Mən müvazinətini itirmişdim. 

Evə çox yorğun və qüssəli gəldim. Anamla bir az 

danışıb yatmaq istədiyimi bildirdim. 

Anam təşvişlə: 

-Xəstə deyilsən ki? Bəs yemək yemirsən? 

-Yox, ay ana, sadəcə yorğunam, dincəlmək istəyirəm. 

Fasilədə şirniyyat yemişdim, elə bil tutub məni, heç 

iştaham yoxdu, yemək istəmirəm. 

Anam qayğıkeşliklə: 

- Get yat 

onda, dincəlib sonra yeyərsən , mən də  kinoya 

baxım onda. 

Işığı söndürüb yerimə girdim. Nə olacaq indi? 

Neyləyəcəm? Sonuncu ümidim boşa çıxdı. O qədər 

əmin idim ki , gələcəyinə. Necə ola bilər axı? Dəvət 

göndərmişdilər, o isə gəlməyib. Bəlkə, Almaniyadan 

gələn cərrahla danışım? Bəlkə, tanıyır? Ünvanını 

öyrənə bilsəm? Ya da işlədiyi klinikanının dəqiq 

ünvanını. Əlbəttə,bunu bilməmiş olmazlar. Təşkilatçı 

qrupdan dəvətnamələri hara göndərdiklərini 

öyrənmək olar. Səhərə qədər yata bilmədim. Tezdən 

durub hazırlaşdım, çay içib evdən çıxdım. 

Anama bu gün də gec gələcəyimi söylədim. 
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Bir neçə gün gərgin keçdi. Gündüz məruzələr, 

praktik əməliyyatlar, axşamlar keçirilən mədəni 

tədbirlər...çox zaman axşam tədbirlərinə qalmırdım. 

Nəhayət, bir həftəlik  konqres başa çatdı. Həqiqətən, 

böyük işlər görüldü. Çox adam gördüm, dünya 

cərrahiyyəsinin  vəziyyəti ilə tanış olduq. Belə bir  

imkanı , şəraiti mənə yaratdığı üçün 

müəllimimə,akademik Məlikova minnətdar 

idim.Qrup yoldaşlarım  həsəd hissi ilə söylədiklərimə 

qulaq asır, bu böyük tədbirdə iştirak edə 

bilmədiklərinə görə təəssüflənirdilər. 

      Ləngimədən işə başladım. Demək olar ki, bütün 

vaxtım elmi  işimi öyrənməklə, yazmaqla keçirdi. 

İmtahanları verib anamla rayona-evimizə gəldik. Bir 

neçə gündən sonra yenə işimlə məşğul olmağa 

başladım. Anamgil  narazı olsalar da ,gəzməyə 

,dincəlməyə təkid etsələr də,  onlara qulaq asmırdım. 

Evimizə gələndən sonra bir neçə dəfə  Seyid Anamın 

ziyarətinə getmişdik .Çox zaman otağıma qapanıb 

qalırdım. Çox zəifləmişdim, arıqlamışdım. Fatimə 

yazıq  biş-düş eləməkdən yorulurdu. Gündə neçə 

dəfə mənə zorla meyvə suyu içirirdi ki, iştaham 

açılsın. 

Yay məzunuiyyəti başa çatana qədər  işimi 

yekunlaşdırmaq istəyirdim. Bu, inanılmaz olsa da, 

mən çatdırmaq istəyirdim. Artıq Eminin  ünvanını 
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bilirdim. Haydelberqdə yaşayır, universitetdə  

mühazirələr oxuyur, klinikada işləyirdi. 

Yuxarı kurs tələbələrindən öyrəndim ki, bizim 

cərrahiyyə elmi-tədqiqat institutu hər il ora bir neçə 

tələbə göndərir. Bu işlə səhiyyə nazirliyi məşğul olur. 

Məni Vüqar  Yaqublu  adlı doktorla tanış etdilər. 

Konkret bu məsələ ilə Vüqar məşğul olurdu. 

Məqsədim gələn kurs Almaniyaya getmək idi. Artıq 

4-cü kursda idim.Məlikovdan bu işdə mənə kömək 

etməsini xahiş edəcəkdım. İndidən bilirdim  ki, 

mənim bu qərarım evdə ciddi maneə ilə qarşılanacaq. 

Ona görə də, hələlik, bu fikrimi gizli saxlayırdım. 

Getmək üçün əlimdə işim hazır olmalı idi. Mən bir 

mütəxəssis kimi hansısa bir uğur qazandıqdan sonra 

akademikin və nazirliyin dəstəyini ala bilərdim. 

Maliyyə cəhətdən elə bir problem olmayacaqdı. Artıq 

aldığım əlaçılıq təqaüdünü və Kərimin verdiyi 

xərclikləri yığıb bir az pul düzəltmişdim. Getmək 

qərarı gələndə də məni pulsuz buraxmayacaqdı. Yol 

xərcindən başqa mənə elə də çox pul lazım deyildi. 

Odur ki, yalnız işləmək lazım idi. Mənim xilasım bu 

tədqiqatdan, elmi işimin səviyyəsindən, necə qəbul 

olunacağından asılı idi. 

   Heyrətli dərəcədə sürətlə işləyirdim. Mənə çətin 

olmasa da, normal vəziyyətdə, normal adam üçün bu  
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qeyri-adi bacarıq idi. Uşaq vaxtı o qədər də 

seçilməsəm də, illər keçdikcə  ətrafımdakı adamlar 

qeyri-adi qabiliyyətimə çox təəccüblənirdilər. Özüm 

də hiss edirdim, çətin vaxtlarda sanki kim isə mənə 

kömək edir, əlavə  güc və qüvvət verirdi. Məşğul 

olmağıma baxmayaraq, hər axşamüstü uşaqlar məni 

zorla həyətə çıxardırdılar. Onlar məni az gördükləri 

üçün imkanı əldən vermək istəmirdilər. Biz müxtəlif 

oyunlar oynayır, kinoya , gəzintilərə gedirdik. 

Uşaqlar  böyümüşdülər. 

Xüsusən, Alsu məndən heç əl çəkmirdi. Bir bəhanə 

ilə yanıma gəlir, çoxsaylı sualları ilə saatlarla 

yanımda otururdu.Mənim bütün işlərim ona maraqlı 

görünürdü. Mən də onlara isnişirdim. 

                                                          *** 

İki ay  sürətlə gəlib keçdi. Dərslər başlayanda   

Kərim anamla məni  şəhərdəki evimizə gətirdi. 

Getməzdən əvvəl anamla danışdım, artıq mən tək 

qala bilərdim, böyümüşdüm, 

şəhərə öyrənmişdim. Burda qohum-əqrəba, qonum-

qonşu, evdə uşaqlarla təmasda olan anam 

darıxmırdı,şəhərdə isə evə qapılıb tək-tənha qalırdı 

.Bu-onun səhhətinə mənfi təsir edirdi. Dedim ki, əgər 

istəmirsə, mən tək qala bilərəm. Anam isə cavabında: 
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-Ay bala, mən sənsiz qala bilmərəm burda, səni necə 

tək buraxım? Əksinə, orda işə-gücə başım qarışır, 

sənə də kömək oluram.  Mən sarıdan narahat olma. 

Sevinclə ona sarılaraq: 

-Yaxşı ki, varsan, ay ana! 

  Kərim bir gecə qalıb, özünə lazım olan işləri görüb 

rayona qayıtdı. Kərimin işdən başı açılmırdı ki heç, 

rayonda olanda da üzünü görmürdük . Səhər tezdən 

gecəyə kimi gah dükanın , gah maşın salonunu işləri 

ilə məşğul olurdu. Anam deyəndə ki, bir az istirahət 

elə ,deyirdi : ”Ay ana, gözümü qırpmağımı 

gözləyirlər, çox çətin zəmanədi, hamı durub göz-

gözə,bir tikə çörək qazanmağa  imkan vermirlər.” 

Anam da deyinirdi ki, ”mən heç yaxşı zəmanə 

görmədim, zamanəyə qalsa , gərək yaşamayasan”. 

Bütün  ailə tam onun öhdəsində idi. Anamın 

təqaüdünü çıxmaq şərti ilə başqa yerdən qazanc yox  

idi. Gecə-gündüz əlləşib bizi firavan dolandırmağa 

çalışırdı. Biz uşaq olanda çəkdiyimiz korluq ona çox 

pis təsir etdiyindən, o, övladlarına bu ehtiyacları və 

sıxıntıları  təkrar yaşatmaq istəmirdi. Biz də ona bu 

qədər əziyyəti rəva görmürdük. 

 Dərs başlayandan bir müddət sonra  işimi 

tamamlamağa hazırlaşırdım. Anam eynəyini taxıb 

saatlarla  işimi maraqla oxumağa başlamışdı. Mənim 
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ciddi-cəhdlə ,bütün varlığımla bu işə girişməyim 

onda da maraq yaratmışdı. O,savadlı müəllimə idi. 

Profili başqa olsa da, hər şey haqqında müəyyən 

məlumat sahibi idi. Oxuduqca mənə suallar verir, 

aydın olmayan yerləri öyrənirdi. Demək  olar ki, 

işimi tamam öyrəndikcə mənə indi başqa gözlə 

baxırdı. Bəlkə də, bütün bunları mənim edə 

biləcəyimə inanmırdı. İndi şübhələri dağıldıqca, o da 

həvəslənmişdi. Bunun nə qədər vacib olduğunu dərk 

etdikcə: 

-Demək ,insanların xilası başqa birinin əziyyətinə, 

fədakarlığına bağlıdır. Əgər 20 il əvvəl bu sahə indiki 

kimi inkişaf etsəydi, həkimlər bütün bunları bilsə idi, 

mənim balam da xilas olardı. Yaz ,qurban olum, yaz, 

gör nə qədər insan xilas olacaq , vaxtsız xəstəlikdən, 

ölümdən. 

-Ay ana, necədir sən bilən? Çox darıxıram, birdən 

bəyənməz professor. 

Anam etiraz etdi: 

-Mən bu sahənin adamı deyiləm, amma azdan –

çoxdan  savadım var. Məncə, çox yaxşı yazmısan. 

Konkret dəlillər,analizlər. Bir şeyi başa düşmürəm, 

sən bunları haradan, nə vaxt öyrəndin belə? 

-Ay ana, dərsə getmirəmmi? Hər gün klinikadayam. 

Bir də internetdə bilirsən nə qədər məqalə var? 

Demək olar ki ,hər alimin bir saytı var. Mövzuya 
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uyğun tapırsan, oxuyursan, amma bunlar məlumat 

üçündür .Əsas tətqiqatdır. Bax, buna burda mənim 

imkanım yoxdur. 

Anamın məni müdafiə etməsindən, mənə qol-qanad 

verməsindən çox sevinirdim. Vaxt gələcək, mən də 

ürək cərrahiyyəsinin bilicilərindən olacağam. İndi 

inanılmaz olan  xəyallar, vaxt gələcək adi bir 

gerçəkliyə çevriləcək. 

İşimin hazır olduğunu professor Məlikova deyəndə 

təəccüblə mənə baxaraq: 

-Hazırdır? Bu müddətə? Məncə, tələsmək lazım 

deyil, bu,adi iş deyil, böyük hazırlıq, təcrübə tələb 

edən sahədir. 

Mən qovluğu iş stolunun üzərinə qoyaraq: 

-Professor, vaxtınız olanda baxın. Bəlkə, 

məsləhətləriniz oldu. 

O, şühhəli nəzərlərlə mənə baxdı, qeyri-müəyyən 

hərəkətlə: 

-Yaxşı, baxaram . Qoy qalsın.  

Çıxıb parkda bir az gəzişdim. Sakitlik idi. Payızın 

belə sakit günlərini çox sevirdim .Saatlarla ağaclara, 

rəngarəng yarpaqlara, payız çiçəklərinin qeyri-adi 

gözəlliyinə baxmaqdan doymurdum. Qəlbim anlaya 

bilmədiyim duyğularla dolurdu. Bəzən payızın səsini 

eşidirdim .İçimdə payızın notlarını çalırdım. Burda  
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fortepianom yox idi. Onu çalmağın həsrətini 

çəkirdim. Ürəyim dolub –boşalırdı. Evə gedib anamı 

zorla razı saldım ki, dənizin sahilinə gedək. Ruhum 

heç yerə, dünyaya sığmırdı. Çox darıxırdım. 

Emin üçün, qoyub gəldiyim zaman üçün, özüm üçün 

, daha bilmirəm nələr üçün çatlayacaq   qədər 

darıxırdım. 

Nə qədər çox sevsəm də, içimdəki boşluğu anam da 

doldura bilmirdi. Naməlum bir duyğu, bir yol məni 

güclü bir cazibə ilə Eminə çəkirdi. 

                                                         *** 

Səhər birinci dərsdə, mühazirə zamanı qapı döyüldü. 

Dekanlığın katibəsi müəllimdən icazə istəyib 

kafedradan məni axtardıqlarını söylədi. 

Müəllim: 

-Bu qədərmi təcilidir? 

Katibə: 

-Dedilər, indi gəlsin. 

Müəllim mənə baxaraq: 

-Get, -dedi. 

Yerimdən durub çıxdım. Bu qədər təcili olan nədir, 

görəsən?Ağlıma min şey gəldi. Evdən çıxanda anam 

yaxşı idi. Evdən bir xəbər olsa, telefonunma zəng 

edərlər, ya yazarlar. Deməli, evlə əlaqəli deyil. 

Kafedraya çatıb içəri keçdim. Professor Məlikov 

otaqda tək idi. Diqqətlə qarşısındakı sənədə baxırdı. 
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Salam verib dayandım. Başını qaldırıb mənə 

baxaraq: 

-Hə, gəldin? Salam. Otur görək. 

Keçib qarşısında əyləşdim. Üzümə diqqətlə baxaraq: 

-Düzü, dünən işi alanda fikirləşdim ki, çox tezdir. 

Baxdım, daha da təəccübləndim. Heç bilmirəm  necə 

deyim..eeeee,bu işi sən tək yazdınmı? Yəni, özün 

yazdınmı? 

Təəccüblə ona baxaraq,tutulmuş halda: 

-Əlbəttə ,özüm yazdım. Kim yazacaq ki, mənim 

yerimə? 

-Bir kimsə kömək edibmi? 

-Yox. Heç kim kömək etməyib. Mənbələri 

oxumuşam, tədqiqatlarla tanış olmuşam. 

-Bilirsən, bu işin gənc bir tələbə tərəfindən bu qədər 

qısa müddətə yazıldığına inanmaq çətindir. Mənim 

xeyli  təcrübəm var. Yüzlərlə elmi iş oxumuşam, 

amma bu...sanki bunu təcrübəli bir alim yazıb. 

Onun məndən şübhələnməsindən pərt olaraq: 

-Professor, arxayın olun, inanın ki , tək özüm 

yazmışam. Yalnız internetdəki materialları 

öyrənmişəm. 

-Mən bir söz demirəm. İnternetdəki materialları hər 

kəs görür, amma belə elmi işi hər kəs yazmır. Bu 

hətta doktoluq işindən də yuxarı səviyyədədir. Sənin 
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fenomenal biliklərin, savadın,istedadın  var. Mən 

bunu elmi şuraya təqdim edəcəyəm. 

-Profesor, vallah, mən bilmirəm, burda bir qeyri-adi 

nə var, işi tək özüm yazmışam. Təkcə anam oxuyub. 

Sonra da sizə verdim. 

Professor başını bulayaraq: 

-Bu, çox güclü bir işdir. Olsun ki,sən fenomenal 

dərəcədə istedadlısan. Belə allah vergisi az-az  olur. 

Biz bu işi elmi şurada müzakirə edəcəyik. Sənin hələ 

müdafiə etmək üçün hüquqi  cəhətdən imkanın 

yoxdu. Amma biz bu işi  tərcümə etdirib 

“İnternosional medikal” jurnalına verə bilərik. 

-Mən elə hazırlaşırdım  tərcümə etməyə. Fikirləşdim 

ki,sizin rəyinizi öyrənim,sonra tərcüməyə başlayım. 

Professor təəccüblə: 

-Özünmü tərcümə edəcəksən? 

-Əlbəttə, ingilis və alman dillərinə tərcümə 

edəcəm.Lazım olsa, rus dilinə də edərəm. 

Professor gülərək: 

-Yox artıq ! Sən bu dilləri elmi iş tərcümə edəcək 

səviyyədə bilirsənmi? 

Mən gülümsünərək təsdiq elədim. 

-Əvvəl  alman dilində yazmaq istədim, sizə görə öz 

dilimizdə yazdım. 

-Vallah,  getdikcə daha çox təəccüblənirəm. 

İnanılmazdır. Mənim qarşımda qeyri-adi  
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unikal bir  istedad  oturub. 

Mən: 

-Demək, iş sizin xoşunuza gəldi? 

- İş mənim xoşuma gəlmədi. Məni gecə yatmayacaq 

dərəcədə heyrətə saldı və indi təəccüblənməyə davam 

edirəm.   

Mən yerimdən qalxaraq: 

-Professor,  sizin şübhələnməyiniz mənə çox pis təsir 

edir, bilmirəm bunu necə sübut edə bilərəm, amma 

bu işi tək özüm yazmışam.İndi yazsam da ,mövzunu 

çoxdan fikirləşirəm, çoxdan araşdırma aparıram ,  bu 

–yalnız yekundur. 

-Qızım, incimə, səni üzmək istəmədim mən, mənim 

yerimə kim olsa təəccüblənər. 

Birdən –birə bir uşaq qarşıma doktorluq işi qoyur. 

Etiraf edim ki,bu çox ağır bir işdir. Tək-tək təcrübəli 

alimlərin gələ biləcəyi nəticələrdir. Görünür, biz 

indiyə qədər əsl istedad görməmişik. Sənin üçün çox 

şadam. Təbrik edirəm. 

-Professor, mənim sizdən daha bir xahişim var. 

-Buyur, buyur, əlbəttə. 

-Bilirəm ki, nazirliyin xətti ilə təcrübə keçmək üçün 

Almaniyaya tələbələr, aspirantlar göndərirsiz. Mən 

Haydelberqə getmək istəyirəm. Xahiş edirəm,mənə 

kömək edin bu məsələdə.                                  
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-Bəli, bizim belə bir proqramımız var. Bu dəfə 

göndərişdə səni nəzərdə tutarıq. Məncə də, getməyin 

məsləhətdi. Ora sənin kimi mütəxəssislər gedib 

öyrənməlidir, qayıtmaq şərti ilə. Bəzən gedirlər, 

ordakı şəraiti görüb daha dönmək istəmirlər. 

Nəticədə bizim elmimiz itirir. Biz itiririk. 

- Orda qalmaq fikrim yoxdur. Qətiyyən. Amma 

getməyim vacibdir. 

-Nazirliklə danışaram. İndilik isə sənin işini elmi 

şurayada müzakirə edəcəyik. 

-Çox sağ olun. Çox sevindim. 

-Əsl mən sevindim. Nəhayət ki, bizi irəliyə aparacaq 

bir alim tapdıq. 

Gülümsəyərək qalxıb əlini uzatdı: 

-Bir daha təbrik edirəm. Elmimizə xoş gəldin!  

  

                                                      *** 

Elə bil məni nə isə sevinməyə qoymurdu. Çox pərt 

olmuşdum. Qrup yoldaşlarım  kafedraya çağırılma 

səbəbi ilə maralansa da, onlara qısaca: 

-Elmi işimlə əlaqədar idi,- söylədim. 

Evə gələndən sonra baş verənləri anama danışdım. 

-Ay ana, bu boyda uğurdu, amma mən onun sevincini 

yaşaya bilmirəm. 

Anam təmkinlə: 
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-Sən onu qınama, bala, əl boyda uşaqsan, yanımda 

yazmasaydın, heç mən də inanmazdım. Sən bunun 

fikrini eləmə, zamanla haqlı olduğunu sübut 

edəcəksən. 

Bir də o qədər  bir-birindən oğurlayan  adamlar 

görüblər ki...Sən elə bilirsən, ad, titul alan alimlərin 

hamısı zəhmətlə alır? Mən o qədər adam tanıyıram 

ki...biri vardı bizim müəllimimiz, kasıb, savadlı adam 

idi, ailəsi də böyük, heç özünün adı yox idi, amma 

başqalarına pulla o qədər namizədlik, doktorluq işi 

yazmışdı ki..olur belə şeylər həyatda. 

-Ağlıma sığışdıra bilmirəm, adam bunu necə edə 

bilər axı? 

-Eh, həyatın o qədər zalım, amansız üzü var ki, 

qızım, insanlar bəzən istəmədikləri işləri də görməyə 

məcbur olurlar. Odur ki, heç vaxt heç kimi ittiham 

eləmə. 

Hamı da eyni dərəcədə dözümlü, səbrli deyil. 

Anamın sözlərindən sonra sakitləşdim. Düz deyirdi, 

mən işimlə məşğul olum, zaman hər şeyi yoluna 

qoyacaq. İndi birinci işim tərcümə ilə məşğul 

olmaqdır. 

Səhərlər  dərsə gedir, günorta vaxtlarında klinikada 

növbədə olur, axşamlar isə bir az dincələndən sonra 

tərcümə edirdim. Son günlər qəribə hallarla 
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rastlaşırdım. Universitetdə müəllimlərin və tələbə 

yoldaşlarımın mənə qeyri-adi nəzərlə baxdığını hiss 

edirdim. Hətta bir dəfə dəhlizdə bir müəllimimin 

başqa müəllimə məni işarə ilə: 

-Bu qızdır da,- dediyini eşitdim. Bütün bunlar elmi 

işi təhvil verəndən sonra başlamışdı. Professor 

Məlikov elmi şuranın iclasında mənim işimdən 

söhbət açmışdı. 

Bu məsələ qeyri –adi hadisə kimi universitetdə 

yayılmışdı. Professor işimin yaxın zamanlarda 

müzakirə ediləcəyini də söyləmişdi. 

    Bu xəbərin tələbələr arasında yayılmasının bir 

səbəbkarı da Rauf idi. Raufun atası professor 

Məlikovun kafedrasında işləyirdi. Mənimlə əlaqədar 

xəbəri qrupumuza Rauf gətirmişdi. Başqa tələbə 

yoldaşlarımla müqayisədə Rauf  nisbətən təkəbbürlü 

idi. Bəlkə də, buna səbəb onun şəhərdə doğulub 

böyüməsi, atasının universitetimizdə müəllim 

işləməsi, məşhur cərrah olması idi. Rayondan, 

kənddən gəlmiş yoldaşlarım kimi, o dərslərə o qədər 

də ciddi yanaşmırdı, uşaqların imtahan, sınaq 

,təcrübə həyəcanlarına lağ edir,iztehza ilə baxırdı. 

Əslində,elə də savadsız deyildi, şəhər yerində yaxşı 

və əhatəli təhsil almışdı. Çox gəzib, çox görmüşdü. 

Onun maddi imkanlarının üstünlüyü də 

yoldaşlarımdan fərqlənirdi. Univüersitetə bahalı 
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maşınla gəlir, dərslərə o qədər də diqqət yetirmirdi. 

Yekəxana və ərköyün davranışından o qədər də 

xoşlanmadığım üçün münasibətimiz əvvəldən soyuq 

idi. Amma yenə də qrup yoldaşım idi və zarafatları, 

hazırcavablığı ilə qrupda canlılıq, səmimiyyət yarada 

bilirdi. Özünə fikir verməyi, görünüşü ilə bəzi 

qızların könlünü fəth eləmişdi. Bundan məmnunluq 

duyan Rauf bir az da ərköyünləşirdi. Axır zamanlar 

mənə diqqətli olması, tez-tez gəlib yanımda oturması 

diqqətimdən yayınmırdı. Yəni onun nə isə bir 

hekayət danışması, bir əhvalat uydurub məzələnməsi, 

kiməsə zarafat etməsi üçün bir səbəb və ya təklif 

lazım olmurdu. İstədiyini etməyə alışqanlı insanlar 

elə başa düşür ki, hər şey onlar üçün icazəlidir. 

Bunun əksini görəndə təəccüblənir və ya 

qəzəblənirlər. Uşaqlar onu tez-tez müxtəlif qızlarla 

gördüklərini söyləyirdilər. Universitetdə olub-bitən 

xəbərləri, yenilikləri bizə  Rauf gətirirdi. Mənim 

tədqiqatımla bağlı məlumatı da uşaqlara o gətirmişdi. 

Özüm bu barədə danışmaq istəmirdim. 

Yoldaşlarımdan nə iləsə fərqlənmək istəmirdim,  

Rauf  planlarımı pozdu. Dərsdə telefonuma mesaj 

gəldi. 

Açıb oxudum.Raufdan idi. Qarışıq bir neçə cümlə 

idi, şeir idimi, ya da  diqqət çəkmək üçün məşhur 
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ifadələr idimi, anlaya bilmədim. Silib, mühazirəyə 

qulaq asmağa başladım. Bir azdan ikinci mesaj gəldi. 

Açmadım. Tənəffüsü gözlədim. Bu özündənrazı  

adamın cavabını vermək  lazım idi. Dərs bitdi. 

Yığışıb mühazirə zalını tərk etdik. Pilləkəndə Rauf 

özünü yetirdi: 

-Arzu, niyə cavab vermirsən? 

Mən sakit, quru tərzdə: 

-Nəyə cavab verməli idim? Əsl sən cavab ver mənə, 

niyə mənim telefonuma mesaj yazırsan? 

-Yazmaq olmaz ki? Sən əvvəl oxusaydın , bilərdin 

niyə mesaj yazmışam. 

-Mənasız yazıları oxumuram, sənə də məsləhətim , 

bir də mənə yazma. 

-Oooo, xanım qız  çox yuxarılardadır... 

Dinləməyib üzümü çevirdim. Yanından ötüb iti 

addımlarla ondan aralandım. Həyət qapısından çıxıb 

dayanacağa sarı getdim. 

Hiss etdim ki, əllərim əsir. Onun nəzakətsiz 

davranışına əsəbiləşməmək olmurdu. 

Sən demə, ondan qurtulmaq elə də asan məsələ 

deyilmiş. Evə gələndən sonra da  mesajlar davam 

etdi. Hətta anamın da diqqətini çəkdi: 

-Kimdir bu? Nə istəyir? 

Mən telefonu söndürərək: 

-Heç, ay ana , uşaqlardı, bekardılar da... 
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       Gecələr tərcümə ilə məşğul olurdum. Mümkün 

qədər tez bitirmək istəyirdim. Ətrafımda baş verənlər 

mənə uşaq oyuncağı kimi gəlirdi.  Raufun yersiz 

mesajları məni qıcıqlandırırdı. Belə şitlik nəyə lazım 

idi? İnana bilmirdim ki, kimsə belə şeylərdən xoşlana 

bilər. Düşündüm ki, bir-iki gün əhəmiyyət 

verməsəm, əl çəkər bu şıltaqlığından.  

Qrup qızları ilə münasibətlərim normal idi. Onların 

içərisindən tək Sevda ilə dostluq edirdim. İlk dərs 

günündən təsadüfən yanaşı oturduq və bu, sonralar 

da beləcə davam etdi. Yaxınlığımız  getdikcə 

dostluğa çevrildi. Dərs zamanı həmişə birlikdə 

olurduq.O, Füzuli rayonundan idi. İşğaldan sonra 

Bakıya  köçmüşdülər və bu neçə illərdə  Bakının 

ətrafında ev də tikmişdilər. Atası  müəllim olsa da, 

evlərinin qarşısında kiçik bir ərzaq dükanı açmışdı, 

anası ilə bərabər gecə-gündüz orada çalışırdılar. Sadə 

və mehriban ailə idilər. Sevdanın çoxlu bacıları var 

idi. Qəribədir ki, ailənin tək bircə oğlu var imiş , o da 

18 yaşında döyüşlərdə şəhid olmuşdu. Bu  hadisə 

ailəni əbədi qüssəyə düçar eləmişdi.  

    Sevda çox kövrək, duyğulu bir qız idi. Şeirlər də 

yazırdı, onları tək mənə oxuyurdu. 

Orta məktəbdən sinif yoldaşı  ilə aralarında sevgi 

yaranmışdı və təzəliklə nişanlanmışdılar. Bizə ən çox 
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gələn Sevda idi. Bir dəfə anamla məni də qonaq 

çağırmışdılar. Ailəlikcə bir-birimizi tanıyırdıq.  

    Səhər dərsə gələndə Sevda mənə dedi  ki, Rauf  

oğlanlara nə isə danışırmış, mənim də adımı çəkib. 

Mənə tərəf əyilib pıçıldadı: 

-Bu oğlandan gözüm su içmir, özünü qoru bundan. 

Mən sakitcə: 

-Neyləyəcək ki? Dünən bütün günü mesaj  yazıb. 

Danışacam onunla. Səndən də soruşsa, de ki, 

sevgilisi var. 

Sevda narahatlıqla: 

-Manyaka oxşayır. Ondan nə desən , çıxar. Guya bu, 

şəhər ceyilidi  də...hiss olunur ee üzündən, nəsə 

çəkir, fikir ver rənginə? 

Özümü soyuqqanı göstərərək: 

-Heç nə edə bilməz...Sən ondan danış ki,tərcüməni 

bitirdim. Bu gün verəcəyəm professora. 

Sevda sevincək: 

-Ayy, nə gözəl! Təbrik edirəm. 

-Çox sağ ol,- deyib gülümsədim...   

                                                             ***   

Elmi işimin alman və ingiliscə tərcümələrini 

yığdığım  qovluqları professorun stolunun üstünə 

qoyaraq: 

-Professor, tərcümələrdir... 

Professor məmnunluqla gülümsəyərək: 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Nisə Bəyim                 ONLİNE 

 

163 163  

-Çox gözəl...bunları mütləq  “Medikal” jurnalına 

verəcəyəm. Sənə başqa bir təklifim var. Gənc 

alimlərin ümumdünya konfransı keçirilir. Sənin 

namizədliyini verdim. Nazirliklə danışmışam. Gedib 

orda məruzə edərsən. Bizim tələbələrə mane olan 

xarici dilləri yetərincə bilməməsidir. Allaha şükür, 

sənin belə bir problemin yoxdur. 

Gedə biləcəksənmi? 

Mən həyəcanla: 

-Harada keçirilir?Nə vaxtdir? 

Professor: 

-Sürixdə. Orada böyük bir medikal-sentr var. Gələn 

həftə. Üç gün. 

Mən evdən icazə almalıyam bunun üçün. 

-Əlbəttə. Danış və mənə xəbər elə sabah. 

-Oldu. İcazə versələr, məmnuniyyətlə gedərəm. 

-Belə tədbirlər vacibdir. Sən gələcəyin ən yaxşı 

alimlərindən biri olacaqsan. İndidən bu tempə 

uyğunlaşmağın lazımdır. 

Mən gülümsəyərək: 

-Bilmirəm , bunu zaman göstərər, yəqin ki... 

-Qızım bir sözüm də var. Boş vaxtın olanda mənim 

də məqaləm var, onu ingiliscəyə çevirmək lazımdır. 

Mümkündürmü? 

-Çox böyük məmnuniyyətlə edərəm. Verin. 
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-İndimi? 

-Əlbəttə, verin, tezliklə tərcümə edərəm. Mənə 

inandığınız üçün çox sevindim. 

Professor gülüb, siyirməsindən bir qovluq çıxardı. 

-Bunu keçən il yazmışam. İnan ki, vaxt olmur bir 

adam tapım. 

-Professor,  çox şad olaram, nə işiniz olsa mənə görə, 

sevə-sevə edərəm. 

-Çox sağ ol, qızım. Sən evlə danış bu gün. 

-Səhər mütləq sizə qərarımı deyəcəyəm. 

Professorun verdiyi qovluğu götürüb çıxdım. Sevda 

məni həyətdə gözləyirdi. Birlikdə  

küçəyə çıxıb dayanacağa getməyə başladıq. Yolda 

proffessorla olan söhbətimizi Sevdaya danışırdım. 

Sürətlə gələn maşının  qəflətən yanımızda  

dayanması və  təkərlərin tükürpədən səsinə ikimiz də 

diksinib maşına sarı baxdıq. Rauf idi. Doğrusu, 

əməlli- başlı qorxsam da , özümü sakit  göstərdim. 

Rauf  gülə - gülə: 

-Xanımlar, qulluğunuzdayam , oturun aparım. 

Üzümü çevirərək , cavab vermədən yolumuza davam 

etdik. 

O, maşını asta-asta yanımızla sürərək: 

-Özünüzü niyə yad kimi aparırsız, bir yerdə 

oxuyuruq, tələbə yoldaşıyıq. Gəlin,oturun. 

Mən Sevdanın qulağına: 
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-İndiyədək tələbə yoldaşı deyildik? Yoxsa bu indi 

bilib? 

Sevda özünü saxlaya bilməyib güldü. 

Mən Raufa sarı dönərək: 

-Çox sağ ol. Biz həmişəki yolumuzla getsək yaxşıdı. 

Sən  də öz yolunla get. Bizə görə narahat olma. 

Rauf  başını pəncərədən çıxardaraq: 

-Eyni yolu gedirik də...gəlin oturun... 

Biz ona baxmadan yolumuza davam etdik. Ona sarı 

baxmadığımızı görüb,maşını  yolda saxladı. Düşüb 

yanımıza gəldi: 

-Madam siz gəlmirsiz ,onda mən gəldim. 

Gülərək üzümə baxdı. Mən Sevdaya sarı dönərək: 

-Sevda, sən get. Mənim Raufla söhbətim var. 

Sevda tərəddüdlə üzümə baxdı. İşarə elədim ki, 

getsin. 

Raufa: 

-Keçək bu tərəfə,  bağı göstərdim. Səninlə 

danışmalıyam. 

Bir söz demədən üzümə baxdı.Gülümsünərək: 

-Necə istəyirsən... 

Yoldan və adamlardan bir qədər kənara çəkildik. 

Diqqət cəlb eləmək və deyəcəklərimi kimsənin 

eşitməsini istəmirdim.  

Deyəsən, o nə deyəcəyimi anlamamışdı. 
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-Rauf, mənə diqqətlə qulaq as  və  sözümü kəsmə, 

çox xahiş edirəm. 

Ciddiləşərək : 

-Buyur, dinləyirəm. 

-Son vaxtlar hiss edirəm, mənə yaxınlaşmaq 

istəyirsən. Mesajlar yazırsan, zənglər edirsən. 

Bilirəm, bunların ardından yenə nələrsə deyəcəksən. 

Amma əvvəlcədən sənə deyirəm. Mənim sevgilim 

var. Biz neçə ildir bir-birimizi sevirik və bu, heç 

zaman dəyişməyəcək. Bunu açıqlığı ilə sənə ona görə 

söyləyirəm ki, xəyallar qurmayasan. 

Nə özünü, nə də məni incitmə, dediklərimi də naz 

eləmək və ya buna oxşar bir şey kimi başa düşmə . 

Mən ciddiyəm .Tamamilə ciddiyəm. 

O, sözümü kəsərək: 

-Kimdir o?Mən onu tanıyıram? 

-Yox, tanımırsan. O burda deyil. Özü də  onun kim 

olmağının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Mən 

ondayam,ona məxsusam. 

-Arzu, bəlkə, sən elə bilirsən mən qeyri -ciddiyəm? 

Sən ilk günlərdən mənim xoşuma gəlirsən, mən uzun 

zamandır sənin haqqında düşünürəm. Əvvəl bunu 

gizli saxlayırdım, indi isə gizlətməyə ehtiyac yoxdur. 

Biz artıq böyük insanlarıq, qərar qəbul edə bilərik. 

Mən səni həqiqətən sevirəm. 
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-Əgər, həqiqətən,  sevginin nə olduğunu bilirsənsə, o 

zaman məni yaxşı başa düşdün. 

Mənim qəlbim başqasındadır. Bir də bu söhbətə 

qayıtmayaq, çox  xahiş edirəm. Biz qrup yoldaşıyıq. 

Arada gərginlik olmasın. Çox sağ ol. 

Bunu deyib ondan aralandım .Arxadan səsləndi: 

-Arzu, dayan, sözüm var axı... 

Əlimi qaldıraraq ,”dayan”  işarəsi verərək ondan 

uzaqlaşdım. 

                                                    *** 

Bilirdim ki, mənim xaricə, konfransa getmək istəyim 

evdə maneələrlə üzləşəcək. Əslində, bu gənc alimlər 

konfransına qısa səfər yerinə düşdü. Bizimkilər 

mənim sonradan Almaniyaya getməyimi adi 

qarşılayacaqdı. Çətini ilk dəfədir. Bunu da anamın 

yoluna qoyacağına ümid edirdim. Əsas odur, anamı 

razı salım, Kərimi o, yola gətirəcəkdi. 

Naharımızı edəndən sonra söhbəti anama açdım: 

-Ana, bu gün professor  tərcümələrimi götürdü, 

beynəlxalq tibb jurnalına göndərəcək. 

Anam sevinərək: 

-Allah zəhmətini itirməsin. Sağ olsun, yaxşı insandır. 

-Gələn həftə gənc alimlərin konfransı keçirilir 

Sürixdə. Məni nümayəndə seçiiblər məruzə etmək 

üçün. 
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Anam duruxdu: 

-Sürixdə? Sən ora necə gedəcəksən? Atan buraxarmı 

heç? 

-Ana, mən tək getmirəm ki, nazirliyin xətti ilə 

gedirik, rəsmi adamlar var, bununla məşğul olur. 

-Bilirəm. Amma tək qız xeylağı çətindir, iraq-iraq o 

qədər nadürüst var ki, dünyada... 

-Ay ana, dünyada nadürüst çoxdu, pislik çoxdu, 

onlardan bizə nə? O zaman əlimizi-qolumuzu 

sallayıb oturaq ki, dünyada nadürüst var...Əsas adam 

özü düz olsun... 

-Elə demə, qızım, sən uşaqsan, düzlüklə deyil, 

durduğun yerdə mərdimazara rast gələrsən. 

-Ana, sən dədə ilə danış , sabah professora qərarımı 

deməliyəm. Mən getmək istəyirəm. 

-İndi zəng edərəm. Mən etiraz etməyəcəm, amma 

qərarı o verəcək. 

Mən yığışıb klinikaya getdim. Sevda maraqla Raufla 

söhbətimizin nəticəsini gözləyirdi. Olanları ona 

danışdım. Sevda narahatlıqla: 

-Məncə, o səndən əl çəkməyəcək. Onun qəribə 

xasiyyəti var, içində nə gizləndiyini bilmək olmur. 

İstəyirsən Nazimə deyim, bir neçə gün səni evə 

aparıb –gətirək. 

Mən etiraz elədim: 
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-Yox,elə bu qalmışdı, ayıb-ayıb, bəs sonra? Bir az 

fikirləşdim. Əgər bir də narahat eləsə, atasına 

deyəcəyəm. 

Sevda: 

-Atası neyləyəcək,  bəyəm,heç o ,atasını sayır ki? 

-Necə olsa , atası danlayar, başa salar... 

-Nə bilim vallah...çətin o sənin kimi gözəl, tərbiyəli 

qızdan əl çəkə...çoxbilmişin biridir. 

Sevda  gərginləşdiymi hiss edib susdu. 

Praktikamızdan sonra evə gəldim. İçəri girəndə  

təəccübdən donub qaldım. Kərim gəlmişdi. 

-Bay ! Sən nə vaxt gəldin, burda idin? 

Yaxınlaşıb qucaqladım. Görüşüb-öpüşdük. 

-Anan dedi , nə bilim xaricə getmək istəyirsən, 

gəldim görüm bu nə məsələdir? 

Bizim rayonumuzdan Bakıya  iki saata rahatlıqla  

gəlmək olurdu. 

-Hə, gənc alimlərin konfransı keçirilir Sürixdə. Məni 

də nümayəndə seçiblər. Səhiyyə nazirliyini xətti ilə 

gedəcəyik, rəhbərimiz də var. Orda da dövlət 

səviyyəsində  qəbul edib yerləşdirəcəklər .Cəmi 3 

gündür. Xarici dildə məqaləmi məruzə edəcəyəm. 

Buna sevinmirsən? 

-Sevinməyinə sevinirəm də...amma... 
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-Dədə, mən bu ammaları heç sevmirəm. Burda bir 

ammalıq iş yoxdur axı, elə deyil, 

ay ana? 

 Anam: 

-Qızım kim istəməz ki, sən uca kürsülərdən 

danışasan, səsin böyük yerlərdən gəlsin ,dədən 

narahatdır ki, uşaqsan hələ, çox gəncsən, gedərsən, 

elə vəziyyət yaranar, sənə bir ziyan toxunar, yoxsa 

ki... 

-Ay ana, o zaman heç kim evdən çıxmasın, heç yerə 

getməsin. Məndən də kiçik adamlar xaricdə oxuyur, 

tək-tənha, burda nə var ki? Təyyarə ilə gedəcəyik, 

qayıdacağıq. Heç orda küçəyə çıxmağa imkan da 

olmayaq. Yüksək səviyyədə hazırlanmış konfransdı, 

nə qədər məsuliyyət daşıyanı var, qoruyanı var, 

nəzarətçisi var! 

Kərim: 

-Sən indiyədək tək heç yerə getməmisən axı.. 

-Getməm lazımdır,dədə,  məni  bu qədər də qorumaq 

lazım deyil, mənə inanmırsanmı? 

-Məsələ inanmaqda deyil, əlbəttə, inanıram. 

-O zaman başqa məsələ yoxdur. Siz də bilirsiz,əgər 

bir şey olacaqsa, insanın harada olmasının 

əhəmiyyəti yoxdur...bibimin başına faciə evdə, 

yatdığı yerdə gəlmədimi? 
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Kərim üzünü çevirib siqaretini yandırdı, tüstünü içinə 

çəkib susdu. Anam dodaqlarını bir-birinə sıxıb , 

başını yellədi. 

Mən peşmanlıqla: 

-Off...bağışlayın...onu demək istəmirdim... 

Araya gərgin sükut çökdü. Kərim siqaretini çəkib 

bitirdi. Soyumuş çaydan bir qurtum alıb: 

-Yaxşı...getmək-istəyirsən, get...Zəng edib vaxtını 

deyərsiz,  gəlib yola salaram. 

Yerindən qalxdı .Anam: 

-Gedirsən? Çörək yeyərdin də... 

-Yox, ac deyiləm, ertə çıxım, işim vardı rayonda. 

Mən ona sarılaraq: 

 -Çox sağ ol, Dədə... 

Başımı tumarlayıb , alnımdan öpdü. 

-Yaxşı...Allah  amanında! 

                                                             

                                                           *** 

Çox  sevinirdim.Kərimin ürəyini məndən yaxşı kim 

bilə bilərdi? Onun elmə,elm adamlarına xüsusi 

hörməti vardı. Özü də çox istedadlı insan idi. Əgər 

həyatımızdakı məhdudiyyətlər olmasaydı, Kərim ən 

yaxşı mühəndis, konstruktor olardı. Ehh...canı sağ 

olsun! 
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Səhərisi gün kafedraya  gedib professor Məlikovla 

görüşdüm. Gedəcəyimi söylədim. Mənə lazım olan 

sənədləri hazırlamaq üçün  siyahı və nazirlikdə 

ünvan ve telefon verdi. Mənim də telefon nömrəmi 

götürdü ki, qəfil lazım olanda çaşqınlıq olmasın. 

Professorun mobil nömrəsini telefonuma yazdım. 

Hazırlaşmaq üçün beş gün vaxtım var idi. Anam dedi 

ki, mağazaya gedib yol çantası və  mənim üçün 

uyğun geyim almaq lazımdır.Mən pulumu xərcləmək 

istəmədiyimdəm geyim almaq istəmədim.Yol çantası 

isə vacib idi. Universitetə sadə geyimlər geyirdim. 

Ən çox cins şalvar, sadə köynəklər,gödəkcələr. 

Anam israr etdi və biz Sevdanı da özümüzə qoşaraq 

ticarət mərkəzinə getdik. Anam mənim üçün yol 

geyimindən əlavə, konfransda geyinmək üçün ağ  

ipək blüz, tünd göy rəngli son dəbli kostyum aldı. 

Qısa ətək, bədənimə oturan pencəkdə çox yaraşıqlı 

görünürdüm. Anamın qəşəng zövqü var imiş. 

Orta dabanlı zərif çəkmə alandan sonra evə gəldik. 

Anam deyirdi ki, sən orda tək gənc alimləri yox, həm 

də Azərbaycanı təmsil edəcəksən.Qoy bilsinlər ki, 

bizim necə gözəl gənclərimiz var. Biz Sevda ilə 

zarafat edirdik ki, anam beynəlxalq səviyyədə 

hazırlıq görür. 

Gecələr yerimə girəndən sonra xəyala dalırdım. 

Bəlkə,Emini də qonaq kimi dəvət 
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edərlər?Bəlkə,təsadüf elə gətirər ki,biz orda 

görüşərik.Bu ehtimallar nə qədər zəif olsa da, mənə 

ümid verirdi. Özümə təsəlli verirdim: ”Az qalıb,lap 

az...” Bu ilin ərzində mənim Almaniyaya gedişim 

gerçəkləşəcək. Professor mənə xüsusi diqqət yetirir. 

Deyibsə,mütləq edəcək..səbr ...bir az da səbr...” 

  Rauf  bir –iki  gün dərsə gəlmədi, universitetdə 

görünmədi. Buna görə rahat idim. Dediyim sözlər, 

yəqin ki, təsir etmişdi. Güman etmirdim, mənim açıq 

etirafımdan sonra bu söhbət təzələnə. Bir neçə 

gündən sonra o ,dərsə gəldi. Qəribə görünüşü vardı. 

Elə bil sınıxmışdı, mənimlə salamlaşmadı. Oğlanlarla 

danışırdı, hərdən mən tərəfə baxırdı. Onların da 

dönüb mənə baxması nə isə yaxşı əlamət deyildi. 

Hiss etdirirdi ki, məndən danışır  və bunu məndən 

gizləməyə də ehtiyac duymur. Sevda mənə tərəf 

dönərək: 

-Bu başdan xarab neynir belə? 

Dinmədim . Ürəyim sıxılırdı. Nə isə pis bir şeyin 

olacağını hiss edirdim. 

Tək onun deyil, qrup yoldaşlarımın bu hərəkəti heç 

xoşuma gəlmədi. Neçə il idi bir yerdə idik, indiyə 

qədər aramızda bir əskiklik olmamışdı. Onun nə 

danışdığı önəmli deyildi, əsas yoldaşlarımın onu 

susdurmaması , maraqla dinləmələri idi. 
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Özümü ələ alıb Sevdaya: 

 -Fikir vermə. 

Bu dərsdən sonra klinikaya gedəcəkdik. Səhər mən 

nazirliyə gedəcəyim üçün dərsə gəlməyəcəkdim. 

Sonra da bir həftə burda olmadığım müddətdə bu 

adam sakitləşərdi. 

Kafedə ayaqüstü bir şey yeyib klinikaya getdik. 

Professor Əfəndiyevin dərsi idi. Çox ciddi və 

tələbkar olduğundan hamımız ondan çəkinirdik. 

Gecikməmək üçün taksiyə minib getdik.Dəhlizdə 

gözləyərkən,bir nəfər yaxınlaşıb mənə: 

-Arzu Şıxlı sizsiz? 

Təəccüblə ona baxaraq : 

-Hə,  mənəm. 

-Sizi  kafedrada  çağırırlar. 

-Kim? 

-Professor  Əfəndiyev. 

Sevdaya dönərək: 

-Gəlirəm indi. 

Kafedra birinci mərtəbədə idi.Liftə minib aşağı 

düşdüm.Kafedraya az qalmış,rentgen kabinetinin 

yanında həmin adam bir otaqdan çıxaraq: 

-Buyurun  bura.  

Açıq qapıdan içəri keçdim və bu an daldan 

boynumdan və qollarımdan kimsə yapışdı. 

Müqavimət göstərmək istədim, amma ağzımı nə iləsə 
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tutdular, kəskin bir qoxu beynimə işləyərək, başımı 

dumanlandırdı və mən huşumu itirdim. 

 

                                                                   *** 

                                                                     

     Gözlərimi açmaq istəyirdim, amma elə bil ağır bir 

şey mənə mane olurdu, ayıla bilmirdim. Başımda 

sanki küt, ağrılı şiş var idi. Zorla gözümü açıb ətrafa 

baxdım, harada olduğumu anlamırdım. Divanda 

uzanmıdım. Tavan mənə çox hündür görünürdü. 

Qalxıb oturdum. Buranın hara olduğunu 

xatırlamırdım. Mən bura hardan gəlmişəm, necə 

gəlmişəm? Otağa göz gəzdirdim. İri, yumşaq 

mebelli, xalça döşənmiş salona bənzəyirdi. Zorən 

xatırlamağa çalışdım. Son olaraq harda idim? Məni 

çağırdılar, liftə mindim, dəhlizlə getdim və yad adam 

və otaq...Deməli, məni aldadıb bura gətiriblər. Niyə? 

Yoxsa ...Yəni,  Rauf  belə axmaqlıq edər? Nə 

cürətlə? 

 Durmaq istədim, amma bədənimə gücüm çatmadı. 

Oturmağa məcbur oldum. Başım möhkəm ağrıyırdı. 

İlahi! Anam! Görəsən, saat neçədir? Divara baxdım, 

saat yox idi. Mənim çantam? Çantam çiynimdə idi, 

deməli, buralarda olmalıdır. 
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Açar səsi gəldi. Deyəsən, qapını açırdılar. Qapının 

dəstəyi şaqqıldadı, açıldı və... 

Rauf içəri girdi. Gəlib qarşımdakı kresloda oturdu. 

Diqqətlə mənə baxaraq: 

-Necəsən? 

Mən gərginliklə ona baxaraq: 

-Bu, nə deməkdir? Mən niyə burdayam? 

Rauf saymazyana çiyinlərini çəkərək: 

-Sən özün belə istədin. Sözə qulaq asmadın. Məni 

dinləmədin. Mən də öz bildiyim kimi etdim. Nə 

fikirləşirdin, yəni məni abdal yerinə qoya biləcəyini 

güman edirdin? 

“Sevgilim var”,  “mən ondayam”. 

-Mən zarafat etmirəm. Həqiqətən, mənim sevgilim 

var. Sənin bu axmaq hərəkətin də heç nəyi 

dəyişməyəcək. 

Rauf əsəbi-əsəbi: 

-Mən soruşmuşam hamıdan, sənin qohum-

əqrabandan, qonşularından, sinif yoldaşlarından- 

hamıdan. Sən yalan danışırsan. Heç vaxt sevgilin-

zadın olmayıb. Məni də o axmaq qohumların kimi 

başından eləmək üçün bunu uydurmusan. 

-Əvvəla, heç kim mənim nə düşündüyümü, kimi 

sevib –sevmədiyimi bilə bilməz. İkincisi isə, nə olur-

olsun, sənin belə hərəkət etməyə ixtiyarın yoxdur. 
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Sənin ağlın hardadır? Anlamırsan ki, bu-adam 

oğurluğur? 

O arxayınlıqla: 

-Oğurluq niyə olur? Sevdiyim qızı qaçırmışam, toy 

edib evlənəcəyik. 

Az qala ağlım başımdan çıxdı: 

-Sən nə danışırsan? Nə evlənmək, nə toy? Sən 

xəstəsənmi? Mən səni sevmirəm, bunu anlayırsan, 

ya-yox? İki gün sonra mən Sürixə getməliyəm. 

Konfransa. Sən yuxu görmüsən nədir?  

--Həə, gənc  xanım alim konfransa hazırlaşır. Bunlar 

hamısı boş şeylərdir, indi bir az əsəbisən, keçəcək 

hamısı. Mən səni sevirəm. Sən “sevmirəm “deməklə 

deyil ki?  Niyə sevmirsən, hə, niyə? Mənim 

gözlərimdən xəyalın getmir, başımdan adın çıxmır, 

mən heç bir şey edə bilmirəm, sən deyirsən 

sevmirəm. 

Nəfəsim təntidi...boğulmağa başladım. 

Raufun  üzü dəyişdi, həyəcanla: 

-Yaxşı...yaxşı... sakitləş... 

Danışmaq istəyirdim, sanki dilim ağzımda 

böyüdü...havam çatmırdı, nəfəs almağa çalışsam da, 

mümkün olmurdu. Əl-qol atmağa, çabalamağa 

başladım və yenidən huşumu itirdim. 

                                                             *** 
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Başımın üstündə iki-üç adam var idi. Naşıtır –

spirtinin qoxusuna ayıldım. Gənc  bir qadın əlində 

stakan yanımda otumuşdu. 

Əlindəki stəkanı dodaqlarıma yaxınlaşdıraraq 

mülayim səslə: 

-Su iç, quzum, özünə gəl, belə əsəbiləşmə. 

Bir neçə qurtum su içdim, özümə gəldim, qalxıb 

oturdum. 

Üzümü Raufa tutaraq: 

-Hanı mənim çantam? Gətir bura! 

O, naməlum tərzdə bir jest elədi. 

-Telefonumu ver, deyirəm. Nə qədər ki, gec deyil, 

qurtar bu oyunbazlığı. Mən evə getmək istəyirəm. 

Burax məni. 

Otaqdakı iki nəfər çıxıb, qapını örtdü. 

Rauf yanımda oturaraq: 

-Sən nahaq belə edirsən. Hələ də başa düşməmisən, 

burdan çıxa bilməyəcəksən. 

Diqqətlə mənə qulaq as, ya burdan ikimiz də diri 

çıxacağıq, ya da ikimiz də ölü! 

Üçüncü yol  yoxdur! 

Mən ona diqqətlə baxaraq: 

-Sən xəstəsən. 

O, qalxıb otaqdan  çıxarkən: 

-Olsun. Nə fərqi, onsuz da hamı xəstədir. 
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Qapını örtüb daldan bağladı. 

Demək, vəziyyət bu qədər çıxılmazdır, nə edim? 

Durub pəncərənin qarşısına gəldim, pərdəni 

araladım, dəmir barmaqlığı vardı. Hündürlüyündən 

və ətrafdakı həyətdən, hasardan buranın bağ evi 

olduğu aydın idi. Ətraf da sakitlik idi, maşın səsləri 

gəlmirdi. Demək, məni uzağa, bağ evinə gətiriblər. 

İlahi, heç kim xəbər tutmayacaq. 

Bu manyak məni buraxan deyil, madam  oğurlayıb 

bura gətirib, hər şeyi gözə alıb. Mən burdan mütləq 

çıxmalıyam. Necə? Hələ, anam! Ürəyi partlamasa 

yaxşıdır! Panikaya qapılma! Düşün...düşün...axı mən 

bədənimdən çıxa bilirdim, əvvəllər bunu edirdim, 

axı! İndi necə? Bayaq huşumu itirəndə hiss etmədim 

heç nə...yəni özümü görmədim, əvvəlki kimi...amma 

sınamaq lazımdı...nə edim? Bunun üçün nə edim? 

Offf....Niyə hər şeyin düzəldiyi vaxtda başıma bu 

bəla gəlir? Anladım...komaya düşməliyəm...kliniki 

ölüm... 

Axı, necə.? 

Otaqda dəli kimi var –gəl edirdim. Hər şeyi nəzərdən 

keçirdirdim. Məndən əvvəl də nəzərdən 

keçirmişdilər. Ələ gələsi heç nə yox idi. Uzanıb 

tavana baxmağa başladım. Tavan çox hündür idi. Gör 

nə boyda çılçıraq asıblar. Çilçıraq?  İşıq ki var! 
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Elektrik mənbəyi. Əlimi saçıma atdım, başımda 

sancaq yox idi.Yəqin, məni sürü Üstümdə nə var 

dəmir? 

Şalvar. Şalvarın zənciri. Tez köynəyimi qaldırıb 

şalvarımın  zəncirini bağlayan kiçik dəstəyi 

qopamağa çalışdım. O tərəf-bu tərəfə çəkərək 

sındırdım. Düşünmədən elektrik mənbəyinə saldım. 

Qısaqapanmadan naqil gurultu ilə partladı, elektrik 

əlimdən bütün bədənimə ani keçərək zərblə məni 

yerə çırpdı. 

Başım bərkdən nəyəsə dəydi. Şiddətli ağrıdan 

bədənim titrəyib sustaldı. Partlayışın səsinə yüyürüb 

gəldilər. Rauf qışqırıb mənə yaxınlaşdı: 

-Arzu, Arzu, nə oldu? 

Dizini yerə atıb oturdu. Yanındakı  adamlara tərəf 

dönərək: 

-Deyəsən, nəfəs almır. 

Əyilib qulağını sinəmə dirədi, əli ilə boyun damarını  

yoxladı. 

-Baxsana, Zair? 

Saqqallı oğlan da əyilib yoxladı. Üzünü Raufa 

tutaraq: 

-Nəfəs almır. 

Rauf təşvişlə: 

-Öldümü? 
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-Yox, amma nəfəs almır. Təcili yardıma zəng elə, 

klinikaya aparaq. 

-Yox, yox! 

-Ölə bilər. Bundan qurtara bilməzsən. 

-Sən həkim deyilsən, bir şey elə də! 

Zair deyilən oğlan əyilib mənə süni nəfəs verməyə, 

köks qəfəsimdən ürəyimi masaj etməyə başladı. 

Mən bunları görürdüm. Deməli, özümdən çıxmağı 

bacarmışam. Təcili xəbər vermək lazımdır. Ətrafa 

baxdım, çantam yox idi, telefonumu tapmalıydım. 

Sürətlə aşağı düşüb həyətə, ordan da küçəyə çıxdım. 

Təxminim doğru imiş, bura kənddir, bağ evidir. 

Darvazaya  baxıb ünvanı öyrənmək istədim. Heç bi 

məlumat yox idi. Küçənin  adı, ev nömrəsi yox idi. 

Yəqin, öz bağlarıdır. Uzaqdan dəniz görünürdü. 

Sanatoriya binasını görüncə anladım. Bura Zuqulba 

olmalıdır. Evə girib  otaqlara baxdım. Onların başı 

mənə qarışmışdı. Ora-bura vurnuxurdular. 

Stolun üstündə telefon var idi. Kimin olmasının 

önəmi yox idi. Sevdaya mesaj yazdım. ”Sevda, mən 

Arzuyam. Rauf məni oğurlayıb, Zuğulbadakı bağ 

evinə gətirib. Təcili bizə get, anamın yanında ol, 2-3  

saata gələcəyəm. Ona söyləmə!”. Mesajı göndərdim. 

İndi professor Məlikova demək lazımdır. Polisə desə 

idim, məsələ böyüyəcəkdi, mən də ifadə verməli 
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olacaqdım. Başqa çıxış yolum da yoxdur. Öz 

telefonumun nömrəsini yığdım. Telefon 

söndürülmüşdü. Professora yazmağa məcburam. ” 

Professor,mən Arzuyam. Başqa  telefondan yazıram. 

Professor Dəmirovun oğlu Rauf məni klinakadan 

oğurlayaraq, huşsuz halda bağ evlərinə gətirib. 

Zuğulbadakı evlərindəyəm. Xahiş edirəm, məni təcili 

xilas edin!” İsmarışı yolladım. İndi gözləmək qalır. 

Otağa qayıdıram. Burda əl-ayağa düşmüş, 

həyəcandan özlərini itirmiş adamlar neyləyəcəklərini 

bilmir. Rauf əlacsız halda yerdə oturub Zairə qışqırır: 

-Təcili yardım çağırsaq, polisə  də məlumat verəcək. 

Başa düşmürsən? 

-Əvvəəlcə bunu xilas edək, onu düzəltmək asandı. 

Əlimizdə deyil? Elə edərik, polis bilməz. 

Mən  yaxına gəlib bədənimə baxdım. Puls yox idi. 

Təcili tibbi yardım lazım idi. İki-üç dəqiqədən sonra 

yenidən öləcəkdim. 

Özümə yardım etmək  lazım idi. Bu  inad  adam bir 

insanı öldürdüyünün fərqində belə deyil. Küçədən 

polis maşınını siqnalları eşidilməyə başladı. Polis? 

Yoxsa, professor polisə xəbər verib? Darvaza açıldı. 

Polis maşını ilə bərabər tibbi yardım maşını da 

həyətə girdi. Maşınların qapıları açıldı, hər iki 

maşından adamlar yerə tökülüşüb, evə yüyürdülər. 

Çaşqınlıqdan Rauf nə edəcəyini bilmədi. Polis onu 
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da, Zairi də, o gənc xanımı da yerə yıxıb qollarını 

daldan qandalladılar. Həkimlər yüyürək mənə 

yanaşdılar. Hündür kişi əli ilə yoxladı: 

-Sağdır. Tez maşına! 

Məni xərəyə uzadıb təcili yardıma apardılar. Xərəyi 

qoyan kimi oksigen aparatını mənə qoşdular. 

Həkimlər masaja başladı. 

Həkim əmr etdi: 

-Elektro- şok hazırlayın! 

Daha ləngiyə bilməzdim. Elə birinci zərbədən 

bədənimə daxil oldum. Bədənim diksindi. 

Ekranda zəif çizgilər meydana gəldi. 

Həkim bərkdən: 

-Hə, qızım, özünə gəl! 

Əli ilə işarə verdi: 

-Kifayətdir, o nəfəs alır. 

Ürəyim döyünməyə başladı. Bu dəfə də xilas oldum. 

Təcili yardım klinikanın həyətinə girdi. Məni 

xərəkdə içəri apardılar.  Həkim yanımda idi. 

-Reanimasiyaya! 

Mən bu klinikanı tanıyırdım. Burda təcrübə 

keçmişdik. Həkimlər və tibb bacıları məni aparata 

qoşdular. Qidalandırıcılar işə düşdü. Gözlərimi 

açdım. Bu zaman professor Məlikovun sifətini 

gördüm. Baxışlarım onun gözlərinə ilişib qaldı. 
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O, mənə baxaraq  şəfqətlə: 

-Qorxma, qızım. Bitdi. Hər şey yaxşıdır. 

Gözlərimi yumdum.  Deyəsən, ağlayırdım. 

 

                                                            *** 

Bir qədər keçdikdən sonra göstəricilərim normaya 

düşməyə başladı. Professor Məlikov  palatamı tərk 

etməmişdi. Onun burda olması başqa həkimləri daha 

diqqətli və məsuliyyətli olmağa sövq edirdi. O. 

çarpayının yanındakı stulda oturaraq əlimdən tutdu: 

-Yaxşısanmı? 

Başımla təsdiq etdim. 

-Keçdi daha. Dincəl, heç nə haqqında fikirləşmə. 

Əsas sənin sağlığındır. 

Mən yavaşca: 

-Yaxşıyam. Evə getmək istəyirəm, anam nigarandır. 

-Anan burdadır. Dəhlizdə gözləyirlər. 

Dikəlmək istədim. 

-Dayan, indi çağıraram. Sənin yaxşı dostun var.  

Özünü öldürmüşdü. 

-Polisə sizmi dediniz? İstəməzdim məsələ böyüsün. 

-Sən indi bunları düşünmə. Mən çıxım, anangil 

gəlsin. Bunları sonra danışarıq. 

Professor qalxıb çıxdı. 

Anamla Sevda və Sevdanın nişanlısı Nazim içəri 

girdi. 
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Anam dinməzcə məni qucaqladı. Ona sarıldım. 

Özümü saxlaya bilməyib ağladım. 

-Yaxşı...yaxşı...ağlama tay...keçdi 

getdi...Qorxdunmu? 

Başımla “yox” işarəsi verdim. Sevda dəsmalla 

üzümü sildi. O da dinmirdi. Doluxsunub durmuşdu. 

Nazim kənarda dayanmış, üzündəki riqqətli ifadədən 

bəlli idi ki,  çox sarsılıb. 

Mən özümü toplayaraq: 

-Burda olduğumu nə bildiz? 

-Polisə biz dedik, gətirəndə dedilər bizə, gəldik. 

Sevda aydınlaşdırdı: 

-Sən aşağı düşəndən sonra, nə isə birdən diksindim 

elə bil, sənin dalınca kafedraya düşdüm, gördüm 

yoxsan orda, soruşdum, dedilər heç kim çağırmayıb 

səni. Hər yeri axtardım, anladım onun işidir. Nazimə 

zəng elədim, polisə getdik. Ordan sizə gəldik. Sən 

mesaj yazanda biz sizdə idik. 

Anamdan soruşdum. 

-Dədəmgil bilir? 

Anam başını buladı : 

-Yox, demədim. 

-Yaxşı eləmisən. Heç kimə demə. Ana, evə gedək. 

Yaxşıyam daha. 

-Bəlkə, gecəni qalaq burda? 
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-Yaxşıyam, niyə qalaq ki? Sən də narahat olacaqsan 

burda. 

-Narahat deyiləm , oturmuşam də burda. Təki sən 

yaxşı ol. 

Sevda: 

-Mən qalacam burda, ananı Nazim aparar evə. 

Anam etiraz elədi: 

-Yox, heç yerə getmirəm, qalacam  burda. 

Anamın əlini tutub qoxuladım, öpdüm. 

-Çox sağ ol,Sevda.Nazim, sən də sağ ol. İstəməzdim 

sizə əziyyət verim. Amma oldu də... 

Sevda: 

-Atası da özü kimi gicdir ee, professor çağırıb deyib 

ona, inkar edib, deyib mənim bağım –zadım yoxdu. 

Anam: 

-Nə isə...təkrar darıxmayaq, Allah cəzasını versin. 

Sənin bir yerin ağrımır ki? 

Mən  cərəyan keçmiş qolumu ova-ova: 

-Elə bil qolum ağrıyır, bu tərəfim,  də yanıb, deyəsən. 

-Sabah o da keçəcək...biz o biri otaqda olacağıq. Sən 

yat yaxşıca, gözün yumulur. 

-İynə vurublar , sakitləşdirici, ondandır. 

Anam başımı sığallayıb üzümdən öpdü: 

-Yat...Hər şey qaydasına düşəcək, darıxma. 

 

                                                       *** 
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Səhər professor gümrah səsi ilə  və bir dəstə həmkarı 

ilə  palataya girdi. Anamla salamlaşıb: 

-Bizim gənc alimimizin keyfi necədir? Ay 

maşallah...gənclik belədir də, adamın paxıllığı tutur! 

Bax, necə işıq saçır? Üzünü yanındakı baş həkimə 

tutaraq: 

-Bizim qızımız yol üstədir. Adımızı ucaltmağa gedir. 

Odur ki, tam qaydasında olmalıdır, necə deyərlər, 

kosmonavt kimi! 

Mən gülümsəyərək: 

-Mən yaxşıyam. Heç yerim ağrımır. Gecə də 

yatmışam.. bir az əlim... 

Professor əlimi əlinə alaraq: 

-Bu gün keçəcək. Narahat olma. 

-Evə getmək istəyirəm. 

-Əlbəttə, gedəcəksən. İndi müayinə eləsinlər təkrar, 

gedin evə. 

Anam professora müraciətlə: 

-Professor, gedə biləcək? 

Professor qətiyyətlə: 

-Əlbəttə, gedəcək. Heç bir problem yoxdur, hər şey 

qaydasındadır. 

Üzünü anama tutaraq: 

-Getməyi  lap əla oldu. Bir neçə gün buralardan 

uzaqlaşsın, havası dəyişsin, Avropanı da görsün. 
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Yaxşı... mən gedirəm. İşlərim çoxdur. Sizə də  səfər 

qabağı yaxşıca dincəlmək düşür. 

Ananın sözünə bax və yaxşıca ye. Gülümsəyib 

anama baxdı. 

-Çox sağ olun , professor. 

Minnətdarlıqla ona baxdım. 

Bir neçə saatdan sonra anam, mən, Sevda taksi ilə 

evə gəldik. 

Mən lap sıxılırdım, yolda: 

-Evə çatan kimi hamama girəcəyəm. 

Anamgil  çay, yemək hazırlayana qədər vannaya 

girdim. Duşdan çıxmaq bilmirdim. Saçlarımı 

dəfələrlə şampunladım. 

Sevda bir neçə dəfə qapını açıb : 

-Nə oldu, qurtar də...haldan düşdün ki! 

Bir az uzanıb, saçlarımı qurutdum, geyinib yemək 

otağına keçdim. 

Anamla Sevda: 

-Həmişə təmizlikdə! 

Mən gülümsünərək: 

-Sağ olun...doğrudan da, təmizlikdən gözəl heç nə 

yoxdur. Özümdən iyrənirdim lap. 

Anam: 

-Yaxşı, başlayın yeməyə. Madam gedəcəksən,  gərək 

güc toplayasan. 
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Professorun dediyi sözlərdən sonra, anam  da 

təpərlənmişdi. Hiss edirdim ki, bu sözlər mənə deyil, 

anam üçün düşünülmüşdü. 

Onların hamısı mənim intihar etmək istədiyimi 

düşünürdülər. Anam yanımda oturaraq: 

-Niyə belə edirdin? Bizi heçmi düşünmədin? Biz səni 

orda qoyardıqmı heç? Necə olsa ,səni qurtaracaqdıq. 

Birdəfəlik yadında qalsın, nə baş verir- versin, nə 

olur-olsun, biz sənin yanındayıq. Özünə qəsd eləmək 

nədir, bilirsən ki,  bu ən böyük günahdır. 

Bütün vəziyyətlərdə səbrli olmaq lazımdır. 

Özümü xilas etmək üçün etdiyim hərəkətin kənardan 

intihar təsiri bağışlayacağını ağlıma gətirməmişdim. 

Anamı qucaqlayaraq: 

-Ölməyəcəyimi bilirdim... 

-Dəli. Heç kim ölüb-ölməyəcəyini əvvəldən bilə 

bilməz. 

Raufu və yanındakıları tutmuşdular. Mənim də 

ifadəmi almışdılar. Evə gələndən sonra bütün gün 

qapımıza minnətə gələnlərin  sayı-hesabı olmadı. 

Raufun valideynləri imkanlı və məşhur adamlar idi. 

İlahi, az qala dövlət səviyyəsində bizə müraciətlər 

olundu ki, şikayət etməyim, ifadəmi geri götürüm. 

Hətta bu məsələdə məndən də kəskin mövqe tutan 

professor Məlikova hansı səviyyədə müraciət 
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olunmuşdusa, o da geri çəkilməyi məsləhət bildi. 

Mənə zəng edərək vəziyyəti başa saldı. Mən də 

Raufun bizdən çıxıb getməyən, göz yaşları içində 

yalvaran anasına: 

-Şikayət etmirəm. Onu bağışlamıram, amma 

tutulmasını da istəmirəm. 

Professor dedi ki, o daha bizimlə oxumayacaq. Bizim 

universitetə bir daha gəlməyəcək. Mənim üçün bir 

önəmi də yox idi. 

Hazırlaşmaq üçün az vaxtım qalmışdı. Professor düz 

deyirdi, indi mənim burdan uzaqlaşmağım ən doğru 

qərar idi. Ən çox özüm üçün. Hər hansı bir gənc 

qızın oğurlanması  onun üçün psixoloji sarsıntı, 

üzücü bir gərginlikdir. Səfər hazırlığım bu məsələləri 

arxa plana keçirmişdi. Yaxşı ki, yanımda həssas, 

anlayışlı adamlar çox idi. Onların hamısına 

minnətdar idim. Vaxt keçəcək, bu qaranlıq hadisədən 

bir ağrı qalmayacaq. 

   Anamla danışdıq ki, bu hadisə haqqında  

bizimkilərdən  heç kimə bir kəlmə deməyəcəyik. 

Hətta uzaqdan - uzağa kimdənsə eşitsələr də, bunun 

yanlış bir şey olduğunu deyəcəyik. Kərimgil hamısı 

yığılıb məni ötürməyə gəlmişdi. Fatimə, uşaqlar. 

Vaxt gəlib çatdı. Anam və Fatimə ilə görüşüb maşına 

doluşduq. Uşaqlar məni təyyarəyə qədər ötürmək 

istəyirdi. Elə sevinirdilər ki, elə bil xaricə onlar 
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gedirdi. İsmayılla Famil artı orta məktəbi bitirirdi, bu 

il ali məktəbə imtahan verəcəkdilər.Maşallah, hər 

ikisi, boylu- buxunlu, yaraşıqlı gənc  oğlana 

çevrilmişdilər. Onlara baxanda fəxrlə sevinirdim. 

   Alsu hələ 8-ci sinifdə idi. Get-gedə gözəlləşirdi. 

Ala gözləri, qızılı saçları, zərif vücudu Fatiməyə 

çəkmişdi. Hava limanına çatanda sevincimdən 

uçurdum. Sevda, Nazim və qrup yoldaşlarım məni 

ötürməyə gəlmişdilər .Kövrəldiyimdən gözlərim 

doldu. Bundan yaxşı hədiyyə ola bilməzdi mənim 

üçün. Nazirliyin nümayəndəri və qrup rəhbəri Vüqar 

Yaqublu  da  yaxınlaşıb Kərimlə görüşdülər. Bu çox 

yaxşı oldu-Kərim arxayın olacaqdı. Afərin uşaqlara, 

başımı uca elədilər. Bu, indiki anda mənə elə lazım 

idi ki! 

Uşaqlar da sevinirdi. İlk dəfə idi hava limanında idik. 

Təyyarələrin uçuşunu canlı izləyirdik. İsmayıl: 

-Mən oxumağa xaricə gedəcəyəm. 

Famil: 

-Elə mən də. 

-Mən inamla: 

-İnşallah! Hər şey  özünüzdən asılıdır. 

Kərim gülərək: 

-İşimiz var də, hamı gedir, elə hava limanında yatarıq 

bundan sonra ...siz hələ imtahan verin görək. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Nisə Bəyim                  ONLİNE 

192  

İsmyıl: 

-Görəcəksən , dədə, 700 balı yığmasam, başımı 

kəsərəm.. 

Kərim gülərək: 

-Arxı hoppan hələ.... inşallah..İsmayılla Familin 

arasında bir yaş fərq var idi, ikisi bir məktəbə getdiyi 

üçün, bir sinifdə oxuyurdular. Baxan onların qardaş 

olduğunu sanmazdı. Allahın nə qədər möcüzəsi 

olarmış! Onların boyu-buxunu, sifət cizgiləri eyni idi. 

Amma biri Kərim kimi qaraqaş-qaragöz, biri də 

Fatimə kimi sarışın idi. 

Nəhayət, təyyarəyə  minik  elan olundu. Mən 

Kərimgillə, yoldaşlarım ilə görüşərək, nümayəndə 

dəstəsinə qoşuldum. Ürəyim təyyarədən əvvəl yola 

düşmüşdü. 

Geri dönüb əl elədim: 

-Off, canlarım...doğma və əziz adamların aydın 

simaları şəkil kimi yaddaşıma həkk olundu. 

İlk dəfə təyyarəyə minməyin həyəcanı hər kəsə 

tanışdır. İnsan zamanla  təmasda olduğu əşyalara, 

onların yaratdığı  duyğulara öyrənir. Göydə uçmaq 

isə...məndə qəribə bir müvazinətsizlik yaratdı.Bəlkə, 

əvvəllər mən bu  uçuşu hiss etmişdim və yaddaşımda 

bu yüngüllük qalmışdı. Tanış duyğu olsa da, təyyarə 

ilə ilk dəfə uçmağımı dəqiq bilirdim. Bir neçə saat 

havada buludları seyr etdim. Təyyarə enəndə hava 
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qaralmışdı. Bizim nümayəndə heyətimizi limanda 

qarşıladılar. Mehriban qarşılamalar, diplumatik 

səviyyədə münasibətlər,görüşlərdən sonra avtobula 

şəhərə gəldik. Hər yan çıraqban, işıqlarla bəzənmişdi. 

Gecə düşdüyü üçün biz yad ölkənin mənzərəsini görə 

bilmədik. Qalacağımız otel isə  sadə təmtərağı, 

səliqəsi və  təmizliyi ilə seçilirdi. Serviz isə yüksək 

səviiyədə idi. Bəli, nahaq yerə Avropa  tərzi dünyada 

şöhrət  tapmayıb ki! 

Səhər biz  şəhərin mərkəzi küçəsi ilə medikal-sentrə  

getdik. Səliqəli, geniş və heyrətamiz  dərəcədə 

yaşıllıqlı  parkın içindəki qədim və əzəmətli bunanın  

böyük salonuna daxil olduq. Konfransa dünyanın çox 

yerindən – təxminən, 50 ölkədən nümayəndələr 

gəlmişdi. İştirakçıların çoxu gənclər idi. 

Qeydiyyatdan keçib zalda yerimizi rahatladıq. Hər 

kəsin üzünə baxanda sanki bu an Emini görəcəyimi 

zənn edirdim. Nə qədər çalışırdımsa onu indiki 

halında təsəvvür edə bilmirdim. Bizə paylanan 

məlumatda onun adı yox idi. 

İlk dəfə idi ki, belə səviyyədə zal görürdüm. Sanki 

başqa bir dünyaya düşmüşdüm. Yadıma düşəndə ki, 

mən də burada çıxış edəcəyəm, ürəyim az qala 

sinəmdən çıxacaqdı. Boğazım qurudu, dilimlə 

dodaqlarımı islatdım. İndidən belə həyəcanlansam , 
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heç danışa bilməyəcəyəm. Gözümü yumub  mətnimi 

yadıma salmağa çalışdım. Bizim çıxışlarımızı 

əvvəldən  konfransa təqdim etmişdilər. Çoxlu 

jurnalistlər var idi. Hər yerə müasir aparatlar  

quraşdırılmışdı . 

Konfrans işinə başlayandan sonra həyəcanım keçdi. 

Danışanları izlədikcə, onların tempinə uyğunlaşaraq, 

diqqətlə izləyirdim. Mənim çıxışım sabah, fasilədən 

sonra idi. Bu , çox yaxşı oldu. İş prosesinə alışdıqca, 

hət şey dəyişirdi. 

Arada fasilələr olurdu. Bizə yüksək səviyyədə serviz 

göstərilirdi. Sonra bizi şəhəri gəzmək üçün apardılar. 

Binaların çoxu qədim idi. Yəqin ki, müasir tikililər 

şəhərdən kənarda yerləşirdi. Təsəvvürümün əksinə 

olaraq, küçələrdə adam az idi. Hər yer sakitlik idi. 

Tarixi muzeyə baxdıqdan sonra axşam ziyafəti oldu. 

Gecə isə opera teatrına getdik. Bakıda teatra 

getməyim yadıma gəlmir. Avropanın mərkəzində 

qədim operaya baxmaq  mənə keçmişə düşmək kimi 

gəldi. Sanki nağıl aləmində idim. Özü də bu 

Andersonun nağılı idi. Əzab çəkən qızı sevgilisi 

tanımır. O isə hər ayağını yerə basanda qəlbinə 

minlərlə iynələr sancılır...o, sevgilisini görmək üçün 

qədim qəsrə yollanır... 

Onun sehrli nəğmələri hamını əfsunlayır...sevgilisi 

cəngavər isə başqa bir gözəllə rəqs edir...qız 
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dalğaların üzərində rəqs edən, günəşin şüalarında 

parıldayan ağ köpüklərə çevrilir... 

Yanımda oturan yapon qız qoluma toxunaraq 

ingiliscə soruşdu : 

-Özünüzü pis hiss edirsiz ? Köməyə ehtiyacınız 

varmı? 

Mən diksinərək ona baxdım, bir an özümü 

unutduğumu anlayaraq, göz yaşlarından islanmış 

üzümü silərək: 

-Yox, çox sağ olun. Hər şey yaxşıdır. 

Qız gülümsəyərək tamaşaya baxmağa başladı. 

 

                                                         *** 

   Səhər tezdən durub duşa  girdim. Saçlarımı 

qurutdum. Saçım o qədər qalın idi ki, yuyandan sonra 

xeyli qurumurdu. Geyinib  son dəfə məşqə başladım. 

Evdə olarkən dəfələrlə çıxışımı anamın qarşısında  

təkrar-təkrar eləmişdim. Hətta səsimi yazıb  

dinləyirdim. Tələffüzümü düzəldirdim. Anam 

zarafatla deyirdi ki, az qala nitqimi əzbərləyib. Öz 

dilimizdə olsa idi, nə vardı ki? İngiliscə  xaricilərin 

qarşısında çıxış etmək çox məsuliyyətli idi. Yaxşı ki, 

1-ci kursda olanda  kursa getmişdim. Bu-mənim 

köməyimə çox yaradı.  Anama zəng etdim. Gələndən 

axşam-sabah neçə dəfə danışırdıq. Oteldən 
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çıxdığımızı söyləyib aşağı düşdüm. Səhər 

yeməyindən sonra  konfrans keçirilən binaya gəldik. 

    Adımı elan edəndə qalxdım. Anamın tapşırdığı 

kimi əynimi düzəltdim. O deyirdi ki, o qədər mühüm, 

böyük hadisələr xırda, dəyərsiz şeylərdən pozulur 

ki...odur ki, ağlın üstündə olsun, tələsmə! Aramla 

kürsüyə qaxdım. Salonu süzdüm. Bir anlıq  salon 

məni tutdu. Onlara  baxsam da, görməməyə çalışdım. 

Gülümsəyərək aramla danışmağa başladım. Bir neçə 

cümlədən sonra hər şey qaydasına düşdü. Sakitlikdən 

hiss edirdim ki, məni dinləyirlər. Cəsarətlə  zala 

baxdım. İndi mən onların gözlərinə baxırdım və 

söylədiklərimin maraqla qarşılanmasına inamım 

artırdı. Məruzəmi bitirəndə məni çox isti alqışladılar. 

Tələsmədən yerimə döndüm və nümayəndə 

rəhbərimiz Vüqara baxdım. O gülümsəyərək baş 

barmağı ilə “əla!” işarəsi verdi. Üstümdən ağır yük 

götürülmüş kimi rahat nəfəs aldım. 

   Sonra biz ixtisas bölmələrində İsrail və  Klivlent 

həkimlərinin etdiyi çətin ürək transplantasiyası 

əməliyyatını izlədik. Tanış olduğumuz  həmkarlarla, 

dostlarla 

əlaqə məlumatlarımızı paylaşdıq.  

   Səhəri gün vaxt edib şəhəri və mağazaları gəzdik. 

Kərimin verdiyi pula hədiyyələr almaq istəyirdim. 

Kərimə, İsmayıla, Familə köynək aldım. Gənc 
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oğlanları geyimdən başqa nə ilə sevindirə bilərdim ki 

? Alsuya alman istehsalı olan dəri gödəkçə, Fatiməyə 

bir kofta aldım. Anam üçün çox axtarmalı oldum. 

Nəhayət, bir yun jaket gördüm. Anamın cavanlığında 

bir yun, tünd qəhvəyi jaketi vardi. Neçə il işə geyindi 

qışda, nimdaş olanda da evdə geyinirdi. Dağılanda 

təəssüflə deyirdi ki, heyif  bu jaketdən, çox rahat, isti 

idi, öyrənmişdim əməlli-başlı. Pulumun çox hissəsini 

verib bu jaketi aldım, qalan puluma isə  çoxdan 

arzusunda olduğum təzyiq ölçən aldım. Qrupdakı 

uşaqlara  və Sevda üçün kiçik suvenirlər almağı 

unutmadım. Necə olsa xaricdir, onlar üçün maraqlı 

görünəcək. 

İstəyirdim, doğmalarım mənim hədiyyələrimi  

əyinlərində hiss etsinlər. 

Sürixi gecə gəldiyimiz kimi,  gecə də  tərk etdik. 

Çantamda xeyli foto-şəkil vardı. 

    Kərim məni yenə aeroportda qarşıladı. Səhər 

birlikdə rayona getdik. İki-üç gün qalacaqdıq. Evdə 

isti, sevincli görüşlər mənə hər şeyi unutdurdu. 

Uşaqlar hədiyyəmi geyinib sevinirdilər. Alsu 

fərəhindən uçurdu. Anam bu jaketdən çox mütəəssir 

olmuşdu. Hey jaketə baxırdı. Üzün Kərimə tutaraq: 
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-Dədə, yadındadı, mənim belə bir jaketim vardı. Heç 

inanmağım gəlmir, ondan elə xoşum gəlirdi ki...lap 

möcüzəyə oxşayır. Eyni jaket, illər sonra... 

Başını bulayıb, kövrələrək fikrə getdi. 

Fatimə lacivərd rəngli koftasını geyinib güzgünün 

qabağında dayanmışdı. Saçlarını düzəldərək uzun-

uzadı özünə baxaraq: 

-Heç bir paltarım mənə bu qədər yaraşmamışdı... 

Həqiqətən, kofta onun zərif  bədəninə oturaraq, 

boynunun, sinəsinin gözəlliyini qabarıq göstərirdi. 

Ala gözlərinin mavı şöləsini daha da artırırdı. 

Mən onu qucaqlayaraq: 

-Sən dünyanın ən gözəl insanısan...mən səni çox,lap 

çox istəyirəm... 

O, başını çiynimə qoyaraq gülümsədi. 

Gəncliyindən bəri yorulmadan, şikayət eləmədən bu 

evdə hər kəsin qayğısını çəkən, rahatlığını yaradan, 

ən xırda arzularına da həssaslıqla yanaşan bu fədakar 

insanı gerçəkdən çox sevirdim. Onun da diqqətə, 

qayğıya ehtiyacı var idi, verdiyi sevginin qarşılığını 

görmək onun da haqqı idi.  

Doymadan şəkillərə, disklərə baxırdıq. Mənim 

çıxışımın video görüntüsünə baxmayan qalmadı. 

Qohumlardan, qonum-qonşudan kim bizə gəlirdisə, 

uşaqlar onu qoyur, hamıya göstərirdilər. Hiss edirdım 

ki, mənimlə fəxr edirlər. 
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      Universitetdə də uşaqlar və müəllimlər məni 

gözlədiyimdən daha isti, daha maraqla qarşıladılar. 

Konfransa getməyim, orda etdiyim çıxışın əks –

sədası xoşa gəlməyən hadisəni kölgədə qoymuşdu. 

Buna baxmayaraq, üzərimdə güclü maraq hiss 

edirdim. 

     Universitet rəhbərliyi konfransı əks etdirəm 

şəkilləri sərgiləmişdi. Mənim də çıxış edərkən fotom 

yayımlanırdı. Professor Məlikov tələbəsinin uğuruna 

çox sevinirdi. 

Görüşərkən o mənim məruzəmin  “Xirurqiya” 

jurnalında dərc ediləcəyini söylədi. Ən mühüm xəbər 

isə  Vüqardan gəldi. Nazirlikdə Almaniyaya  tədqiqat 

instituna  təcrübə  

yə  gedəcək tələbələrin siyahısı hazırlanırdı. Mən də 

onların sırasında idim. Professor Məlikov dediyinin 

üstündə durmuşdu. Mən bu insana qarşı sonsuz 

minnətdarlıq və məhəbbət duyurdum.  

    Söz verdikləri kimi, Rauf  bizim universitetdən 

başqa universitetə köçürülmüşdü. 

Sevda uşaqlardan eşitmişdi ki, Rauf xaricə getmək 

istəyib oxumaq üçün, amma anası qətiyyətlə bunun 

əleyhinə çıxıb. Yəqin, oğlunu yaxşı tanıdığı üçün 
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buraxmaq istəməyib. Necə olsa, anadır. İstədiyim tək 

şey bir daha onu görməmək idi. 

   Günlər adi qayda ilə keçirdi, amma mənim 

həyəcanım artırdı. Almaniyaya gedəcəyimiz vaxt 

yaxınlaşdıqca daha çox darıxırdım. Təəccüb edirdim, 

bu qədər illəri mən necə yaşamışdım. Həyəcanımın 

bir səbəbi də orada məni gözləyən naməlumluq idi. 

Bu barədə düşünməyə belə qorxurdum. Təsəvvürümə 

gətirəndə əllərim buza dönürdü. Proffessor 

Məlikovun məqaləsini ingilis dilinə çevirib 

qaytardım. Dərc olunmaq üçün Avropaya  göndərdi. 

Mən gedəndən sonra anam da, yəqin  ki, rayona 

gedəcəkdi. Uşaqlar da imtahanlara hazırlaşırdılar. 

Hamı öz işində idi. 

   Vüqarla Sürixdə olarkən dostlaşmışdıq. Otuz beş  

yaşında, çox aktiv, mehriban və ünsiyyətcil insan idi. 

Sənədlərimi  hazırlayarkən, onunla bu barədə 

söhbətimiz olmuşdu. 

-Arzu, niyə məhz Haydelberqə getmək istəyirsən? 

Başqa klinika olmazmı? 

-Yox. Mən məhz ora getmək istəyirəm. Xahiş 

edirəm, mənim təyinatımı məhz oraya yazın.Sizin 

üçün, başqaları üçün fərqi yoxdur, amma mənim 

üçün çox önəmlidir. 
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Bu məsələdə mənim israr etməyim onu 

maraqlandırırdı. Mən açıqlama verməyə məcbur 

oldum: 

-Çünki Emin Eminbəyli bizim rayondandır, biz 

qohumuq. Hətta o mənim bibimlə eyni klinikada 

işləyib dost olublar. Bibim rəhmətə gedib. Sən Emini 

şəxsən tanıyırsanmı? 

-Əlbəttə. Çox görüşmüşəm onunla. Ciddi, 

vətənpərvər alimdir. Heç vaxt köməyini bizdən 

əsirgəməyib. Olur də, bəzən, şəxsi adamlar müraciət 

edirlər bizə, müalicə üçün. Emin heç vaxt imtina 

eləməyib bizim xahişimizə. Hər dəfə tələbələr 

dəyişəndə, onun klinakası ilə müqavilə bağlayanda 

görüşürük, söhbət edirik. Madam, sən  onu tərciyə 

edirsən, buna problem yoxdur. Təki sənin könlüncə 

olsun. 

-Çox sağ ol. 

                                                                *** 

     Anamla  “bizim parkımızda” gəzişirdik. Bu illər 

uzunu hər gün olmasa da, həftənin bir neçə günü bu 

parkda gəlirdik. Bu –anamın sağlamlığı üçün çox 

vacib idi. Evdə daimi oturmaq ona ziyan idi. Zorla 

onu çıxarırdım evdən. Havadan sönra özünü yaxşı 

hiss edirdi. Park çox sakit olurdu həmişə. Bu, şəhərin 

çoxdan salınmış, qədim parklarından idi. Parkı bir 
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dəfə başa qədər gedib skamyada oturduq. Anam tez 

yorulurdu. 

-Biz nə desək də, xeyri yoxdur, onsuz da  

gedəcəksən...sənin fikrində bundan başqa heç nə 

yoxdur. Allah xeyir eləsin! Yolun açıq olsun! Amma 

hey fikirləşirəm bu fikir sənin ağlına hardan gəlib? 

Nəyin xəyalındasan? Bilirəm, soruşsam da, 

deməyəcəksən. 

Amma sənin bir fikrin var... 

Anamı qucaqlayaraq ona sığındım. 

-Ay ana, narahat olma, ilə nə var ki, göz yumub- 

açırsan gəlib keçir, burda olsam da ,olmasam da  

təhsilim gedir. Bunun mənim gələcək işim çox 

faydası olacaq. Təsəvvür edirsən, cəmi iki əməliyyat 

izlədik. Onlarla müqayisədə bizdə çox gerilikdi. 

Nəhayət, bu-mənim peşəmdir. Nə qədər çox 

öyrənərəm, bir o qədər yaxşı cərrah olaram. Mənim 

əvvəldən məqsədim budur- adi həkim olmayacam, 

elmlə də məşğul olacam.Kim bilir, bəlkə,  gələcəkdə 

özümün də klinikam olacaq. 

Güldük. Bunu- onun əhvalı-ruhiyyəsini qaldırmaq 

üçün deyirdim. 

Anam köksünü ötürdü: 

-Eh, Allahdan xeyirlisi. Allah yaxşılığa yazsın, nə 

deyim... 
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Eminin də gedəcəyim yerdə işlədiyini demədim. Bu- 

onu kədərləndirəcəkdi. Yenə xatirələri yada 

salacaqdı. Heç nə bilməsə, daha yaxşıdır. Anamın 

həssaslığı məndə təəccüb doğururdu. Həyat təcrübəsi 

insana çox şey öyrədir. 

                                                           *** 

      Fatimənin gözləri yol çəkirdi. Dizinin üstündə 

hamarlayıb qatladığı paltarları sığallayan əli donub 

qalmışdı. Yanında oturmuşdum. Əlimi uzadıb 

əlindən tutdum. Fikirdən ayılaraq: 

-Bizim ailədə nə bacılarım, nə mən oxumadıq. Nə isə 

heç bu haqda düşünmürdük də. Bəlkə, qabaqda bir 

oxuyanımız olsa idi, biz də ona baxıb oxuyardıq. Sən 

isə başqasan. 

Yolun ayrıdır. Amma elm öz yerində, nə qədər 

oxuyursan –oxu, amma   tək elm  -həyat deyil. Sən 

gözəl qızsan. Çox gözəlsən. Gecələr rahat yata 

bilmirəm, elə hey fikirləşirəm, nə olacaq, necə 

olacaq? Qismətinə kim çıxacaq? İndi sənin sevgi 

haqqında fikirləşən vaxtındı, biz səni xoşbəxt görmək 

istəyirik. Bilirəm, qohumlardan heç kimlə evlənmək 

istəməzsən, Allah könlüncə olanı versin. İndi də 

Almanıyaya gedirsən. Biz burda çox narahat 

qalacağıq. 
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-Qətiyyən narahat olmayın. Hər şeyin öz vaxtı var. 

Mən universiteti bitirmədən ailə qurmaq  istəmirəm. 

Mənim üçün darıxma.Elə bil oğlunu əsgərliyə yola 

salırsan. 

Fatimə güldü: 

-Əsgərliyə... 

-Hə, əsgərliyə...nə var ki, gələn il İsmayılın 18 yaşı 

tamam olur. Ya əsgər gedəcək, ya  da oxumağa, elə 

Famil də. Bəs, onda neyləyəcəksən? Deyəcəksən, 

getmə? 

Fatimə astadan: 

-Sən özünü onlarla müqayisə etmə, onlar kişi 

xeylağıdır.. 

Onun sözünü kəsərək: 

-Mən isə zənən... 

Dönüb üzümə baxdı, sifətimi əyişdirib ona baxdım. 

Özünü saxlaya bilməyib güldü: 

-Dəlisən, vallah...  

Onu qucaqladım. 

-Tale –bir yoldur, hər kəs öz yolu ilə getməlidir, 

inamla, ümidlə, sevgi ilə...mən də öz taleyimə 

inanıram, onu buraxmayacam, nə olur –olsun... 

 

                                                       *** 

     İki ay çox gərgin keçdi.İsmayılla Famil imtanan  

verəcəkdi. Demək olar ki, bütün vaxtımız test 
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eləməklə keçirdi. Mən də onlara kömək edirdim. Ən 

çox kimyadan, fizikadan, riyaziyyatdan. Onlar 

savadlı uşaqlar idi. Orta məktəbi əla bitirmişdilər,  

hazırlığa getmişdilər, amma yenə həyəcanlı idilər. 

Nəhayət ki, imtanan günü  gəlib çatdı. Biz yığışıb 

Bakıya gəldik. Mən,İsamyıl,Famil. 

İmtahan ayrı-ayrı yerlərdə olduğu üçün mən heç 

birinə getmədim. Günortaya qədər həyəcanla 

gözlədim. Bilirdim ki, nəticələr yüksək olacaq. 

Həhayət ki, hər ikisindən zəng gəldi. Yaxşı 

yazmışdılar. Nahar edib bir az dincəldilər. 

Axşamüstü taksi ilə evə getdik. Nəticələr bir neçə 

gündən sonra açıqlanacaqdı. 

Gecə sualların cavablarını yoxladıq. Arxayın olmaq 

olardı. İsmayılın 700 olmasa da, 600 balı hazır idi. 

Famil isə, başımı kəsərəm 650 dən aşağı olsa deyib, 

zarafat edirdi. Zarafat eləməyə haqqı var imiş. 675 

bal yığaraq idarəetmə akademiyasına düşdü. İsamyıl 

isə istədiyi kimi texniki universitrtə daxil oldu. 

Sevincimizin hədi-hüdudu yox idi. Kərim yerə-göyə 

sığmırdı. Bir neçə gün evimizdə şadyanalıq oldu. 

    Uşaqlar  yığışıb Bakıya getdilər. Anam dedi ki, o 

da getsin, uşaqların yeməyinə baxar. Kərim razı 

olmadı. Sənə çətin olar, zəhmət çəksinlər, özləri 

özlərinə baxsınlar. Arzuya baxma, o qız uşağı idi, tək 
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qalmasın deyə, səni də buraxdım. Fatimə həftə 

sonları gedib qalar. 

 

                                                               *** 

                                                         3-cü hissə 

 

      Vaxt gəlib çatdı. Hər şey hazır idi. Sabah  yeni 

bir heyət ilə Almaniyaya uçurduq. Rayonda idik. 

Burdan Kərim məni birbaşa hava limanına 

aparacaqdı. Evimiz qonaqla, qohumlarımızla dolu 

idi. Hamısı məni yola salmağa, sağollaşmağa 

gəlmişdi. Bir gün əvvəl anam, Kərim və mən kəndə- 

Seyid anamı  ziyaratə getdik. Sonra qəbiristanlığa 

gedib doğmalarımla vidalaşdım. Atamla, Müseyib 

babamla, o biri doğmalarımla. Kərimlə anam mənim 

məzarımda xeyli dayandılar. Otları təmizlədilər, 

çiçəkləri suladılar, dua oxudular. Ürəyim sıxılırdı. 

Gedib kənarda oturdum. Tək qalmaq istəyirdim. Evə 

qayıdan da  qüssə məni tərk etməmişdi. Çox kədərli 

idim. Otağıma gedib kiçik qutuda saxladığım, ilk 

görüşümüzdə Eminin verdiyi çiçəyi götürdüm. 

Quruyub solsa da, onu illərlə gözüm kimi 

saxlamışdım. Əlimlə toxunmurdum ki, ləçəkləri 

qopub tökülər. ”Həyatımın yeganə yadigarı sənsən. 

Varlığımın bir zaman gerçək olduğunu xatırladan  da 

sənsən. Ən çarəsiz günlərimdə səndən əlac almışam, 
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ən ümidsiz anlarımda sən mənə güc vermisən. 

Sanmışam ki, bir dünyam var bu evdə, bir sirli 

kainatım var...indi vaxt gəlib çatıb...indi sən məni 

ona aparacaqsan, o zamana qaytaracaqsan, sevgimə 

qovuşduracaqsan...” Qutunu ehtiyatla götürüb 

çantamda, paltarlarımın arasında yerləşdirdim. 

    Vidalaşmağı heç sevmirəm.Səhər tezdən hamı 

ayaq üstündə idi. Fatimənin bu qədər biş-düşünə 

rəğmən,boğazımdan tikə keçmirdi. Anam bir qədər 

yemək hazırlayıb salfetə bükərək : 

-Yolda acsan, yeyərsən, deyə bağlamanı maşına 

qoydu. 

Sanki içim çəkilmişdi. Uşaqlar zarafat eləsələr də, 

heç kimin üzündəki həyəcan keçib getmirdi. 

Kərim: 

-Yaxşı...Allah Məhəmməd , ya Əli...yolçu yolda 

gərək. Getdik.!  

Məni qapıya qədər ötürdülər. Görüşüb-öpüşmələrdən 

sonra maşına oturdum. Onlara baxmırdım ki, dolmuş 

gözlərimi görməsinlər. Ağlayacaqdım.Bir daha 

onlara baxsa idim, daha göz yaşlarımı saxlaya 

bilməyəcəkdim. 

Kərim maşını işə saldı. Yalnız bundan sonra dönüb 

pəncərədən onlara əl elədim. Fatimə su dolu dolçanı 

maşının arxasınca atdı. 
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                                                         *** 

                                                                          

      Vüqarın rəhbərliyi altında beş  tələbə Manheymə 

gəldik. Haydelberqə gedən tək mən idim. Ertəsi gün 

Vüqarla Haydelberqə gəldik. Sənədlərimi klinikanın 

rəhbərliyinə təqdim etdik. Burda hər kəs Vüqarı 

tanıyırdı. Yəni, uzun illər idi ki, Vüqar onlarla 

əməkdaşlıq edirdi. Hətta birdəfəlik köçmək ehtimalı 

da var idi. Mən tələbələr üçün nəzərdə tutulmuş 

yataqxanada yerləşdim. Alman dilində danışdığım 

üçün heç bir çətinliyim yox idi. Sabah klinikanın 

hansı şöbəsində, kimin rəhbərliyi altında təcrübə 

keçəcəyim aydın olacaqdı və mən işə başlayacaqdlm. 

Vüqar üzərinə düşən işi gördükdən sonra mənimlə 

sağollaşdı. 

-Nömrəm var səndə, əgər bir şeyə ehtiyacın olarsa, 

bir problem yaranarsa, zəng 

edərsən. Çəkinmə ,lütfən...Emin də buradadır. 

İstəyirsən,  indi aparım yanına. 

-Yox, özüm gedəcəyəm, sən narahat olma. 

O, məni qucaqayaraq: 

-O zaman, Allah amanında. Özündən muğayat ol. 

Sən yaxşı qızsan, bilirəm ki, tezliklə hər şeyə 

öyrənəcəksən. 
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Sağollaşıb ayrıldıq. Otaqda tək qaldım. Pəncərədən 

həyətə baxdım. Səliqəli, geniş, 

bağ-bağatlı həyətin o başında görünən bina  klinika 

idi. Emin  orada idi. 

Otağa axşam əl gəzdirərəm, təmizləmək lazımdı, 

sonra şeylərimi qaydaya salaram. 

İndi isə vaxt itirmədən klinikaya getmək istəyirdim. 

Özümü səliqəyə salıb, paltarımı dəyişdim. Klinikanın 

birinci mərtəbəsindəki növbətçidən Emin 

Eminbəylini soruşdum. 

-Üçüncü mərtəbə, dedi. 

Qalxdım. Buranın klinikalarının ən özəl 

xüsusiyyətlərindən biri, təmizlik və səssizlikdir. 

Dəhlizdə rast gəlinən tibb işçilərini görməsən, bu 

boyda binada  bir  canlı olmadığı təəssüratına gəlmək 

olar. Dəhlizdə qapıların  üstünə baxa-baxa gedirdim. 

Budur, dr.Emin Eminbəyli yazılmış kabinet. Qapının 

önündə dayandım. Sanki ürəyim yerindən çıxacaqmış 

kimi sürətlə döyünürdü. Qulaqlarım səsdən tutulurdu. 

Nəhayət, qapını döyərək açdım. İçəri girdim. 

Otaqda  stolun arxasında sarışın bir xanım oturub 

yazı yazırdı. 

Mən salam verib dayandım. 

-Sizə  nə lazımdır? 

-Doktor Eminbəylini görməliyəm. 
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-Kimsiniz? 

-Tələbəyəm. Təcrübə üçün göndərildim. 

O, yerindən qalxıb içəriyə keçdi. Ürəyim uçuna-

uçuna gözləyirdim. Nəhayət,qadın çıxaraq: 

-Buyurun, keçin içəri. 

İçəri keçdim. Geniş otağın başındakı kresloda  yaşıl 

cərrah geyimində, eynəkli, gur saçları çallaşmağa 

başlayan  cavan bir kişi  oturmuşdu. 

Başını qaldırıb mənə baxdı. Gözlərini tutub yaxına 

getdim. 

Emin: 

-Buyurun, eşidirəm sizi. 

Bir söz demədən ona baxırdım. Daha doğrusu, 

danışmaq iqtdarında deyildim. O, diqqətlə mənə 

baxaraq, qeyri –ixtiyari yerindən qalxdı. 

Üz-üzə dayanmışdıq. Emin idi. Elə bil ürəyim yerinə 

gəlib sakitləşmişdi. Onu süzürdüm. Dəyişmişdi. 

Zaman mənim Eminimin  saçlarının rəngini, 

gözlərinin şuxluğunu,  gənclik təravətini çalmışdı. 

Mənim öyrəndiyim Emin çox uzaqlarda qalmışdı, 

eynən mənim kimi...Gözlərimin yaddaşında onun 

üzünün hər ifadəsini, hər çizgisini  qoruyub 

saxlamışdım. Baxışlarını, təbəssümünü...illər onu 

dəyişdirmişdi, daha çox kişiləşdirmişdi, 

dolğunlaşdırmışdı. Mənim xəyalımda yaşatdığım 

surətindən fərqli idi. Amma yenə də doğma idi. 
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Yaşlansa da, yenə  də yaraşıqlı idi. Emin 

başqalarından qədd-qaməti ilə seçilirdi. Hər zaman 

səliqəli ,təmiz, baxımlı olurdu. 

Sükutu Eminin  titrəyən səsi pozdu: 

-Bağışlayın, siz kimsiz? Haradan gəlmisiz? 

Danışmağa başlayan kimi, hər şey dəyişdi. O, yenə 

də əvvəlki Emin oldu. 

Mən gülümsəyərək Azərbaycan dilində: 

-Azərbaycandan gəlmişəm. Tibb universitetinin  

doktorantıyam. Bu gün Vüqarla gəldim. Həm də 

sizinlə həmyerliyik. 

Elə bil yerində səndələdi: 

Quyudan gəlirmiş kimi, yavaş səslə: 

-Adınız nədir? 

Mən çantamdan sənədlərimi çıxarıb ona uzadaraq: 

-Adım Arzudur.  Arzu Şıxlı. Siz mənim atamı 

tanıyırsız. Kərim  Şıxlı. 

Əlini uzatdı. Sanki mənim gerçək olub-olmadığımı 

yoxlamaq istəyirdi. Mən göz yaşlarımı zorla 

saxlayaraq  gülümsədim. 

Nəfəsi kəsilmiş kimi: 

-Arzu? Yəni, siz Kərimin qızısız? 

Mən də əlimi uzadaraq: 

-Elədir. 
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İlahi! Arada bu qədər həsrət, bu qədər ayrılıq varkən, 

bu qədər iztirab, ağrı varkən, insan unuda  bilərmi..? 

Həmin səs...həmin təbəssüm... 

Ona sarılmaqdan özümü zorla saxlayırdım. Mənim 

xəyalım gerçəkləşmişdi, əli əlimdə idi, gözləri 

gözümə baxırdı. Amma ona həqiqəti deyə bilmədim. 

Onu qorxutmaq, itirmək istəmirdim. 

Aradakı bir neçə saniyədə sanki özünə gələrək: 

-Müəllimə necədir? Kərim necədir? 

-Çox sağ olun. Salamları var. 

Çaşqın-çaşqın ətrafa baxaraq: 

-Siz əyləşin...düzü, heç gözləmirdim belə bir şey, çox 

yaxşı oldu. 

Gözlərimə diqqətlə baxaraq: 

-Siz ona çox bənzəyirsiz. 

Susdu.Sonra asta səslə davam elədi: 

-Hətta ilk anda zənn elədim ki...olurmu yəni? 

Bibinizi deyirəm, ona çox oxşayırsız. Biz bir yerdə 

işləyirdik. 

Gülümsünüb susdu. Gərginliklə gözlərini əllərinə 

zillədi. Sonra mənə baxaraq: 

-Mən onu sevirdim. Siz də onun kimi gözəlsiz. Hətta 

daha çox. Stolun üstündən siqaret götürüb yandırdı: 

-Üzr istəyirəm...həyəcanlandım... 

Mən  riqqətlə ola baxaraq: 

-Buyurun, narahat olmayın... 
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Eh, əzizim, bu anı o qədər gözləmişəm ki! Niyə deyə 

bilmədim? Niyə saxladım? Axı, belə 

düşünməmişdim. Sanki cəsarətim qeyb oldu bir anda. 

Nədən qorxdum? Onun məni unutmağındanmı? Məni 

daha sevməyəcəyindənmi? Sənin siqaret çəkməyini 

görmək üçün o qədər darıxmışam ki... 

Gözlərimi  ondan ayıra bilmirdim. Sanki bu anları, 

bu anlarda baş verən ən xırda titrəyişləri,  baxışları, 

təbəssimləri , sözləri, qoxuları  özümə hopdurmaq 

istəyirdim. 

Emin...Emin... 

Yenə diqqətlə mənə baxaraq: 

-İnanılmazdı. Həm də dəhşətli dərəcədə . 

Qapı döyüldü. Emin   qapıya  sarı: 

-Gəl,- dedi. 

Həmin  sarışın xanım içəri girib Eminə: 

-Doktor, 10 dəqiqədən sonra, kollegiyada çıxışınız 

var. 

Emin: 

-Yaxşı, gəlirəm . 

Qadın qapını örtüb çıxdı. 

Emin: 

-Siz  harda qalırsız? 

-Burda, yataqxanada yer ayırıblar. 
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-Yaxşı, siz  indi gedin otağınıza, kollegiya bitən kimi 

gəlib sizinlə danışacam. 

-Aha, 4 –cü mərtəbədəyəm. 

-Önəmli çıxış olmasaydı, getməzdim. Amma başqa 

yerlərdən də gələnlər var. 

-Narahat olmayın , mən otağımda gözləyəcəm. 

Hələlik. 

O, məni qapıya qədər ötürərək: 

-Hələlik, - dedi. 

Otaqdan çıxarkən qadının mənə çox diqqətlə, 

maraqla baxdığını sezərək: 

-Sağ olun. 

-Buyurun, - deyə soyuq-soyuq dilləndi. 

Həyətə düşərək dərindən nəfəs aldım. Həyəcanım 

ötüb keçməyə başladı. Ağlımda o qədər qarışışıq 

fikirlər  var idi ki...amma bu qarışıqların içində 

böyük bir sevincin doğduğunu hiss edirdim. Nəhəyət 

ki, mən onu tapdım. Biz görüşdük.Sonrası isə... 

                                                          *** 

İki saatdan sonra qapım döyüldü. Açdım, Emin idi. 

Ətrafa söz gəzdirərək: 

-Burdamı qalacaqsız? 

-Yəqin ki. 

-Yox, sizə  yaxşı bir mənzil kirayə edərik. Əslində, 

mənim evimdə də qala bilərsiz, mən Kərimlə 

danışaram. 
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-Yox, bura yaxşıdır, klinikaya da yaxındır. 

-Bunu sonra müzakirə edərik. İndi isə yeməyə gedək, 

danışaq. Acsınızmı? 

Mən səmimiyyətlə: 

-Hə, yaman acmışam. 

-Gedək, sizi yaxşı restorana aparacam . Ora yeganə 

yerdir ki,mən orda yemək  

yeyirəm. 

Biz həyətə düşdük. Eminin maşınına oturub   

restorana getdik. Emin o qədər sual verirdi ki, onların 

hamısına cavab vermək mümkün deyildi. Hər şeyin 

cavabını birdən almaq istəyirdi. 

Biz sakit, yarı qaranlıq salona girdik. Bizi sakit bir 

guşəyə dəvət etdilər. Emin məndən soruşdu: 

-Nə yemək istəyirsiz? 

-Nə olsa..siz nə yesəniz  ... 

Emin cürbəcür yeməklər sifariş etdi. Mən yorğun və 

ac idim. Yemək zamanı o mənə suallar verirdi. 

Keçmişə, rayona aid hər şey onu maraqlandırırdı. 

Soruşdum: 

-Sizin səhifəniz yoxmu internetdə? 

Mənim qədəhimə  meyvə şirəsi tökərək: 

-Mənimmi? Var ...Almaniyaya gələndən sonra 

açmışam.Doktor Eminbeyli. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Nisə Bəyim                  ONLİNE 

216  

-A...bəlkə, o üzdən tapa bilmirəmmiş. Mən axtarışda 

“doktor “ sözünü yazmırdım. 

O telefonunu çıxararaq,açıb göstərdi: 

-Bax... budur. Burda  Arzunun da səhifəsi var, hələ 

də durur.O həmişə Onlinedədir . 

Alıb baxdım. Həqiqətən ,ONLİNE idim.Təəccüblə 

ona baxdım. 

-Hər zaman? 

-Hər zaman! 

Görünür, bu da mənim anlamayacağım bir möcüzə 

idi. 

Emin: 

-Mən hər gün  ona  məktub yazırdım. 

-Hər gün? 

-Demək olar ki, hər gün..yəni, yaşadığım hər 

gün...həyatımın elə günləri olub ki, onları 

yaşamamışam....çox olub... 

Diqqətlə ona baxdım. Nədənsə özümü çox günahkar 

hiss elədim. 

Susdum. Yalnız indi onun alnındakı, gözlərinin 

ətrafındakı çizgilərdən nə qədər iztirablı bir ömür 

keçirdiyini anladım. 

O, qayğıkeşliklə: 

-Niyə yemirsiz? Bax,bu salat çox dadlıdır, bundan 

yeyin. Mən bunu çox sevirəm. 

Boşqabıma salat kəsib qoydu. 
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-Bir-iki günə sizə  yaxşı mənzil taparıq, mən 

istəmirəm siz  o dar, narahat yerdə qalasız. 

Gülümsədim: 

-Narahat olmayın, mənə  o qədər də çox şey lazım 

deyil, yatmağa yer olsun, qalanını birtəhər yola 

verərəm. 

Üzümə diqqətlə baxaraq: 

-Niyə ki, madam burda işləyəcəksiz, normal 

şəraitinizin olması vacib şərtdir. İmkan olandan sonra 

niyə olmasın ki? Mənə rayondan danışın. Nə vaxt 

çıxmısız  ordan? 

-Srağa gün. 

-Çox darıxıram ora üçün. Amma gedə bilmirəm. 

-Niyə, vaxtınızmı yoxdur? 

-Vaxt tapmaq olardı, əslində...insan bir şeyi çox 

istədikdə vaxtın bir önəmi olmur...keçmişi 

xatırlamaq, həmin ağrılarla üz- üzə gəlmək  qorxusu 

daha böyükdü. Mən orda çox ağır,iztirablı günlər 

keçirdim. Yəqin, siz bilmirsiz, onun ölümündə 

mənim də günahım var idi. Sonra... Nə isə...vaxt  

gələr danışaram bu barədə sizə... 

-Mən internedə sizin məqalələrinizi oxumuşam. 

O, təəccüblə gülümsündü: 

-Eləmi? Siz kimin doktorantısız dediniz? 

-Akademik Məlikovun. 
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-Aaaa...Akademik böyük alimdir, sizi təbrik eləmək 

lazımdır, hər kəsə qismət olmur, belə elmi rəhbər. 

Mən məmnuniyyətlə gülümsəyərək: 

-Bilirəm. Mənim elmi işim. ”Medikal Sentr”də çap 

olunub , sabah göstərərəm. 

-Ooo, çox gözəl...maraqlıdır...siz Almaniyaya ilk 

dəfədirmi gəlirsiz? Alman dilini harada öyrənmisiz? 

-İlk dəfədir. Amma Sürixdə olmuşam, gənc alimlərin 

konfransında. Almancanı rayonda olarkən 

öyrənmişəm. 

-Sizin çox savadlı nənəniz var, mənim də müəllimim 

olub. Son dəfə mən orda anamın dəfnində olmuşam. 

Qəhvə içəkmi? 

-İstəyirsizsə, içək. 

O,qarsonu çağıraraq qəhvə sifariş etdi. 

Mənə diqqətlə baxaraq: 

-Nə üçün Haydelberqi seçdiniz? Təsadüfənmi, ya 

kimsə məsləhət gördü? 

-Yox, özüm seçdim. Mənim işimə daha çox 

uyğundur. Həm də...sizin burada işlədiyinizi 

internetdən bilirdim. Düşündüm ki,sizinlə daha asan 

olar. 

-Çox yaxşı etmisiz, buna çox sevindim, mən də 

burda, demək olar ki, tənhayam. İş,ev...Sanki yarım 

burdadır, yarım orda...belə...çox qəribə, nə ordayam, 

nə burda. Oğlum var, amma onunla belə şeyləri 
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danışmaq olmur. Məktəbə gedir, onun da öz 

maraqları, öz istəkləri...nə isə... 

İçimdə nə isə qırıldı elə bil...buna oxşar ehtimalları 

ağlıma çox gətirmişdim. Yəni, onun evli olması 

gözlənilən idi. Amma yenə də, bunu eşidəndə  sanki 

boşluğa düşdüm. Özümü bir anlıq itirdim. 

Qəhvədən bir qurtum alaraq: 

-Oğlunuzun neçə yaşı var? 

-On yeddi... 

-Aaaa..böyükdür ki, maşallah. 

-Hə, özünü idarə edir. Tanış olarsız. 

Siqaret yandırdı. Mən qəhvəmi içib ona baxırdım. 

Həm bu qədər doğma, həm yad... 

Bəlkə, özümün anlamadığım səbəbdən mən həqiqəti 

ona demədim. Bu illər ərzində o mənsiz yaşamışdı. 

Yeni çevrəsi əmələ gəlmişdi. Həyatına yeni insanlar 

daxil olmuşdu. 

Mənim bir an içində bunları darmadağın etməyə 

haqqım var idimi? 

-Gedəkmi? Yorğunsunuz... 

-Gedək. 

Yol boyu o, buranın özəlliklərindən danışdı. 

Klinikaya çatanda mən ona baxaraq: 

-Yeməyə görə çox təşəkkür edirəm. 
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-Əsl  mən təşəkkür edirəm. Gəlişinizlə mənə böyük 

sevinc bəxş etdiniz. 

-Gecəniz xeyirə  qalsın. 

-Gecəniz xeyirə... 

Qapını açıb maşından düşdüm. Klinikanın həyətinə 

girərək dönüb ona baxdım. Maşından mənə baxırdı. 

Nəhayət, maşını işə salıb uzaqlaşdı. Mən binaya 

daxil oldum. 

                                                        *** 

     Nə qədər yorğun olsam da, gecə yata bilmədim. 

Uzun illər xəyalı ilə yaşadğım insan bu qədər 

yaxında ikən, ona açılmamaq, ondan uzaqda 

dayanmaq yeni işgəncələrin başlanğıcı idi. Özümə  

hər şeyin yaxşı olacağını təlqin eləsəm də, vəziyyət 

çox pis idi. 

   Uzun-uzadı düşüncələrdən sonra gözləməyi qərara 

aldım. Onun indiki halına öyrənməli idim. O da məni 

tanımalıdır. İyirmi ildən sonra qarşısına çıxan bir 

qızın  

keçmişdən gəldiyini bilsə, nə edəcəkdi? O da 

keçmişəmi qayıdacaqdı? Bunu bacara biləcəkdimi? 

İndi onun ailəsi də var. Zamanla hər şeyi 

öyrənəcəyəm. Yalnız o halda qərar verəcəyəm. İndi 

isə gündəlik işimi düşünməli, tədqiqatımla məşğul 

olmalıyam. 
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   Əşyalarımı yerbəyer edib, otaqdan çıxdım. 

Buradakı həyatın ritminə uyğunlaşmalıyam. 

Klinikanın həyətində hər bir rahatlıq var idi. Bütün 

günü xidmət göstərən kafeyə girib səhər yeməyi 

yedim və klinakaya qalxdım. Burada  həkimlər üçün 

ayrılmış otağa daxil oldum və gözlədim. Yəqin 

ki,bizim haqqımızda da göstəriş olacaqdı və mən də 

buradakı həkimlərlə işə başlayacaq idim. Hələlik 

isə,buradakılarla və klinika ilə tanış olmaq  lazım idi. 

Bu şöbəyə Emin rəhbərlik edirdi. Hələ gəlməmişdi. 

Otağa girən həkimlər mənim mararaqlanırdılar. 

Təcrübə üçün burda olduğumu, başqa ölkənin 

vətəndaşı olduğumu söyləyib tanış oldum. Günortaya 

qədər klinikanın otaqlarını, palatalarını  gəzdim. 

Klnikanın bazasında cərrahiyyə mərkəzi var idi. 

    Burada müxtəlif profilli cərrahlar işləyirdi. 

Tələbələr də burda təcrübə keçirdi. Məndən başqa 

daha bir nəfər təcrübəçi var idi. Bu,Türkiyədən, 

Ankara universitetindən gəlmiş Özcan Bayrakdar idi. 

Gözlərim hər yerdə Emini axtarırdı. Günortadan 

xeyli keçməsinə baxmayaraq, hələ işə gəlməmişdi. 

Biz həkim otağında oturarkən tibb işçisi gəldi və 

məni doktor Eminbəylinin gözlədiyini söylədi. 

Otağa daxil olub salamlaşdım. 

Təbəssümlə yerindən qaxdı: 
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-Salam. Tanış ola bildinizmi klinika ilə? 

-Bir az gəzdim, bəzi yerləri gördüm. 

-Tələsməyin, mənimlə işləyəcəksiz. Burada elmi 

rəhbəriniz  mən olacam. İndi isə gedək yığışaq. 

Mən təəccüblə: 

-Hara? 

-Sizin üçün evə baxırdım, ona görə gec gəldim. Bir 

münasib ev tapdım, yaxşı yerdədir, klinikaya da 

yaxındır. 

Mən etiraz elədim: 

-Mənə yer veriblər. Elə burda qalmaq istəyirəm. 

Gərək deyildi. 

O,ərklə sözümü kəsərək: 

-Etiraz qəbul olunmur, icazə verin, öhdəmizə düşən 

işi görək. Mən istəmirəm siz yataqxanada qalasız. 

Gəlin, gedək. 

-Yox... axı, belə olmaz , ev tutmaq nəyə lazımdır axı, 

gündüz burda işləyəcəm, gecə də yatmağa yerim var, 

daha təmtəraq nəyə lazımdır, həm də bunun xərci çox 

olar... 

O daha çox inadkarlıqla: 

-Bu, təmtəraq deyil, rahatlıqdır, o qədər də baha 

deyil, həm bunun sizə  heç bur dəxli yoxdur, mən  

razı ola bilmərəm ki, siz bu yataqxanada  qalasız.  

Qapıya doğru gedərək: 

-Gəlin, vaxt itirməyək. 
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Əlacsız qalaraq onun dalınca çıxdım. Biz qəbul 

otağından çıxarkən: 

-Anna, biz gedirik, soruşan olsa, bir neçə saata 

qayıdıram. 

Anna mənə tərəf soyuq nəzər salaraq: 

-Oldu,- dedi. 

                                               *** 

       Mən əşyalarımı yenidən topladım. Eminin belə 

ərkyanalığı  mənə etiraz üçün yer buraxmırdı. O, 

özünü yaxınım və böyüyüm kimi aparırdı və mənim 

bunu qəbul etməkdən başqa çarəm qalmırdı. Bəlkə, 

belə olmalı idi? Doğrudanmı mənim yataqxanada 

qalmağım yaxşı deyildi? Tərəddüdlə düşündüm ki, 

yaxşısını o  bilir, necə deyirsə, elə olsun. Bu yad 

ölkədə o mənim hamim və qəyyumum olmalı idi. 

Əgər bunu öz borcu hesab edirsə, demək , belə 

lazımdır. 

Onsuz da az olan əşyalarımı toplayıb çıxdıq. 

     Bu- geniş həyəti olan çox qədim bir binada, 3-cü 

mərtəbədə bir neçə otağı olan mənzil idi. Heyrətlə 

ona baxaraq: 

-Bu boyda mənzil mənim nəyimə lazımdır? 

Gerçəkdən, bir otaqlı mənzil daha rahat olardı. 

Emin: 
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-Siz bizim yerlərə baxmayın, burda kirayə mənzillər 

hər rahatlığı ilə verilir. Hər şey nəzərə alınır. 

-Amma yenə də... 

-Siz onu deyin,xoşunuza gəldi, ya yox? 

-Əlbəttə, gəldi. Bu, saraya oxşayır lap. 

-Elə isə yerləşin, istirahət edin. Mətbəxi var. Bu 

binanın təmizləyicisi də var. İstədiyiniz vaxtda 

müraciət edə bilərsiz. Aşağıda nəzarətçi var, 

təhlükəsizlik üçün.Ən əsası rahat olsun. Gələndə 

gördünüz, yaxınlığında böyük marketlər, kafelər var. 

-Rahat olmasına çox rahatddır. Həyəti, bağçası nəyə  

desəniz dəyər. 

-Mən işə qayıdım. Siz dincəlin. Səhər görüşərik. Hə, 

telefon nömrənizi mənə verin. 

Cibindən vizit kartını çıxarıb mənə verdi. 

Mən nömrəmi dedim, telefonuna yazıb düyməni 

basdı. Telefonum çaldı. Mənə baxıb güldü: 

-İlk zənginiz gəldi. Bir şey lazım olsa zəng edin, 

çəkinməyin. 

Qapıya tərəf getdi. 

Mən də arxasınca gedərək: 

-Çox təşəkkür edirəm. Vallah,sizə çox əziyyət oldu. 

O dönüb ciddi tərzdə: 

-Qətiyyən əziyyət olmadı, əksinə , çox xoş oldu 

mənim üçün. Hələlik. 
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    Qapını bağlayıb otağa qayıtdım. Doğrudan, bu 

boyda mənzil mənim nəyimə lazımdır? 

Emin tərəfindən bu qədər diqqət məni mütəəssir 

edirdi. O mənim kimliyimi bilmirdi. Bütün bu şəfqət 

və  diqqət ONUN xatirinə idi. Dünən hər gün ONA 

mətkub yazdığını deyirdi. Çox maraqlıdır. Nələr 

yazdığını bilmək istərdim. Axı onlar mənə yazılıb. 

Bir-bir otaqları gəzdim. Yataq otağı, salon, mətbəx, 

hamam- hamısı təmirli, səliqəli ,rahat. Əşyalar 

zövqlü. Paltarlarımı dolaba yığdım. Mətbəxdə 

soyuducu boş idi. Rəfləri açıb baxdım. Lazım olan 

bütün avadanlıqlar  var idi. Hətta paltaryuyan  və 

qabyuyan quraşdırılmışdı. Bir sözlə, avropa 

məişətinin bütün rahatlığı  qarşımda idi, amma içimi 

sızıldadan bir məqam var idi: bütün bunlar səndən 

sonra idi. 

Gedib ərzaq almaq lazım idi, həm də ətrafa 

baxardım, havamı dəyişərdim. 

Həyətə düşüb, küçəyə çıxdım. Rast gəldiyim ilk 

marketə girdim. Nə desən, nə istəsən-hər şey var idi ! 

İki böyük sellafon torba ərzaqla qayıtdım. Onları 

yerbəyer edib çay dəmlədim. Bu günlük piroqla 

keçinə bilərdim. Sonra evə zəng elədim. Anamla, 

Fatimə ilə danışdım. Hər şeyin əla olduğunu dedim. 
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Səhər-axşam anama zəng  etməsə idim, rahat 

olmayacaqdı. 

Yatağımı hazırlayıb, hamama girdim. Səhər özümə 

bəzi lazımi geyimlər almalıyam. Özümlə  az  paltar 

götürmüşdüm. Yəqin ki, burda daha yaxşılarını 

almaq seçimi var idi. 

Gecə yatağımda uzanmışdım. Pəncərədən göyü seyr 

edirdim. Göylər mənə qərib, yad yerdə olduğumu 

unutdururdu. Göylər hər yerdə eynidir, uıduzlar, 

ağaclar, çiçəklər eynidir.Tək doğmalar uzaqdadır. 

Özümə toxdaqlıq verməyə başladım: 

-Nə oldu, illərlə istədiyin bu deyilmiydi? Bu da sənə  

Haydelberq. Amma o mənim nəyimə lazım idi 

ONSUZ...? Telefonum çaldı. 

Elə bildim Kərimdi.Açdım. 

-Alo, yatmışdınızmı? Sizi narahat eləmədim ki? 

Emin idi. 

-Yox, narahat eləmirsiz, oyaq idim. 

-İşdən gec qurtuldum, evə indi gedirəm. Dedim bir 

sizdən xəbər tutum. Necəsiz? 

- Təşəkkür edirəm. Yerbəyer oldum. Hər şey 

yaxşıdır. 

-Sonra ağlıma gəldi, evdə yemək yox idi,  siz ac 

qaldınız , yəqin ki... 

-Yox, narahat olmayın, çıxmışdım küçəyə, 

yaxınlıqda market var ,bazarlıq elədim. 
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Siz çox diqqətlisiz. 

-Nə demək, yaxşı eləmisiz. Səhər  gələ biləcəksizmi? 

Siz evdə olun, mən işə gələndə götürərəm sizi. 

-Yox,narahat olmayın, qətiyyən . Özüm gələ bilərəm. 

-Hələ təzəsiniz burda. Öyrənənə qədər mənimlə 

gələrsiz. Səhər saat 10 – da götürəcəyəm sizi . 

Gecəniz xeyirə qalsın. 

-Xeyirə qarşı. 

    Bu zəng hər şeyi dəyişdi. Sanki varlığıma təzə güc, 

qanıma təpər gəldi. Onun bu qədər həssas və 

qayğıkeş olduğunu  bilmirdim. Biz onunla qeyri-təbii 

şəraitdə görüşdük, indi anlayıram, mən onu o zaman 

heç tanıya bilmədim. Buna imkan olmadı. Rahatlanıb 

yuxuya getdim. 

                                                          *** 

 

         Səhər oyanıb yuyundum. Səhər yeməyi 

hazırlayıb yedim. Geyinib tez aşağı düşdüm. Onun 

yarısında həyətdə idim. Buranı təsvir etsəm, ilk gözə 

dəyən şey parklar və yaşıllıqlardır. Adam özünü çox 

asudə və rahat hiss edir. Əlbətə, qələbəlik yerlər də 

var. Amma təmizlik və səliqə hər bir yerə aid olan 

xüsusiyyətdir. Saat onda az keçmiş Eminin maşını 

binanın qarşısında dayandı. Qapını açıb əyləşdim. 

-Sabahınız xeyir. 
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Gülümsəyərək: 

-Sabahınız xeyir. Necə keçdi, darıxmadınız ki? 

-Yaxşıdır. Hələ darıxmağa vaxt olmayıb. 

-Evinizlə danışırsızmı? 

-Hə, ən çox etdiyim şey elə odur, gündə bir neçə dəfə 

danışmasam, anam dünyanı dağıdar. 

Güldü. 

Mən fikrimə aydınlıq gətirmək üçün əlavə etdim: 

-Biz nənəmizə “ana”  deyirk. 

-Solmaz müəllimə bilirmi mənimlə işlədiyinizi? 

Tutuldum. 

Eminin yanında olduğumu hələ anamgilə 

deməmişdim. İllər uzunu onun adını gizli saxlamağa 

öyrənmişdim. O, sirr kimi yalnız mənə aid idi. Sanki 

buna adət etmişdim. Məqamı gələndə deyəcəkdim. 

-Burda olduğunuzu bilirlər.Yəni, əvvəldən bilirdik, 

siz Almaniyada işləyirsiz. Çoxdan gəlmisiz, eləmi? 

-Rayondan Bakıya getdim. Bir az Məlikovla işlədik. 

Sonra qarşılıqlı elmi fəaliyyətə dair müqavilə 

bağlandı, gəldim bura. 

-Qayıtmaq istəmirsiz? 

Mənə tərəf baxaraq: 

-Hərdən çox istəyirəm...qərara gələ bilmirəm, zaman 

göstərər.Vətəndən kənarda çətindir. Bir qədər 

susduqdan sonra,- elə hər yerdə çətindir. Mənim 
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valideynlərim vəfat edib, bir bacım var orda, bacım 

uşaqları var...başqa heç kəsim... 

Susduq. O, yəqin ki, keçmişə daldı, mən isə bir söz 

söyləyib nəyi isə korlayacağım üçün dinmədim. 

Klinikaya çatdıq. Maşını dayanacaqda saxladı və biz 

düşüb, klinikaya girdik. 3-cü mərtəbə  doktor 

Eminbəylinin şöbəsi idi. Mən sağollaşıb həkim 

otağına getdim, Emin isə kabinetinə getdi. Şöbədə bir 

neçə həkim otağı var idi. Biz dörd nəfər-mən və 

Özcan, iki nəfər isə alman həkim bir otaqda 

otururduq. 

Mənim türk ləhcəsində danışmağıma Özcan çox 

təəccübləndi: 

-Dilimizi harda öyrənmisən? 

Mən: 

-Öyrənməyə ehtiyac yox ki, eyni dildir, bir az 

tələffüzü fərqlidir. Almanca  pis bilirdi. Ona kömək 

etməli olurdum. 

İkimiz də eyni vəziyyətdə olduğumuz üçün tez 

dostlaşdıq. Özcan Ankarada təhsil almışdı, məşhur 

cərrah Usuf  Bayrakdarın oğlu idi. Atasının Ankarada 

özəl klinikası var idi. Burda təcrübə keçib 

qayıdacaqdı.  O biri iki həmkarımız  orta yaşlarda  

alman idi. 
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   Yalnız Ozcandan öyrəndim ki, bizə başqa həkimlər 

kimi, klinika maaş verəcək. Bu haqda məlumatım 

yox idi. Düşünürdüm, uzaqbaşı təqaüdümü alaram. 

Maaş isə kifayət qədər yüksək idi. Biz 

həmkarlarımızla bərabər palataları gəzib, xəstələrin 

vəziyyətini yoxladıq. Təyin olunmüş müalicənin 

aparılmasına nəzarər etmək bizim vəzifəmizə daxil 

idi. Şöbədə hər gün 2-3 əməliyyat olurdu. Bəzi 

hallarda gecə də əməliyyat keçirmək lazım gəlirdi. 

Həftədə iki dəfə gecə növbəsində qalacaq idik. 

Həftədə bir gün isə istrahət günü idi. Klinikanın 

bufeti vardı. Gün ərzində  istifadə edirdik. 

Əməliyyatda kimin iştirak edəcəyini doktor 

Eminbəyli müəyyən edirdi. Bütün bunlar mənə çətin 

deyildi. Necə olsa, mən təcrübə keçmişdim, praktik 

əməliyyatlarda iştirak etmişdim. Qayda və 

prosedurlara bələd idim. 

      İş saatları tez gəlib keçdi. Çıxmağa hazırlaşmağa 

başladıq. Işi növbətçi həkimlərə təhvil varib gedəcək 

idik. 

Qapı döyüldü. Emin içəri daxil oldu. Biz qalxdıq. 

O, bizi  süzərək: 

-Nə edirsiz? Getməyə hazırlaşırsız? Arzu 

xanım,hazırsınızsa , çıxaq. 

Mən: 

-Bəli. 
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Tez dolabdan gödəkcəmi götürdüm. Çantamı 

götürüb, sağollaşaraq çıxdım. Dəhlizdə gözləyirdi. 

Liftlə aşağı endik. Maşına minərək, yola çıxdıq. 

Yalnız bu zaman soruşdu: 

-Necə keçdi? Çətinlik olmadı ki? 

-Yox. Öyrəndiyim işdir. Normal. Bir çətinlik  

olmadı. 

-Gözəl...Adətən, bu vaxtlar mən işdən çıxmıram, gec 

gedirəm evə, bəzən heç getmirəm. Bu gün sizə görə  

özümə istirahət verdim. Bizə gedirik. 

-Sizə? 

-Hə, nədir ki, qonaq getmək istəmirsiz? 

-Qonaq? 

-Niyə təəccüblənirsiz? Siz indi bu şəhərdə mənim 

doğmalığımdan gəlmiş yeganə adamsız. Adilə 

demişəm ki, bu gün sizi tanış edəcəm. 

Bir söz deyə bilmədim. Ümumiyyətlə, mən  ona heç 

bir şeydə etiraz edə bilmirdim. Məndən soruşmadan, 

razılığımı almadan, hər şeyi bildiyi kimi edirdi. 

Görünür, məni uşaq hesab edirdi, özünü böyüyüm 

kimi aparırdı. İndiki vəziyyətdə bu-belə idi.Əslində, 

doğru deyirdi. Məni qonaq aparmaqda  qəribə olan 

nə vardı ki? Mən də onun yerində olsaydım, eyni şeyi 

edərdim. 

Mən gülümsəyərək: 
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-Bizlərdə almanların qonaq sevən olmadığını 

söyləyirlər. 

O, gülərək: 

-Bəlkə də, elədir. Amma biz alman deyilik ki...Burda 

beş gün yaşamaqla dönüb alman olmaq olmaz ki...biz 

öz adətlərimizlə gedirik. Mən də, Adil də. O ki qaldı 

frau Annaya, 

biz üç nəfərik, o tək...deməli o, bizə tabedir. 

Onun belə şux və məzəli danışığından əhvalım 

yaxşılaşdı. 

Sonra ciddi tərzdə: 

-Əslinə baxanda, çox yaxşı  xalqdır almanlar, 

işgüzardılar, dürüstdürlər. Bəzi məsələlərdə 

haqlıdırlar. Az danışıb, çox iş görürlər. 

Şəhərdən  az kənarda səliqəli, geniş prospektdəki 

evlərin qarşısında dayandıq. Qapı avtomatik açıldı, 

həyətə girdik. Həyətə başqa bir maşın da var idi. 

Bağlı,güllü-çiçəkli həyət idi. 

Emin: 

-Xoş gəldiniz. Bu -bizim evdir. 

-Çox sağ olun.  

Biz çox da böyük olmayan ikimərtəbəli evin 

pillələrini qalxdıq. Emin  qapının düyməsini basdı. 

Qapını   orta yaşlarda bir qadın açdı. 

Emin mənə müraciətlə: 

-Keçin içəri.  
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Mən keçib salam verdim. Qadın almanca salamımı 

aldı . 

Emin: 

-Frau bizim evin təsərrüfatçısıdır. Mən çantamı və 

gödəkcəmi  asılqana asmaq istəyəndə Emin onları 

əlimdən alıb özü asdı. 

İçəri keçdik. Böyük, yaraşıqlı salon idi. Mebellər, 

əşyalar - hər şey müasir, zövqlü və rahat idi. Otaqdan 

gənc oğlan çıxaraq bizə yaxınlaşdı. Baxan kimi 

Eminin oğlu olduğu bilinirdi. Çox oxşayırdı, amma 

boyu daha hündür və sarışın  idi . 

Mənə əl uzadaraq  Azərbaycan dilində, amma  pozuq 

ləhcə  ilə: 

-Xoş gəlmisiniz,-dedi. 

 -Çox sağ olun. 

Emin: 

-Hə, Adil, Arzu budur. Necədir bizim qızlar, 

gözəldirmi? 

Adil mənə baxmağa  utanaraq  gülümsündü: 

-Çox şadam. 

Mən də gözlərimi ondan çəkməyərək: 

-Mən də şadam . 

Emin: 

-Adil çox getmək istəyir vətənə, hələ aparmamışam. 

Görməyib oraları. 
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Mən səmimiyyətlə: 

-Gedər, inşallah. İstəsə,  gedər mənimlə. 

Emin: 

-Getməyə bir bəhanə gəzir. Bir də gördün, qoşuldu 

sizə, getdi. 

-Çox yaxşı olar, gəzdirərik, hər yerə apararıq. Adil 

yaşda qardaşlarım da var. Dostlaşarlar. 

-Buyurun, əyləşin. 

Keçib oturduq. 

Adil gizli-gizli məni süzürdü. Eminə baxaraq  

gülümsədim: 

-Eviniz çox rahatdır, həm də genişdir. 

-Bunlar standart evlərdir. Bir ailə üçün nəzərdə 

tutulub. Sakit yerdir. Almanlar təmtərağı o qədər də 

xoşlamır. Əsas odur ki, praktik, rahat olsun. 

Qapı açıldı və  otağa bir qadın girdi. Mən onu 

tanıdım. Eminin otağındakı qadın idi. 

Amma indi  saçlarını yığıb düzəltmiş və qara rəngli, 

qolları və sinəsi açıq paltar geyinmişdi. 

Yaxınlaşıb mənə əl uzatdı və almanca: 

-Xoş gəlmisiz ,-dedi. 

Mən yerimdən qalxdım və onunla görüşərək: 

-Çox sağ olun. Biz sizinlə görüşmüşük . 

O,gülümsəyərək. 

-Bağışlayın, sizi qarşılaya bilmədim. Buyurun, keçək 

yemək otağına. 
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Emin bir söz demədən qalxdı və onu mənə təqdim 

etdi: 

-Anna. Mənim həyat yoldaşımdır və klinikada 

mənimlə çalışır. Daha doğrusu, məndən əvvəl orada 

işləyirdi. 

-Çox məmnunam. 

O, soyuq tərzdə gülümsədi.  Biz başqa, yəqin ki, 

qonaqlar üçün nəzərdə tutulmuş  

otağa kedik. Geniş otaqda iri stol bəzənmişdi. 

Boşqablar, müxtəlif salatlar, yeməklər yığılmış 

qablar, içki şüşələri, qədəhlər  düzülmüşdü. 

Stolun ətrafında əyləşdik. 

Ev sahibəsi : 

-Buyurun , -dedi.  

Emin bir şərab şüşəsi götürərək açdı və qədəhlərə 

süzdü. Mənə verərkən: 

-Mən şərab içmirəm. Zəhmət olmasa,  su, yaxud şirə 

olsun. 

Emin : 

-Hə, bizdə içmirlər axı...dedim, bəlkə, gənclik 

dəyişib...amma mən şərab içəcəyəm bu gün sizin 

şərəfinizə, Vətənimin şərəfinə, doğma insanlarımın 

şərəfinə. 

-Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. 
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Yemək zamanı  Emin Azərbaycan dilində danışırdı 

mənimlə, Adillə. Mənsə cavabları almanca verirdim. 

Çünki Anna söhbətdən kənarda qalırdı. 

Ən çox söhbət mənim elmi işim barədə idi. Emin 

bununla maraqlanırdı. 

Mən: 

-Tərcüməsi internetdə var, göstərərəm. Jurnalda 

ingiliscə çıxıb, almanca da tərcümə etmişəm. 

Emin: 

-Baxarıq, yeməkdən sonra. 

Yemək bitəndən sonra biz salona keçdik. Salonda 

fortopiano diqqətimi çəkdi.Yaxınlaşıb sığalladım. 

Eminə tərəf: 

-Kim çalır? 

Emin Adili göstərərək: 

-Adil gedir musiqi məktəbinə. 

Mən Adilə tərəf dönərək: 

-Çalmaq olar? 

Adil: 

-Əlbəttə. 

Mən Adilə: 

-Mən də musiqi məktəbini bitirmişəm. Fortepiano 

sinfini. 

Emin: 

-Yadımdadır, musiqi məktəbi bizim küçədə idi, 

evimizin yanında. 
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Ona tərəf dönərək : 

-Elədir. 

Şopenin çox sevdiyim minorunu çaldım. Bunu dərs 

zamanı  keçib öyrənmişdik. Məşhur melodiya idi. 

Adil və Emin kresloda oturub dinləyirdilər. Emin 

diqqətlə mənə baxsa da, fikri özündə deyildi. 

Bitirəndən sonra ona baxıb gülümsəməmi belə hiss 

eləmədi. Xəyalı uzaqlarda idi. 

Sonra mən ən çox sevdiyim  “Segah” muğamını 

çalmağa başladım. “Segahın”  kədərli dili ilə mən öz 

hekayəmi danışırdım. Kədərə və taleyə qələbə 

çalmaq istəyən qızın hekayəsini. Öz sevgisi ilə dünya 

ilə üz-üzə duran, ayrlıqlara, zamana sinə gərən, 

özünü böyük burulğanların qoynuna atan, pərvanə 

kimi işığa çırpılan, məğlub olmaq istəməyən, öz-

özünü, varlığını  sevdiyində yaşatmaq istəyən, 

sevgisini, duyğularını müqəddəs bir  Işıq kimi 

qoruyub saxlayan  qızın hekayəsini danışırdım. 

Taleyində həyatı və ölümü yaşadan sevginin 

hekayəsini söyləyirdim. 

   Anna da gəlib oturmuşdu. Muğamı bitirib qalxdım. 

Adil heyranlıqla: 

-Bravo! –dedi. Çox gözəl çalırsız. Mən də bunu 

çalmaq istərdim. 

Mən : 
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-Bu bizim çox məşhur  muğamdır. ”Segah”. 

Adil: 

-Muğam haqqında eşitmişəm. Dinləyirəm 

Youtubedə. Notu varmı? 

-Bilmirəm. Baxaram. Taparam sənin üçün. 

Emin çox duyğulanmışdı. 

-Nə zamandır dinləmirdim. Çox sağ olun.  Sanki bir 

həyat yaşadım yenidən. 

Anna gülümsəyərək mənə baxırdı. 

Mən: 

-Mən də çoxdandır çalmırdım...Musiqiyə vaxt 

qalmır. Amma çalmayanda da çox darıxıram. 

Emin: 

-Həqiqətən,  böyük zövq aldım. Əhsən sizə. 

Mən məmnunluqla: 

-Xoşdur. Çox sevindim. 

Sonra Eminin iş otağına keçdik. 

Adil : 

-Arzu xanım, mənə icazə verin, dərslərə 

hazırlaşmalıyam. Bir azdan yenə sizə qatılaram. 

-Buyur, Adil,  sən işinə bax... 

Gülümsəyib  atasına baxdı. Onun belə mədəni 

davranışı  mənə çox xoş təsir bağışladı. Utancaq 

oğlan idi, danışarkən qızarırdı. Adətən, qərbdə 

gənclərin çox sərbəst və etinasız olduğunu 
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söyləyirdilər. Görünür, genetika özünü burada da 

biruzə vermişdi. 

Emin: 

-Get, təbii...dərslərinlə məşğul ol. 

Anna  da qalxaraq: 

-Deyim, qəhvəmizi buraya gətirsinlər. Deyəsən, o bu 

söhbətlərdən sıxılırdı. Maraq göstərmirdi. Diqqətimi 

daha bir nüans çəkirdi. Emin Anna ilə soyuq və rəsmi 

davranırdı. Qəribə  idi ki, Anna bundan heç də 

narahat görünmürdü. Sakit və nəzakətli idi. 

     Mən Eminin notbuukundan öz səhifəmi açdım və 

məqalələrimi onun poçtuna  göndərdim. Emin öz 

səhifəsini açıb faylları qəbul etdi. Mənim gözüm 

çatda idi. 

Mən Eminə müraciətlə: 

-Bir dəqiqə... 

Dönüb üzümə baxdı. 

Mən özümü toplayaraq: 

-Deyirdiniz  o həmişə onlinedədir. Baxmaq istərdim. 

O məni anlayaraq: 

-Həə...baxın... 

Çatı açıb göstərdi. 

Həqiqətən, mən onlinedə idim. 

-Siz ona yazırsızmı? 
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-Yazıram. Amma çatda yox. Məncə, onun  profilinə 

girərlərsə, oxuya bilərlər. Yazdıqlarımı özümdə 

saxlayıram. Mənə elə gəlir ki, O, bunları oxuyur. 

Amma cavab verə bilmir. Buna imkanı yoxdur. Əgər 

azacıq bir imkan olsaydı, o danışardı, ya da cavab 

yazardı mənə. Bilirsiz, bizim aramızda qeyri-adi 

yaxınlıq olub, mən o vəziyyətdən çıxa bilmədim. 

Unuda bilmədim. Əslində, heç unutmaq da 

istəmədim. Məni yaşadan o anlar oldu. Mən sizə 

danışaram nə vaxtsa. Bu,o qədər də inanlası əhvalat 

deyil. 

-O da sizi sevirdimi? 

Gözləri yol çəkdi: 

-Sevirdi. Yəqin ki, indi də sevir... 

Bir qədər susdu, kədərli səslə: 

-Mənə elə gəlir ki, zaman bizim üçün keçmir, biz 

hardaydıqsa , elə ordaca qalmışıq... 

İndi mən olmadığım yerdəyəm. Elə hey  qayıtmaq 

istəyirəm o zamana , onun yanına. 

Üzümə istilik gəldi, gözümü ondan qaçıraraq  

dinmədim. 

İş stolunun siyirməsini açarla açdı , ordan bir bəzəkli 

qutu çıxarıb açdı: 

-Baxın, bu bizim şəklimizdi. İşdə çəkdirmişdik. Bir 

gün sonra o isə... 
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Şəkli alıb baxdım. Həmin şəkil idi. Biz ikimiz 

qalmışdıq, o biri iki nəfəri Emin kəsdirib atmışdı. 

Artıq illər keçmişdi bu şəklin üstündən. Qutudan bir 

quru , solğun çiçək də çıxarıb qoxuladı, kədərlə 

gülümsəyərək: 

-Bunu da mənə ilk görüşümüzdə vermişdi. Ondan 

qalan elə budur. Bir də xatirələri, sözləri, amma məni 

tərk etmədi bunlar. 

Şəkli ona qaytararaq: 

-Bağışlayın, sizi keçmişə qaytardım,  kədərləndiniz... 

-Əksinə,  bunları danışmaq üçün imkan oldu. Kaş ki, 

hər şeyi danışa bilsəydim... 

O hadisədən bir az sonra mən daha qala bilmədim 

orda. Günlərim içki ilə keçməyə başladı, hətta 

narkotika da qəbul edirdim bir ara. Gördüm, məhvə 

doğru gedirəm, çıxdım ordan, Bakıda da qala 

bilmədim. Qaçdım bura. İşlə başımı qarışdırdım 

burda. Burda məni heç kim tanımırdı. 

Anna otağa girdi. Əlində sinidə  qəhvə var idi. 

Bizə yaxınlaşaraq: 

-Qəhvəni özüm dəmlədim. 

Emin: 

-Çox sağ ol. 

Mən də  fincanı götürərək: 

-Təşəkkür edirəm, zəhmət çəkdiniz. 
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Bu ara telefonum çaldı. Jaketimin cibindən çıxarıb 

açdım . Anam idi. 

-Hə, ana.Yaxşıyam, bir azdan zəng edəcəkdim. Sən 

necəsən, evdəkilər necədir? Hə, getmişdim,  indi 

evdə deyiləm. Doktor Eminbəyligildəyəm. Aha , 

onunla. 

Yaxşıdır. Dönüb Eminə: 

-Sizə salam deyirlər. 

Emin işarə ilə telefonu istədi, verdim. 

-Alo, müəllimə, necəsiz? Bəli. Salamatlıqdır, çox 

şükür. Arzu bizdədir. Ondan nigaran qalmayın. Bir 

işləyirik. Kərimə də məndən salam deyin. Təbii, 

başqa cür ola bilməz ki...arxayın olun, heç bir 

çətinlik yoxdur. Çox sağ olun. Nə zaman istəsəniz 

zəng edə bilərsiz mənə. Sizə də can sağlığı 

arzulayıram. Telefonu verirəm Arzuya. 

Telefonu Emindən alaraq: 

-Ana, mən sonra zəng edərəm. Sağ ol. 

Telefonu söndürüb cibimə qoydum. 

-Bir az gec zəng edən kimi, təlaşa düşürlər. 

Emin: 

-Təbii, sizin kimi qızı avropaya buraxmaq böyük  

riskdir. 

Mən gülərək: 

-Onlara bir şans buraxmadım , məcbur oldular. 

Annaya dönüb almanca dedim. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Nisə Bəyim                 ONLİNE 

 

243 243  

-Anamgil idi. Harda olduğumu soruşurlar. 

O da gülümsündü. 

Emin Annaya: 

-Yuxarıdakı qonaq otağını hazırlasınlar, Arzu bu 

gecə burda qalacaq. 

Mən etiraz elədim: 

-Evə getsəm yaxşıdır. 

Emin: 

-Gördün , səni mənə tapşırdılar. 

Onun  səmimiyyətlə “Sən “deməyi xoşuma gəldi. 

-Niyə gedəsən? Boş otaq var, səhər də işə bir yerdə 

gedərik. 

Anna qalxıb çıxdı.Mən: 

-Vallah, sizə zəhmət olur. 

-Heç bir zəhməti yoxdur. Mənə xoşdur. 

Televizoru açımmı? Sən bax, mən də sənin yazını 

oxuyum. 

-Yox, mən qalxım, siz rahat oxuyun. 

-Yaxşı...pilləkənlə qalx yuxarı ,  Anna ordadır. Nə 

lazım olsa de, çəkinmə. 

-Aha... 

Mən durub çıxdım. 

 

                                                 *** 
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    Gecə yarı qəfil gözlərimi açdım. Bir anlıq harada 

olduğumu xatırlamadım. Yadıma düşdü ki, Eminin 

evindəyəm. Otaq qaranlıq idi. Tül pərdəli pəncərədən 

çölə-göyə baxdım. Bakıda olarkən, Emini görməyi 

arzulayarkən hər şey mənə nə qədər asan görünürdü. 

İndi isə vəziyyətin çətinliyini anlayırdım. Mən ona 

yaxınlaşa bilmirdim. 

Erkəndən otağa çəkilməyimin səbəbi Anna idi. Bütün 

axşamı onun nə qədər gərgin olduğu nəzərimdən 

qaçmadı. Emin israr etməməli idi. Hiss olunur ki, bu, 

onun xoşuna gəlmir. Emin də bunu hiss etməmiş 

deyil. Çıxılmaz vəziyyətə düşürdüm. Mən haqsızlıq 

edirdim. Haqsızlıq? Niyə, kimə qarşı? Özümə 

qarşımı? Mənim həyatımın bütün mənası bu deyilmi 

idi? Bəs Emin? Axşam danışdıqlarından hiss 

olunurdu ki, o hələ də ayrıla bilmir sevgisindən. O 

zaman bu- niyə haqsızlıq olur? Mən əmin olmalıyam, 

hər şeydən əmin olmalıyam. Görən, mən istəsəydim, 

o, məktubları oxumağa mənə icazə verərdimi? 

Yox, verməzdi. Həm mənim tərəfimdən böyük 

hörmətsizlik olardı. O məktublar intim duyğulardır. 

Bu haqda necə danışa bilərdim onunla? Nə düşünərdi 

mənim haqqımda? Amma mən onları oxumaq 

istəyirəm. Oxumalıyam. Onlar mənə yazılıb, mənə 

ünvanlanıb.O, özü də dedi ki, mənim oxumağımı 

istəyir. Bu məktublar hər şeyi həll edərdi. Onları 
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götürmək lazımdır kompyüterdən. Daxil olub 

oxumaq lazımdır. Mən ora gedə bilmərəm. Amma 

əvvəllər Eminin kompüterinə daxil olurdum. Mən 

bunu heç sınamamışam. Mümkün olmadığı üçünmü? 

Bəlkə, mümkündür? Necə? Necə? 

Bir neçə saniyə lazımdır  həmin faylı götürməyə. 

Mənim ona verdiyim çiçəyi hələ də saxlayır...canım 

mənim...gözümün işığı...necə də kədərli danışır. Əsl 

mən haqsızam ona qarşı...onun ömrünü məhv elədim. 

Sevə bilmədi, sevinə bilmədi...indi də belə... 

Səhər kompyüterdə işim var desəm, yəqin ki, 

verəcək. Sənədlərin içindən asanlıqla tapacam. Onun 

burdakılardan bu yazıları  gizlətməyə ehtiyacı 

yoxdur. Anna dilimizi bilmir, Adil də adi sözləri 

bilir. 

   Səhərə qədər yerimdə çabaladım. Dan üzü yuxuya 

getdiyimi hiss etmədim. Deyəsən,  yuxu görürdüm. 

Emingildə pilləkəndə dayanmışdım. Yataq paltarında 

idim. Ətrafa baxırdım. Heç kim yox idi. Ehtiyatla 

pilləkənləri düşürəm. Salondan keçib, Eminin 

kabinetinə keçirəm. 

   İşıq yanır. Emin kabinetdə kresloda yuxuya gedib. 

Kompyüter açıqdır. Ekranda mənim işimdir. Ağlıma 

ilk gələn məktubları götürmək olur. Eminin 

səhifəsini açıram. Sənədlərin içində fayllara baxıram. 
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Budur: ”ARZU”. Yəqin ki, məktublar burdadır. Açıb 

yoxlamağa vaxt yoxdur. Faylı poçtuma göndərirəm. 

Vəssalam. 

Eminə baxıram. Başını qollarının üstünə qoyub yatıb. 

-Emin...Emin...qalx...get yerində yat. Soyuqlayarsan. 

Səhərdir artıq. 

Əlimi onun çiyninə qoyuram. Oyatmağa çalışıram. 

Qımıldanır. Deyəsən,  oyanır. Çəkilib gedirəm. 

Pilləkənləri qalxıb otağa gəlirəm. Çarpayıda sakitcə 

yatmışam. Səhərin yuxusu həmişə şirin olur. Çox 

sevirəm səhər yuxusunu. Gözlərimi yumub bir anda 

yuxuya gedirəm. 

                                                              *** 

Tıqqıltı səsinə oyandım. Qapı açıldı, Anna içəri girdi. 

-Sabahınız xeyir. 

-Sabahınız xeyir.  Ətrafa baxaraq: 

-Yatıb qalmışam, deyəsən. 

Anna gülümsünərək: 

-Mən işə gedirəm. Emin aşağıda sizi gözləryir. 

Hələlik, işdə görüşərik. 

Qapını örtüb çıxdı. 

Tələsik yerimdən durdum. Vanna otağına girib əl-

üzümü yudum. Geyinib aşağı düşdüm. Emin stolun 

kənarında oturub qəzet oxuyurdu. 
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-Sabahınız xeyir, bağışlayın, siz Allah..Abdal kimi 

yatıb qalmışam. Səhər üzü yuxuya getdim deyə, ayıla 

bilməmişəm. 

O, qəzeti kənara qoyaraq: 

-Sabahın xeyir. Səhər gecikməyini gözəl elmi işə 

görə bağışlamaq olar. Buyur, əyləş. 

-Anna getdimi ? 

-Aha... 

Niyə bizi gözləmədi, bir yerdə gedərdik... 

-O öz maşını ilə gedir.Adil  səninlə sağollaşmaq 

istədi. Dedim, mən deyərəm... 

-Ay Allah.... 

-Mən də gec qalxmışam . Çay içib çıxarıq. 

Bir dilim çörək götürüb üstünə yağ və pendir çəkdi. 

Mən də özümə çay süzərək: 

-Oxudunuzmu? 

O, çayından  bir  qurtum alaraq : 

-Oxudum. Bu barədə danışarıq geniş. Amma, indidən 

yalnız  “əhsən”,-  deyə bilərəm. 

-Çox sağ olun. 

-Sən ye, mən geyinib gəlirəm indi. 

Bir azdan biz çıxdıq. Nədənsə Emin dalğın idi. 

Klinikaya  çatanda soruşdum: 

-Fikirlisiniz...bir şey olubmu? 

O mənə baxaraq,dinmədi. 
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Yersiz sorğu üçün pərt olaraq  susdum.. 

Bir qədər sükütdan sonra o: 

-Yuxuma gəlmişdi. Kabinetdə yuxulamışdım. 

Gördüm başımın üstündədir, məni oyadır,  deyir, dur  

yerində yat, soyuqlayarsan. 

Qan üzümə vurdu. Nə deyəcəyimi bilmədim. 

-Axşam xatırladınız...ondandır... 

-Bilmirəm.  Zaman-zaman belə gəlişi olur. 

                                                          *** 

Özcanla palataları gəzərək yoxladıq. Bizə həvalə 

olunmuş xəstələrin müalicəsinə baxdıq. Fasilədə 

bufetə gedib buterbrod yedik. 

Özcan: 

-Doktorla əvvəlcədən tanış idizmi? 

-Aha. Eyni məmləkətdənik. Əqraba sayılırıq. 

O, başını tərpədərək: 

-Hiss olunur. 

-Nə yəni? 

-Yaxınsınız. 

-Təbii. Sən də olsaydın, yaxın olardın. 

Güldü: 

-Təbii. 

-Mənə bax , Özcan, mən gələrkən gətirmədim, 

burdan notbuuku hardan almaq olar? 

Baxmısanmı heç? 
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-Mən də burdan aldım. Elektron satılan dükanlar 

çoxdur yaxında. İstəsən, sənə kömək edə bilərəm. 

-Bahamı aldın? 

-Yox, elə də baha deyil,  bizdən çox ucuzdur. İşdən 

sonra baxaqmı? 

-Baxarıq. 

Telefonu açıb mailimə baxdım. Emindən fail 

gəlmişdi. 

Deməli,  bu, yuxu deyilmiş... 

                                                     *** 

Günortadan keçmiş əməliyyat var idi. Biz də iştirak 

edəcək idik. Ağır əməlliyyat idi. Altmış dörd yaşlı bir 

qadına ürək transplantasiya edəcəkdik. Hazırlıq işləri 

gedirdi. Biz də geyinib əməliyyat otağına getdik. 

Xəstəni hazırladıq. Emin  gəldi və biz işə başladıq. 

Sağ tərəfində idim. Diqqətim onda idi. Lazım olan 

alətləri verirdim. Nə istəyəcəyini əvvəldən bilərək, 

hazır tuturdum. Əməliyyat 2 saat yarım davam etdi. 

Biz xəstəni reanimasiyaya apardıq. 

Gecə növbədə qalacaq idik. Aradaki istirahət vaxtını 

evə getmədim. Özcanla elektron malları mağazasına 

gedib mənə bir notbuuk aldıq. Sonra kafedə axşam 

yeməyi yeyib klinakaya qayıtdıq. Paltarımı dəyişib 

xəstəni yoluxmağa getdim. Həkimlərdən Eminin 
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burda olub –olmadığını soruşdum. Getdiyini 

söylədilər. 

Gecə mən notbuukumu qaydaya saldım. Proqramları 

Özcanla yüklədik. 

Telefonuma zəng gəldi. Açdım. Emin idi. 

-Salam. 

-Axşamınız xeyir. 

-Vəziyyət necədir orda? 

-Yaxşıdır. Xəstənin göstəriciləri normaldır. 

-Bu gün sən əməliyyatda yaxşı iştirak elədin. Çox 

sağ ol. 

-Məmnunam. Razı qaldığınız üçün. 

-İşdən çıxanda baxdım. Yox idin. 

-Hə, notbuuk almağa getmişdim.  Alıb qayıtdıq. 

Onsuz işim keçmir. 

-Kiminlə getmişdin? 

-Ozcanla. O da növbədədir. 

-Aha.Yaxşı,  zəng etdim ki, görüm necəsən? 

-Qaydasındadır. Bir az susaraq: 

-Siz necəsiz? 

-Heeç... işləyirəm , yazım vardı, onu yazırdım. 

-Adil necədir? Ona deyin ,səhər görə bilmədiyim 

üçün çox üzgünəm. 

-Deyərəm.Yaxşı, hələlik, gecəniz xeyrə qalsın. 

-Gecəniz xeyirə . 
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      Tələsirdim. Səhər açılsaydı, evə getsə idim. 

Rahat-rahat məktubları oxuyardım. 

İndi aça bilmirdim. Özcan yanımda idi.  Bir addım o 

yana çəkilmirdi. 

Səhər yoxlamasından sonra mən  taksi ilə evə 

getdim. Emin gəlməmişdi hələ işə. Anna ilə isə 

qarşılaşmaq istəmirdim. 

Evə çatan kimi duş qəbul edib bir az uzandım. 

Gözümün acısını almaq lazım idi.Yorulmuşdum. 

Əməliyyat müddətində  o qədər gərginlik olur ki, 

sonra adam özünü çox yorğun hiss  edir. İki saat 

yatıb, qalxdım. Çay dəmlədim. Makaron bişirdim. 

Aldığım sousları yoxlamağa hələ vaxt olmamışdı. 

Tələsik bir az salat hazırlayıb nahar elədim. 

   Burda anamın yeri bilinir. Hazır yeməyə 

öyrənmişdim. Ondan ayrılanı hələ doyunca  nahar 

eləməmişdim. Mən orda-burda yemək yeməyi 

xoşlamırdım. Məcbur qalanda yeyirdim, amma 

rahatlıqla, canıma sinə-sinə yalnız anamın yanında 

yeyirdim. 

Telefonu açıb tez anamı yığdım. 

Hal-əhval tutandan sonra dedim ki, axşam uşaqlar 

Skaypı açıq qoysunlar. Bundan sonra daha 

darıxmayacağıq. 

                                                        *** 
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    Poçtuma girib faylı kompyüterimə yüklədim. Bu- 

iyirmi  bir il ərzində Eminin mənə yazdığı məktublar 

idi. O zaman hələ dünyaya gəlməmişdim. Həmin 

gün, Eminlə ayrıldığımız gün. 

    “Bütün gecəni gözlədim. Gözümü kompyüterə 

dikib oturmuşam. Arzu, hardasan? Hara getdin? Niyə 

səndən bir xəbər yoxdu? Bir işarə ver mənə. Bağrım 

çatladı darıxmaqdan.” 

   “Artıq vəziyyətin ciddi olduğunu anlayıram. Nə 

oldu sənə? Hara getdin? Dünən dayana bilmədim, 

sizə getdim, bəlkə, bir nişan, bir söz olar deyə. 

Sizinkilər Bakıya getmişlər. Gəlinin halı 

pisləşmiş...sənin xəbərin oldumu? Bəlkə, bu üzdən 

gələ bilmədin. Bilirəm, imkan olsaydı, mütləq 

gələrdin. Kaş ki, sənə bir şey olmasın. Kaş ki, 

qayıdasan”. 

   “Bilirdim, tez-gec bu- olacaqdı. Sən həmişə burda 

qala bilməzdin. Amma  xəyal da olsa, bu – məni 

xoşbəxt edirdi. Nə olur-olsun, səninlə bir yerdə 

olmaq. Danışmasaq belə, görməsək belə, razı idim. 

Təki bilim ki, yanımdasan, mənimləsən”. 

  “Yenə sizə getmişdim. Müəlliməni müayinə elədim. 

Gəlinin də vəziyyəti düzəlib. Az qala uşağı 

itirəcəkmiş. Bu  itki onları daha da üzərdi. Yaxşı ki, 

xilas eləmək mümkün olub. Müəlliməyə yenə 

müalicə yazdım. Bir az söhbət edib çıxdım.” 
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 “Arzu, çox darıxıram. Günlərdir halım özümdə 

deyil. Sən mənimlə neylədin, əzizim? Məni məhv 

elədin. Tək sən ölmədin...məni də öldürdün. Mən də 

sənin kimi yoxam artıq. Yaşamıram.” 

    “Allah mənə cəza verdi. Etdiyim günahın cəzasını 

çəkirəm. Sənin sevgin cəzadır mənə! Yoxluğun da 

cəzadır!” 

   “Günlərim içki ilə keçir. Bəli, 

yuvarlanıram.Rəzalətə, çirkaba yuvarlanıram. Sanki 

içim bataqlıqdır. Batdıqca batıram içimdə.” 

   “Arzu...Arzu...bir dəfə gəlsənə...bircə dəfə...mənə 

nələr olduğunu anlatsana..” 

Anam deyir, özünü bədbəxt elədin. Günü ağlamaqla 

keçir. Onu da bədbəxt elədim. Səni də, özümü də.” 

  “Saatlarla bu çiçəyə baxıram. Onunla danışaram. 

Deyəsən, ağlımı itirirəm yavaş-yavaş...”  

  “Danışmaq istəmirəm. Sanki içimdəki bütün sözlər 

ölüb. Zaman ölüb. Hər şey ölüb. 

İstəyirəm beynim də ölsün. Heç nəyi xatırlaya 

bilməyim.” 

  “Artıq narkotik qəbul edirəm. Bu, rüsvayçılıqdır. 

Bilirəm. Amma özümə gücüm çatmır.” 

  “Nə vaxt idi, bilmirəm. Gündüzmü idi, gecəmi idi? 

Sən gəlmişdin. Mənə baxdın..baxdın..sonra üzünü 

çevirib getdin. Qışqırdım dalınca. Ağladım. Çığırıb –
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bağırdım, amma dönmədin, getdin. Yəqin, mənin 

rəzil günümdən iyrənib getdin. Mən özüm də özümə 

nifrət edirəm.” 

   “Notbuukda profilimi açmışdım. İnboksdakı 

yazışmalarımızı oxuyurdum. Yadındadır, bir dəfə 

dedin ki, Seyid Ananın ziyarətinə getmişdin. Ordan 

dönəndən sonra xeyli rahatlamışdın. Möcüzə 

olacağını söyləmişdin. Birdən ürəyimdən keçdi ki, 

mən də gedim ora. Getsəm, bəlkə, sənin qoxunu 

duyam orda. Bəlkə, səndən bir nişanə tapam. Səhər 

durub yuyundum. Maşına oturub sürdüm sizin kəndə. 

Qəbiristanlığa. 

Seyid ananın türbəsinə girdim. Saatlarla orda oturub 

dua elədim, sənə də, özümə də...Allaha yalvardım ki, 

məni bu işgəncəsən xilas eləsin. Belə yaşamaq 

olmazdı. Bu-mən deyildim. Mən bunu qəbul edə 

bilmirdim. Orada olduğum müddətdə 

sanki mənə güc gəldi, qəlbimə nəfəs gəldi. Elə bil 

səni hiss elədim, az da olsa rahatlandım. 

   Evə gələndən sonra anama burdan getmək 

istədiyimi, yeni həyata başlamaq istədiyimi dedim. 

Yazıq anam! Sevincindən ağladı. Get, dedi, hara 

gedirsən –get, amma bu bəladan qurtul!” 

  “Artıq rayonda adam içinə çıxa bilmirdim. Çoxdan 

idi işə getmirdim. Sənədlərimi  götürüb getdim 

Bakıya. Mənə yenə də öz müəllimlərim kömək edə 
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bilərdi. Kafedraya getdim. Məlikovla görüşdüm.  

Kömək istədim ondan. Məni yanında işə götürdü.”  

 “Eh...Arzu...nə  günlərə qaldığımı bilsəydin, yəqin, 

nifrət edərdin mənə. Yaxşı ki, getdin və görmədin. 

Belə deyirəm, amma inan ki, belə hiss etmirəm. 

Əksinə, mənə elə gəlir ki, sən hardansa mənə 

baxırsan, məni görürsən. Sən məni xilas eləmək üçün 

çırpınırsan. Amma  əlində deyil, sən də sanki 

dustaqsan hardasa...sən də əzab çəkirsən. Mən bu 

əzabı duyduğum üçün toparlana bilmirəm. Niyə 

mənim gücüm yoxdur? Niyə həm səni, həm özümü 

azad edə bilmirəm? Sən əgər bilsəydin, neçə 

dəfələrlə intihar eləmək istəmişəm. Son anda yenə 

sən məni xilas etmisən. Fikrimə gəlib ki, birdən 

gələrsən, məni tapmazsan. O zaman sənin halın necə 

olar? Hara gedərsən? Kimə gedərsən? Axı, bu 

dünyada məndən başqa heç kəsə gedə bilmirsən. Heç 

kəs səni görə bilməz, tanımaz...buna görə fikrimdən 

daşınmışam. Mən hər zaman qeyri-müəyyənlikdən 

əzab çəkirəm. Məchulluq məni öldürür. Şübhə 

axırıma çıxıb. Əgər bilsəydim ki, özümə qəsd 

eləməklə, səni tapacağam, bunu bir an düşünmədən 

edərdim. Amma bilmək  mümkün deyil...əmin 

deyiləm...heç əmin deyiləm...” 
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   “Heç cürə alışa bilmirəm yoxluğuna. Son 

görüşümüzdə dediklərini xatırlayıram tez-tez. 

Demişdin axı, “Yadında saxla, əgər bir gün mən 

yanında olmayacamsa, sənə gələ bilməyəcəmsə, bu- 

o deməkdir ki, gəlmək üçün heç bir yol, heç bir 

imkan yoxdur. Harda olmağımdan asılı olmayaraq, 

ruhum yanında olacaq, səni əbədi olaraq sevəcəyimə 

əmin ol!  Buna heç vaxt şübhə eləmə!” 

“Mən  bunu  hər zaman yadımda saxladım və səni 

gözlədim.” 

    Zəng səsinə diksindim. Diqqətimi topladım. 

Mənim qapım idi. Tez  qalxıb qapıya getdim. Bu 

vaxt kim ola? Gözlükdən baxdım. Emin idi. 

Qapını açdım. 

-Axşamın xeyir. Yatmışdınmı? 

Üzümə diqqətlə baxaraq: 

-Arzu, nə olub, niyə ağlamısan? 

Mən çəkilib yol verərək.: 

-Gəlin içəri. Yoox...yatmamışdım. 

Q, içəriyə keçərək mənə baxdı. Keçib oturduq. 

-De görüm, niyə ağlamısan? Kim səni incidib? 

Ona  “ağlamamışam, heç nə olmayıb”, - demək 

əvəzinə, özümü saxlaya bilməyib hönkürdüm. 

Özümü sakitləşdirmək istədikcə, içimdən vulkan 

kimi püskürən göz yaşlarımı saxlaya bilmədim. 

Bu, onu daha da həyəcanlandırdı. 
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-Yaxşı, sakitləş, sonra danış, görüm nə olub sənə. 

Mən qalxıb mətbəxə getdim. Su toküb içdim. Üzümə 

su vurdum. Dalımca mətbəxə gəldi. Udqunub göz 

yaşlarımı qaytardım: 

-Heç nə olmayıb. Bağışlayın,  sizi də qorxutdum. 

O stol çəkib oturaraq: 

-Əyləş. 

Mən də oturdum. 

-Kim sənə nə deyibsə, de mənə. Onsuz da bunu 

araşdırıb öyrənəcəm. Bəlkə, yanındakı o oğlan artıq 

söz deyib? 

Mən təəccüblə : 

-Hansı oğlan? 

-Özcanı deyirəm də, onunla harasa getmişdin. 

-Yox, qətiyyən. Heç kim heç nə deməyib. Sadəcə, 

darıxdım birdən –birə. Ağlamaq tutdu və  siz 

gəldiniz, qarşısını ala bilmədim. 

-Yalnız bumu? 

Başımı tərpədib  “hə “,- dedim. Yenidən gözümə 

yaşlar doldu. 

Emin bundan sonra rahatlanaraq: 

-Darıxdın, niyə mənə zəng etmədin? Birdən 

gəlməsəydim? 

Çiynimi çəkib gülümsündüm. 
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-Yaxşı. Bu gün nə etmisən? Tək oturanda darıxarsan 

də. Arzu,bax sənə deyirəm, mənli və mənsiz, 

istədiyin zaman bizə gələ bilərsən, mənə, Adilə zəng 

edə bilərsən. İstəyirsən gedək  bir az gəzək , yemək 

də yeyərik. 

-Yox , heç yerə getmək istəmirəm. 

-O zaman qalx çay dəmləyək, mən işdən çıxmışam. 

Acam. Yerindən qalxıb qazanın ağzını açaraq: 

-Nə var burda?  Makaron? Daha nə var, dolabı açıb 

baxmağa başladı. 

Mən çaşqın halda  ayağa durub: 

-İndi hazırlayaram . Siz oturun. 

O,  gödəkcəsini soyunaraq: 

-Niyə oturum ki? Kömək edim də sənə. 

Mən aldığım souslara baxaraq:  

-Düzü, hələ bunları yoxlamamışam. Heç evdə 

olmuşam ki? 

-Aha, bu, yaxşıdır...qab ver,  bunu qızdıraq. Sən 

çayniki qoy. 

Mən tez salat hazırlamağa başladım. Çörək, pendir  

doğradım. 

Hazırladıqca stolun üstünə düzdüm. Qutudan 

şirniyyat çıxartdım,meyvə yudum. Emin dəmlənmiş 

çayı fincanalara  süzdü. Makaronu və sousu 

boşqablara çəkib oturdum. 

Emin süfrəyə baxaraq: 
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-Hmm... bizim qız əldən itiymiş... 

Gülümsündüm: 

-Hər halda, cərrah əlidir. 

Boşqabı qabağına çəkib iştahla yeməyə başladı. Mən 

də ona baxıb yeyirdim. 

Əslində, bütün bunları mənə görə etdiyini bilirdim. 

Ağladığımı bilincə, könlümü almaq istəyirdi. Amma 

nə üçün ağladığımı təxmin belə edə bilməzdi. O 

mənim ,həqiqətən , ev üçün darıxdığımdan  

ağladığıma inanmışdı. 

Biz klinikadan, əməliyyatdan söhbət edə-edə yeməyi 

bitirdik. Piroqla çay  içdik. Emin klinikada başına 

gələn məzəli əhvalatları  danışmağa başladı. O qədər 

güldük ki,  ağlamağım tamam yaddan çıxdı. Onun 

belə məzəli söhbət etmək bacarığı mənim üçün 

gözlənilməz idi. Xeyli yüngülləşdim. 

Sonra Emin qalxaraq: 

-Mən gedim artıq. Evə gedincə də xeyli çəkəcək. Bu 

gecə doyunca yatacam.Sən də dincəl. 

-İndi evlə danışacam skaypda. Notbuuk aldım. 

-Yaxşı eləmisən. Lazım idi. Ağlıma gəlməyb, məndə 

var idi, verərdim. Məndən də salam  deyərsən. Hə, 

skayp demişkən, məni də əlavə et, lazım olanda 

danışarıq. Doktor Emin. 
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-Çox sağ olun. Onsuz da siz mənim üçün çox şey 

edirsiz. 

Diqqətlə gözümün içinə baxaraq: 

-Hələlik. Gecən xeyirə qalsın. Özünü çox 

yorma.Darıxsan,  zəng elə. 

Gülümsəyərək onun gözlərinə baxdım. Həmişəlik 

qalmaq istədiyim gözlərə. 

 -Xeyirə qarşı.  

                                                    *** 

    Skaypda anamgillə  xeyli   danışdıq. Sanki evdə 

bir yerdə idik. Burda hər şeyin yaxşı olduğunu 

söylədim. Dedim ki, doktor Emin mənə çox kömək 

edir. Evdə olub-bitən hər şeyi mənə danışdılar. Axırı 

anam dedi ki, yuxusu gəlir, gedir yatmağa. Bundan 

sonra sağollaşdıq. Mətbəxə keçib qabları yudum. 

Paltarlarımı maşına atdım .Evi səliqəyə saldım. Gec 

idi. Səhər oyanıb işə getməli idim. Məktubları  

oxumağı sonraya saxladım. Zorla özümə gəlmişdim. 

Emin gəlməsəydi, halımın necə olacağını bilmirdim. 

Yerimə girib düşünməyə başladım. Ağlamaqdan 

gözüm acışırdı. Nə vaxt  yuxuya getdiyimi bilmədim. 

                                                     *** 

    Klinikanın işlərinə və həkim heyətinə alışırdım. 

Əvvəl mənə çətin gələn işlər daha məni 

qorxutmurdu, hər gün ən azından iki əməliyyatımız 

olurdu. Bizim şöbədə bütün bunlara Emin rəhbərlik 
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edirdi. Gün elə tez gəlib keçirdi ki, elmi tədqiqatla 

məşğul ola bilmirdik. Bunu Eminə deyəndə, o da 

mənimlə razılaşdı. Dedi ki, praktik əməliyyatlara çox 

vaxt gedir. Bunu planlaşdırmaq lazımdır. Heç 

olmasa, həftənin iki gününü labaratoriyada 

işləməliyik. 

   Klinikanın bazasında müasir tibbi avadanlıqla 

təchiz olunmuş labaratoriya var idi. Emin danışırdı 

ki, bütün elmi araşdırmalarını burda aparıb. Deyirdi, 

əvəllər çox gərgin iş rejimi olub. 

-Həftələrlə klinikadan çıxa bilmirdim. Ətrafı tamam 

unutmuşdum. Tədqiqatlar, 

məqalələr, əməliyyatlar ...bir də gördüm illər keçib, 

ömür gedib... 

  Doğru deyirdi. Hər hansı bir nəticəni əldə etmək 

üçün bəzən illərlə işləmək lazım olur. Mən artıq 

Eminin həyatının mühüm bir hissəsini  öyrənmişdim. 

Onun nə qədər əzmlə çalışdığını, düşüncələrini 

oxuduqca, ona hörmətim daha da artırdı. Sanki mən 

ona yenidən aşiq olurdum. İndi mənə Anna ilə 

münasibətləri də aydın idi. Mənə yazdığı 

məktublarda bunları açıqlığı ilə yazıb qeyd etmişdi. 

Gecələrin bir qismini mən məktubları oxumaqla 

məşğul idim. 
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      “Yad ölkədə, heç kəsi tanımadan, heç bir kəsə 

arxayın olmadan işləməyin, elmi tədqiqatla məşğul 

olmağın çətinliyini heç kim mənim qədər hiss edə 

bilməz. Həftələrlə klinikadan çıxa bilmirdim. Məni 

ən ağır şöbəyə göndərmişdilər. Əvvəllər yanıqlarla,  

yaralarla məşğul olurdum. Xeyli keçəndən sonra öz 

ixtisasım üzrə şöbədə işləmək imkanı əldə edə 

bildim.Tək idim. Tək-tənha...Bəzən elə olurdu ki, 

xatirələrə, xəyallara dalmağa, özümlə qalmağa imkan 

belə olmurdu. Kiminləsə danışmaq, dərdləşmək 

istəyirdim. Yanımda həkim çox olsa da, mənə maraq 

göstərən bir Anna idi. Biz bir otaqda otururduq. Mən 

özüm haqqında tək onunla danışırdım. Xatirələrmi 

dinləyirdi. Get-gedə onunla yaxınlaşdıq. 

   Tez-tez söhbət edirdik, hərdən  gəzintiyə də 

gedirdik. Bir dəfə hansı tədbirdənsə qayıdırdıq, içkili 

idik. Gecəni bir yerdə keçirtdik. Bəlkə, əzablı 

xatirələrdən qurtularam ,-deyə, əvvəlcə ona aludə 

oldum. Bir az keçdikdən sonra anladım ki, heç kim 

məni keçmişimdən və özümdən ayırmaq qüdrətində  

deyil. Ondan soyumağa başladım. 

Amma günün birində hamilə olduğunu dedi. O, məni 

sevdiyini və bu uşağı  doğmaq istədiyini söylədi. 

Mən ona qadağa qoya blməzdim. Bəlkə də, bu 

mənim də yeganə şansım idi, bəlkə, daha heç zaman 

övladım olmayacaqdı. Razılaşdım. Düşünürdüm, qız 
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olacaq, adını da Arzu qoyacağam və ömür boyu birgə 

yaşayacağıq doğma insanlar kimi. Amma oğlan oldu 

və mən atamın şərəfinə onun adını Adil qoydum. 

Adil-məni həyata bağlayan ikinci bir bağ oldu. Mən 

onun üçün yaşamağa, mübarizə aparmağa başladım. 

Onu fırtınaların, məchulluqların axarına atmaq mənə 

ar gəlirdi. Yalnız onun xatirinə Anna ilə nikaha 

girdim. Oğlumun normal ailəsi  və tərbiyəsi olmalı 

idi. 

  Deməli, Anna keçmişlə bağlı  hər şeyi bilirdi. 

Mənim adımın yalnız Arzu olması da onda gərginlik 

yaradırdı. İndi onun soyuq davranışının səbəbi aydın 

oldu. 

  Emin yaraşıql idi. Klinikadakı bütün qadınlar 

onunla zarafatlaşır, xoş münasibət saxlayırdılar. 

Onunla getdiyimiz yerlərdə həmişə diqqət 

mərkəzində olurdu. Bu, məni qıcıqlandırmırdı, 

əksinə, sevindirirdi. Axı, o, mənim Eminim idi. Son 

günlər daha da yaxınlaşmışdıq. Klinikada çox zaman 

bir yerdə olur, axşamlar da labaratoriyada, ya evdə 

söhbət edirdik. Onunla olduğum müddətdə hər şeyi 

unudurdum. Keçmişi, gələcəyi, qeyri-adi 

vəziyyətimizi...Bütün çətinliklər, maneələr çəkilib 

gedirdi. Onun gözlərinə baxaraq, nəfəsini hiss edətək 
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yaşamaq  məni xoşbəxt edirdi. Bu qısa anların səatəti 

ilə dünyanı unudurdum. 

   Iş gününün sonunda Emin dedi ki, həftə sonu, 

istirahət günü şəhər kənarına gedəcəyik. Həkimlər 

danışırdı ki, bu, onlarda adətidir. Bəzən istirahət 

günlərində  dincəlməyə göl kənarına, meşəyə  və  

başqa yerlərə gedirlər. 

Emin mənə: 

-Əsl bizim kababdan bişirəcəyəm. Hazırlaş. 

-Mən istirahət günü mağazaya gedəcəkdim. Geyim 

gətirmədim ki, burdan alaram. 

-Bunun üçün istirahət gününü niyə gözləyirsən?  

Qalx, gedək. 

-İndimi? 

-Hə. Burda gecələr də işləyir ticarət mərkəzi. Çox 

adam gecə alış-veriş edir. 

-Gedək, amma bir şərtim var. Özüm alacağam, siz 

mənə heç nə almayacaqsız. Pulum da var. 

-Yaxşı...mən də bəzi şeylər almalıyam. Adil özü alır 

özünə, biz aldığımızı bəyənmir. 

Mənim də vaxtım olmur, harasa gedəndə vacib eləyib 

alıram. 

Biz işdən birbaşa geyim mağazasına getdik. Mən bir 

neçə dəyişək, isti geyim və  evdə geyinmək üçün  

dəstlər aldım. Emin də özünə köynəklər, sviter, jaket 

və nələrsə aldı. 
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Biz ticarət mərkəzində olan restoranda yemək yedik 

və Emin məni evə gətirdi. Aldığım paketləri 

götürdüm, xüdahafizləşərkən: 

-Arzu, bunu da məndən qəbul elə, çox xoşuma gəldi, 

çox xahiş edirəm... 

Mən narazılıqla: 

-Biz danışdıq axı... 

-Danışdığımız kimi, sən özün aldın, bu isə 

hədiyyədir. 

-Siz mütləq bir səbəb tapacaqsız...  

Onun uzatdığı qutunu aldım. 

-Çox sağ olun. Hələlik. Gecəniz xeyirə. 

-Xudahafiz... 

                                                         *** 

     Yuxarı çıxıb  qapını açdım.Əllərimdəkiləri yerə 

qoydum. İşıqları yandırdım. Bunu nə  vaxt aldığını 

görməmişdim. Maraqla qutunu açmağa başladım. 

Qutunun içində  

zümrüd rəngli zərif parçadan tikilmiş paltar  var idi. 

Onu əlimə alaraq oturdum. Bu-mənim xoşladığım 

rəng idi və o bunu bilirdi. 

   Üstümdəki paltarları soyunub onu geyindim. 

Güzgüdə özümə baxdım. Paltar sanki əynimə 

tikilmişdi. Boynunun və qollarının zərif işləmələri, 

belinin büzmələri o qədər yaraşıqlı idi ki, bu 
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cazibədən gözlərim doldu. Bütün gənc qızlar, 

qadınlar kimi mən də gözəl görünmək, gəncliyimi 

yaşamaq istəyirdim. İndiyədək çəkdiyim yükdən, 

daşıdığım düşüncələrdən  gözəlliyimin, gəncliyimin 

həzzini  duya  bilmirdim. Fatimə demişkən, ”xalxın 

qızları ding-ding dingildəyir”, mən isə həmişə fikirli, 

düşüncəli, kədərli olurdum. Bu da mənim yaxınlarımı 

narahat edirdi. 

Paltarı soyunmadan aldıqlarımı yerbəyer elədim. 

Bəzi şeyləri unutmuşdum. Başqa vaxt tək gedib 

onları da almaq lazım idi.   

Telefonumu götürüb Eminə mesaj yazdım: ”Çox 

bəyəndim. Gözəldir. Təşəkkür edirəm.” 

Bir dəqiqədən sonra cavab gəldi. ”Çox mübarəkdir! 

Gülə-gülə.” 

                          

                                                         *** 

    Aramızdakı cazibəyə və yaxınlığa baxmayaraq, 

Emin  mənimlə bacısı və ya qızı kimi, yaxın qohumu 

kimi davranırdı. Bəzən elə hallar olurdu ki, o hər şeyi 

unudurdu. 

Mən onu çox gözəl anlayırdım. O da mənim kimi iki 

zaman arasında, iki şəxs arasında yaşayırdı. Bəzən bu 

keçidləri hər ikimiz unudurduq. Mənim üçün hər şey 

aydın idi. Amma Emin həqiqəti biləcəyi təqdirdə 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Nisə Bəyim                 ONLİNE 

 

267 267  

mənimlə necə rəftar edəcəkdi? Mən bu qeyri-

müəyyənlik, müəmmalar içində  çabalayırdım.  

   İstirahət günü növbədə olanlardan başqa hamı 

klinikanın həyətinə toplaşacaqdı. İlk dəfə 

həmkarlarımla bir yerdə gəzintidə olacaqdım. 

Həkimlər deyirdi ki, bu əla istirahətdir. Onlar gəzinti 

üçün  nə lazım olduğunu bilirdilər və hazırlaşırdılar. 

Özcan deyirdi, termosda isti  çay götürüm. Çünki 

onlar içki içir və çaya ehtiyacları olmur, mən də  iri 

termosda çay dəmləyib götürdüm. Səhər geyinib 

həyətə düşdüm. Emin məni götürəcəkdi. 

Emin deyirdi, Adil də gələcək, amma o Anna ilə  bir 

maşında olacaqdı. Şəhərdən xeyli aralandıq. 

Almaniyanın yolları o qədər gözəl, rahat, mənzərəli 

idi  ki, adam baxmaqdan yorulmurdu. 

   Maşında məndən başqa daha iki xanım vardı. Frau 

Malqojata polyak idi. Frau Elizabet alman- hər ikisi 

klinikanın çoxdankı- yaşlı işçiləri idi. Biz gəlib gölə 

çatdıq. Ətraf yamyaşıl düzənlik və meşəlik idi. Səhər 

çağı olduğundan  duman idi. Sanki gölün içindən 

duman qalxıb ətrafa dağılırdı. Maşınlar gəlib 

çatdıqca hər kəs düşüb gölün sahilinə yığışırdı. Sonra 

klinikanın böyük təchizat maşını gəldi. İşçilər cəld 

qapıları açıb maşını boşaltmağa başladı. Yığma 

stullar, stollar bir neçə dəqiqəyə düzüldü, qazanlar, 
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boşqablar, ərzaqlar və su dolu qablar. Hamı- xüsusən 

gənclər kömək edirdi. Bir neçə dəqiqəyə hər şey 

hazır oldu. Bütün bunlar mənə inanılmaz görünürdü. 

Heç vaxt belə şey görməmişdim. İstirahətin nə 

demək olduğunu indi anladım. Meşə yaxınlıqda 

olduğu halda, mağazadan alınmış və bağ-bağ 

bağlanmış odunları üst-üstə ylğıb tonqal qaladılar. 

Hava soyuq idi. Hiss etdim nazik geyinmişəm. Nazik 

idman kostyumunda qollarım, kürəyim buz kimi 

oldu. Yaxınlaşıb tonqalda qızındım. İri nikel qablarda 

kofe var idi. Kim istəyirdi özü yanaşıb götürürdü. 

Mən də plastik  stakan götürüb özümə kofe süzdüm. 

İsti-isti içdim. Adil mənə yanaşıb salamlaşdı .Biz 

gəzişib söhbət etməyə başladıq. Onun dərsləri ilə 

maraqlandım. O isə mənə suallar verirdi. 

-Bizə niyə gəlmirsiz? Atamdan soruşuram sizi tez-

tez. 

-O qədər iş olur ki, ancaq gecə evə gedib çıxa 

bilirəm. Sən niyə gəlmirsən? İstədiyin zaman  gələ 

bilərsən, ya zəng edə bilərsən. 

-Azərbaycana nə vaxt cedəcəksiz? 

-Hələlik, burdayam...bəlkə, bayramda getdim, 

bilmirəm hələ. Niyə soruşursan? 

-Mən də getmək istəyirəm. Atam  icazə verib. 

-Məmnuniyyətlə. Çox sevinərəm buna. 

Telefonumu açıb şəkilləri ona göstərməyə başladım. 
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-Bunlar mənim qardaşlarımdır. İsmayıl, Famil, Alsu. 

-Nə gözəl. Darıxırsızmı  onlar üçün? 

-Hər gecə danışırıq Skaypda. Bir-birimizi görürük. 

Oğlanlar universitetdə oxuyur. 

Bakıdadırlar. 

Anna bizə yaxınlaşaraq: 

-Buralar xoşunuz gəldimi? 

Mən: 

-Əlbəttə, çox gözəldir. Biz də  Adillə  söhbət edirdik. 

Anna: 

-Bir şey yemək istəyirsizmi? Evdən yemək 

gətirmişəm.  Adil də səhər heç nə yemədi. 

Biz stola sarı getdik. Stolun üstündə o qədər yemək 

düzülmüşdü ki...amma ocaqda bişəcək kababı 

gözləyirdim. Bir neçə adam bu işə ciddi girişmişdi. 

Kabab üçün zövqə görə müxtəlif ətlər doğranıb 

hazırlanmışdı. Orda da bizdə olan kimi tərəvəz bol 

istifadə olunur. Emin də ocağın başında idi. Biz 

yaxınlaşdıq. Emin dönüb Adilə: 

-Gəl, sən də öyrən. 

Özcan  canfəşanlıqla: 

-Doktor, siz gedin oturun. Bu işi siz mənə buraxın . 

Mən çoxdanın ustasıyam. 

Özcanın zarafatına güldük. 

Musiqi qoymuşdular. 
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Biz stolun arxasında əyləşdik. Mən ac olmasam da, 

Annanın uzatdığı boşqabdan bir qutab götürdüm. 

Emin mənə sarı dönərək: 

-Üşüyürsənmi?  Çox nazik geyinmisən. 

Mən gülümsəyib başımla təsdiqlədim. 

O, jaketini soyunub mənə verərək: 

-Geyin. 

Mən ona etiraz edərək: 

-Yox, bəs siz? 

O jaketi çiynimə salaraq: 

-Mən üşümürəm, ocağın istisi vurdu. Həm də 

maşında gödəkcəm də var. 

Gözaltı hiss elədim ki, Anna bizə baxır. Onu çox 

gözəl anlayırdım. Qısqanırdı...və 

 bu, səbəbsiz deyildi.       

-Açarı verin,  gətirim. Həm qızınım bir az maşında. 

O, cibindən açarı çıxarıb verdi. 

Mən jaketə büründüm. Onun bədəninin  hərarəti  

jaketi isitmişdi. Soyuq bədənimə bu hərarət yayılaraq  

xoş bir duyğu yaradırdı. Canıma istilik gəldi. İndi nə 

qədər üşüdüyümü daha aydın hiss etdim. Maşına 

oturub qapını örtdüm. Sellafon paketdən  Eminin 

gödəkcəsini götürdüm. Paketdə  onun notbuuku da 

vardı. Götürüb açdım. İlk baxmaq istədiyim  mənim 

adıma olan fayl idi. Son  zamanlarda nə yazdıqlarını 
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bilmək istəyirdim. Təxminim doğru çıxdı. Yazmışdı. 

Gözucu baxdım ki, məndən yazıb. 

Amma burda oxuya bilməzdim. Onu poçtuma atıb, 

notbuuku paketə qoydum. Gödəkcəni götürərək, 

maşının qapısını bağladım və onların yanına gəldim. 

Rəqs başlanmışdı. Alman rəqsi oynayırdılar. Mən 

belə rəqsləri yalnız filmlərdə görmüşdüm. 

Gəlib Eminin yanında oturdum. Rəqs edənlərə 

baxmağa başladım. Bu zaman Adil mənə yaxınlaşıb: 

-Oynayaqmı? 

-Mən bu rəqsləri bilmirəm. 

O, əlimdən tutaraq məni çəkib qaldırdı. 

-Gəlin, öyrədərəm, asandır. 

Emin təəccüblə Adilə baxdı. Yəqin ki, ondan belə bir 

jest gözləmirdi. Ona işarə ilə mənə göz vuraraq  

güldü. 

Mən çiynimdən jaketi stola qoyaraq onunla getdim. 

Adamlara baxaraq onlar kimi hərəkət etməyə 

başladım. Bu rəqslərdə partnyordan çox şey asılıdır. 

Əl-ələ tutub iti, sürətlə  fırlanaraq hərəkət edirdilər. 

Deyəsən, alınırdı. Ritmi tutub onlarla bərabər 

tullanıb-düşürdüm. Bir qədər rəqs edəndən sonra 

yoruldum. Onların yaxşı rəqs edənləri isə 

yorulmurdu, saatlarla oynayırdılar. 

Gülə-gülə gəlib oturdum. Eminə: 
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-Bizim rəqslər daha çətindir, eləmi? 

Anna da rəqs edənlərə qoşulmuşdu. Ondan heç 

gözləmirdim. 

Emin: 

-Bizim rəqslər fəlsəfədi ... 

Özcan əlində bir neçə şiş bizə yaxınlaşdı: 

-Bu da bizim kababımız. Mən tez  qab götürüb  

şişlərin altına qoydum. Özcan bıçaqla şişləri boşaldıb 

getdi. 

Emin: 

-Başla görək, sən bunlara fikir vermə. 

Mən kababı çox sevirdim. Əti yalnız  kabab şəklində 

yeyə bilirdim. 

Bu uzaq yerdə  kababın ətri mənə evimizi xatırlatdı. 

Emin yaxşı tikələri seçib mənim boşqabıma qoyaraq: 

-Evdə də bişirə bilərik. Sadəcə bizdə olmayan şey - 

vaxtdır. 

Mən iştahla yeməyə başladım. Özcan da gəlib 

oturdu. 

-Necədir, öhdəsindən gələ bilmişəm? 

Mən: 

-Əladır. Vallah, necə olsa , mən qəbul edərəm. 

Doğrudan da, dadlı idi. Arada duzlu xiyar, duzlu 

zeytun da yeyirdim. Rəqsdən yorulanlar da  gəlib 

otururdular, kabab yeyirdilər. 

Özcan yerindən qalxaraq: 
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-İndi növbə bizimdir.  

Onun nə dediyini əvvəl anlamadım. Durub getdi. Bir 

azdan türk havası səslənəndə anladım. 

Yanımıza qayıtdı . 

-Hə, Arzu hanım, qalx görək, göstər bunlara rəqs 

necə olur. 

Mən qalxaraq onunla getdim. Əslində, heç vaxt türk 

havalarına rəqs etməmişdim. Amma ruhumuza o 

qədər yaxın idi ki, Özcanı tək buraxa bilməzdim. 

Hamı maraqla bizə baxırdı. Çox ağır-ağır başlayan 

rəqs ketdikcə sürətlənirdi. Bizə baxıb  başqaları da 

oynamağa başladı. Kim musiqidən anlayırdısa, 

sümüyünə düşürdüsə, oynayırdı. Uzaqdan Adili də 

çağırdım. Gülə-gülə gəlib bizə qoşuldu. Qəfildən 

gözüm Eminə sataşdı. Əlini üzünə dayaq edərək 

oturmuşdu. Bizə baxırdı, amma çox fikirli 

görünürdü. Nədənsə, həvəsim söndü. Onlardan 

aralandım, gəlib jaketə bürünərək Eminin yanında 

oturdum. 

-Rəqs etmək istəmirsiz? 

O, kədərlə mənə baxaraq: 

-Yadımdan çıxıb. Gəncliyimdə oynadığımdır. 

-Siz elə indi də gəncsiz. Burdakı qadınların hamısı 

sizə aşiqdir. 

O, elə ürəkdən güldü ki, təəccüblə ona baxdım. 
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-Doğru deyirəm. 

Mənə diqqətlə baxaraq sözü dəyişdi: 

-Kabab üstdən yaxşı çay olsaydı... 

Mən sevincək: 

-Aaaa...çay var də, gətirmişəm. Açarı alıb maşına 

qaçdım.Termosu götürüb  qayıtdım. 

O, termosu məndən alaraq: 

-Əla...ağıllı iş görmüsən. Biz çaysız qala bilmirik 

ki...Stakanlara çay süzdü. 

Bəh...bəh... 

Biz çay içə-içə rəqs edənlərə baxırdıq, oynayanlar 

yorulmaq  bilmirdilər. 

Mənə tərəf dönərək.: 

-Xoşuna gəldimi? 

-Çox...hər şey yaxşıdır. Kabab isə super. 

Güldü. 

Ürəyimdə: ”Səninlə bərabər olan hər şey gözəldir, 

əzizim...” 

Bir azdan musiqi kəsildi. Oynayanlar oturmağa 

məcbur oldu. Emin : 

-Henrix, indi növbə sənindir,  gətir... 

Mənə dönərək: 

-Əla oxuyur, buna yaxşı qulaq as...təsəvvür edirsən, 

şeirləri də özü yazır. Əsl istedaddır. Diskləri var 

ee...amma həkimliyi buraxmır.Yaxşı da edir. 
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    Henrix  35 yaşlarında, sarı saqqallı, əsl alman 

sifətli kişi idi. Mən onu klinikadan tanıyırdım, 

görmüşdüm. Gitarasını götürüb gəldi. Qarşımızda 

oturub çalmağa və həzin səslə oxumağa başladı. 

Həqiqətən, gözəl oxuyurdu. Heyranlıqla ona qulaq 

asırdım. Melodiyalar da, sözlər də həzin, gözəl idi. 

Henrix uzaq, unudulmaz sevgidən oxuyurdu. Mənə 

elə gəlirdi ki, bu mahnı bizim haqqımızdadır, bizim 

sevgimizdən ,bizim ayrılığımızdandır. O, bu anda 

bizim ruhumuzu duyur və bizim üçün oxuyur. Henrix 

yalnız mənə və Eminə baxaraq oxuyurdu. Heç kim 

bizim qədər ona dalaraq uzaqlara getməmişdi. Heç 

kəs bizm qədər ayrılıq çəkməmişdi. Heç kim bizim 

kimi yanaşı, çiyin –çiyinə oturaraq, bir-birinin 

nəfəsini duya-duya uzaq zamanların həsrətini 

çəkmirdi. O, bizim qəlbimizin duyğularını, bir-

birimizə deyə bilmədiyimiz sözləri dilə gətirirdi. 

   Eminin jaketinə bürünərək bütün ətrafı 

unutmuşdum. Bu aləm mənim üçün deyildi. Öz 

aləmimdə, qurduğum xəyallara  bürünmüşdüm. 

Henrixin nə zaman dayandığını hiss eləmədim. Mən 

qanadlarında uçduğum duyğulardan yerə enmək 

istəmirdim. 

Bu mahnılardan sonra çox kədərləndim. Axı, mən 

niyə əlimə-ayağıma ilişən torları qırıb ata bilmirəm? 
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Bütün bu mənasız sərhədlər, divarlar, maneələr nə 

üçün idi? Əslində, onları biz özümüz yaradırıq. 

Könlümüzdə əbədi bir sevgi varkən, böyük bir 

həqiqət varkən, bu acizlik, qorxaqlıq nədir, 

haradandır? Biz bir-birimizə doğru illərlə addım –

addım gəlmişik, illərlə bir - birmizə addım-addım 

yaxınlaşmışıq. Budur, indi qarşı-qarşıya dayanmışıq. 

Aramızda cəmi bir addım var. Cəmi bir addım. Biz  

bu addımı niyə keçə bilmirik? Cəsarətimizmi çatmır, 

ya inamımızmı? Bu- bir addımı ya mən atmalıyam, 

ya da o...ikimizdən birimiz... 

Emin qoluma toxunarkən diksindim. 

Onun mənə nə dediyini anlamadan key-key üzünə 

baxdım. 

-Arzu, maşına gedəkmi? 

İndi ətrafa baxaraq hər kəsin yığışdığını gördüm. 

-Aha... 

Qalxıb maşına sarı getdim. Emin termosu götürərək 

arxamca gəldi. 

                                                       *** 

Maşında sakitcə oturmuşdum. Emin də danışmırdı. 

Fikirli idi. Maşındakı xanımlar  mürgüləyib susurdu. 

Evimin qarşısında daynanda düşdüm. Jaketi soyunub 

maşına qoydum. Termosu və çantamı götürərək 

onlarla sağollaşdım. Eminə baxaraq: 

-Həmişə gəzməkdə. 
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Gülümsündü. Gözləri o qədər kədərli idi ki...  

     Evə girib işıqları yandırdım. Çay 

qoydum.Vannanı isti  su ilə doldurdum. Qıçlarım 

gizildəyirdi. Soyuqdan ola bilərdi. İsti suda uzanıb 

gözlərimi yumdum.Yorulmuşdum. 

Bu gün fərqində oldum. Emin dəyişmişdi. Onun 

münasibətindəki əvvəlki ərkyanalıq,  şuxluq  yox idi. 

Sanki nədənsə çəkinirdi. Tez-tez dalğınlaşırdı. Mənə 

elə gəlirdi,o mənim gözlərimə baxmaqdan çəkinir. 

Hiss edirdim ki, gözlərini məndən yayındırır. Yadıma 

düşdü ki, poçtumda yazı var. Suyu buraxaraq, duşu 

açdım. Saçlarımı şampunlayıb yaxaladım. 

Xalatımı geyinib, başımı dəsmalla sarıdım. Çay 

süzüb içdim və bir soyuqdəymə əleyhunə həb atdım. 

Notbuukumu götürüb çarpayıya uzandım. 

Topuqlarımda şişkinlik var idi. Bu-nədən olar, 

görəsən? Səhər klinikada həkimlərə göstərərəm. 

Poçtumu açıb faylı yüklədim. Məktubların 

oxuduğum hissəsini çevirib son tarixlərə baxdım. 

Budur, mənim buraya gəlişimdən sonrakı yazılar. 

Həyəcanlandım və tələsik oxumağa başladım. Onsuz 

da hər cümləni sonradan dəfələrlə oxuyacaqdım: 

  “Onu ilk qarşımda görərkən necə sarsıldığımı ifadə 

etmək mümkün deyil. Məni qara basdığını, yuxu 

gördüyümü zənn etdim. İllər sonra yenidən onu 
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görəcəyimdən  ümidimi üzdüyüm bir zamanda 

qarşımda dayanmışdı. Sənədlərini mənə təqdim etdi. 

Bu- ola bilməzdi! Taleyin mənimlə belə amansızlıqla  

oyun oynaması haqsızlıq idi. 

Eyni ad, soyad, eyni sima...amma başqası- Kərimin 

qızı olduğunu söyləyəndə yenidən bütün dayaqlarımı 

itirdim. Bu qədər bənzərlikmi olar? Bir anın içində 

beynimdən neçə fikir gəlib keçdi. Bəlkə, doğru 

demir? Bəlkə, məni sınamaq istəyir? 

Təcili işim olduğundan  ondan ayrıldım. Axşama 

qədər nə etdiyimi, necə etdiyimi bilmədim. Axşam 

onunla görüşüb söhbət etdik. Onun buraya gəlməsi 

təsadüf idimi? 

Bəs, Arzu hardadır? Mənim Arzum qeyb olandan 

sonra bu qız dünyaya gəlib. Fikirləşirdim, carə 

axtarırdım, cavab tapa bilmirdim. Bu iki hadisənin 

arasında əlaqə var idimi? Əgər bu Arzu idisə, niyə 

məndən saxlanırdı? Niyə həqiqəti demirdi? 

Mənə inanmırdımı? Qorxurdumu?..Hələlik, bu 

sualların cavabını tapa bilmirəm. Necə olsa, o, dediyi 

kimi, Arzunun qardaşı qızıdır, Kərimin qızıdır. Və 

mənim borcum onun yanında olmaq, onu 

qorumaqdır. Biz bir yerdə işləyəcəyik. Və zamanla 

mən hər şeyi öyrənəcəyəm.” 

   “Çox savadlı və ağıllı qızdır. Hərəkətləri, 

danışığı,davranışı, sanki yaşından çox böyükdür. 
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Həddindən artıq  gözəldir. Klinikada hamı ondan 

danışır. Müəlliməylə telefonda danışdım. Çox 

nigarandır. Əlbəttə, bu cür gənc və gözəl qızın yad 

ölkəyə gəlməsi   ağlasığan deyil. Onu qoruyacağıma 

söz verdim. Doğrudanmı Arzunun buraya gəlişinin 

arxasında elmi tədqiqata güclü həvəs durur? Mən 

onun elmi işini oxudum. Mən artıq uşaq deyiləm. Bu 

qədər ciddi elmi işin 20 yaşlı bir tələbə tərəfindən 

yazıldığına heç kim məni inandıra bilməz. Bir neçə 

dil bilir. Əməliyyatlar zamanı mənə assistentlik edir. 

Hətta o bu əməliyyatları mənsiz də, təkbaşına edə 

bilər. Bunlar məni şübhələndirir. Amma niyə o Arzu 

olduğunu gizlədir? Bəlkə, bunu deyə bilməz? Bəlkə, 

bu sirdir? Bəlkə, mənim bilmədiyim bir səbəb var? 

Allahım, bu bəlkələr mənim bütün varlığımı sarsıdır, 

məni əlacsız, çarəsiz buraxır. Əlimi-qolumu bağlayır. 

Dayan! Bəlkə, mənim evli olduğuma görə? Əlbəttə, 

O düşünür ki, mənim ailəm var. Oğlum var. Bu 

üzdən məcburdur saxlanmağa. O hardan bilsun ki, 

mən yalnız Adilə görə Annanın yanındayam. Bu 

barədə düşünmək  və  qərar qəbul etmək lazımdır. 

Ah...Arzu , sən hələ də anlamadın ki, mənim 

həyatımın mənası tək sənsən...”. 

  “Həyatım tamam dəyişib. Daha doğrusu, həyatı 

unutmuşam. Hər şeyi unutmuşam. Qəlbimə də, 
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ruhuma da hakim kəsilən- Odur. Aldığım hər 

nəfəsdə, beynimin hər hüceyrəsində odur. Bütün 

günü bir yerdəyik. Bir işləyirik, bir əməliyyata 

giririk, bir yemək yeyirik. Yalnız gecələr ayrılırıq. 

Bu zaman da onun xəyalını özümlə gətirirəm. Bir 

bəhanəylə zəng edib, səsini eşitmək istəyirəm. Hər 

kəs bunun fərqindədir. Mən özümü onun gözlərində 

görürəm, o da bütün varlığı ilə ruhumdadır. Varlığı 

məni bəxtiyar etsə də, ürəyimi sıxan bir fikir məni 

dəli edir. O, çox gəncdir, hələ uşaqdır. Mənimsə 45 

yaşım var. Mən artıq gənclik sevdalarından çox 

uzağam. Bəlkə də, bu üzdən mənə açılmadı. 

Aramızdakı yaş fərqi  onu  dayandırdı. Bu şübhələr 

məni üzür. Hərdən mənə o qədər yaxın olur ki, hər 

şeyi unuduram. Zaman da, şərait də, vəziyyət də 

hökmünü itirir. Elə ki, ondan ayrılıram, suallar məni 

təkləyir, şübhələr içimi yeyir. Onun ətrafında fırlanan 

o türk oğlanı görməyə gözüm yoxdur. Ona necə 

baxdığını görürəm, bu-məni özümdən çıxardır. 

Onunla başqa yerlərə gedəndə də nəzərlərin onun 

üzərində dayandığını görürəm.Yəqin, fikirləşirlər ki, 

bu gənc, yaraşıqlı  xanım mənim qızımdır. Əslində, 

qızım olmalı idi. O, artıq anlayır, mənim onu 

sevdiyimi bilir. Qəhr oluram, İlahi !” 

   “Evə gec gəlməyim, klinikada onun yanında itib-

batmağım Annanın çoxdan nəzərindədir. Dünən 
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bizim söhbətimiz oldu. Mən aramızın bu dərəcədə 

açılmasını istəməzdim. Amma həqiqəti kimsə 

söyləməli idi. Dünən evə gec qayıtdım. Arzu ilə 

labarotoriyada ləngimişdim. Anna məni gözləyirdi. 

Evə girərkən: 

-Niyə  yatmamısan ?- deyə soruşdum. 

-Səninlə danışmaq istəyirdim. 

-Nə barədə? 

-Gəl otur. Sənə deyəcəklərim var. 

Keçib onunla üzbəüz kresloda oturdum. Hiss etdim 

ki, xoşagələn söhbət olmayacaq. 

-Buyur, eşidirəm. 

-Emin, mənə qulaq as, sona qədər dinlə, xahiş 

edirəm. Biz çoxdandır bir yerdəyik. Bilirəm, məni 

heç zaman sevməmisən. Oğlumuza görə mənimlə 

evləndin. İndi o ,böyük oğlandır. Həyatını özü 

müəyyən edə bilər. Mən görürəm hər şeyi, sən 

susursan, amma mənim də qadın qürurum var. Bir-

birinizi sevdiyinizi bilirəm. O da səni sevir. Hətta 

bunu deyə bilərəm ki, bura gələndə o artıq səni 

sevirdi. Bütün bunları bilmək və dözmək ağırdır. 

Mənə görə, oğluna görə, özünü incitmə. Sənin halını 

çox gözəl başa düşürəm. Sevdiyin bir adamın 

əzablarını duymaq və  bunun səbəbkarı olmaq  çox 

ağırdır. Mən bu günahı götürə bilmərəm. Mən 
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istəmirəm, sənə maneə olduğum üçün  mənə nifrət 

edəsən. Onsuz da əvvəl-axır gedəcəksən. Heç kim 

səni  saxlayacaq  gücdə deyil. İstədiyin vaxt gedə 

bilərsən. Biz sənə buxov olmayacağıq. Əgər səbəb 

biziksə, mən boşanmağa razıyam. Bunu demək 

istəyirdim. 

Mən yerimdən qalxaraq: 

-İndi bunları danışmaq zamanı deyil. Yorğunam . 

Yatacam. 

Otağıma gedib , çarpayıya uzandım. 

Annanın gözlənilməz  qərarı , bəlkə də, bu vəziyyətin  

ən sadə çözümü idi. 

Amma hər şey bu qədər bəsit  deyildi. Hər şey 

Arzuya bağlıdır. O, özünü saxladığı qədər, həqiqəti 

söyləməyənə qədər mən ona yaxınlaşa bilmərəm.O 

aramıza elə bir divar qoyub ki, mən onu keçə 

bilmərəm. Gözləyəcəyəm. Ölənə qədər onun qərarını 

gözləyəcəyəm”. 

  “Eşidirsən? Hər şey sənə bağlıdır. Niyə belə 

edirsən? Niyə özünü məndən uzaq saxlayırsan? Artıq 

tam əminəm: bu-sənsən, mənim Arzum...bəzən 

özünü unudursan, bəzən məni də götürüb uzaqlara 

gedirsən, məni birlikdə olduğumuz  anlara aparırsan. 

O zaman biz o qədər xoşbəxt oluruq ki...sonra yenə 

qayıdırıq, yenə divar, yenə sədd! Danış mənimlə, 

Arzu! Gəl, birlikdə  yox edək bu ayrılığı, bu həsrəti. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Nisə Bəyim                 ONLİNE 

 

283 283  

Bir yerdə yıxaq bu divarları. Nə edəcəyiksə, ikimiz 

bir yerdə edək .Əgər sənin sirrin varsa, onu da bir 

yerdə açaq. Nə olur –olsun, nə baş verir-versin, ölüm 

də olsa, mən səninləyəm, bunu bil!” 

“Etiraf edim ki, mən səndən  inciyəm. Mənə 

inanmadığın üçün. Səni  nə qədər sevdiyimi bilə-bilə 

vaxtı uzadırsan...nə qədər mənasız olduğunu bir 

bilsəydin...Mənə də, özünə də haqsızlıq edirsən. 

Bilirəm axı...qəlbində nələr baş verdiyini bilirəm,  

gözlərinə baxanda səni duyuram...” 

   Daha oxumadım. Oxuya bilmədim. Mən nə edirəm, 

İlahi! Dəhşətdən əlim-ayağım buz kimi oldu. 

Yerimdə titrətməyə başladm. Telefonu götürüb onun 

nömrəsini yığdım. Çağırırdı. Cavab  olmadı. Yəqin, 

eşitmir, telefonun yanında deyil. Demək, onun 

davranışlarındakı dəyişikliyin səbəbi  mənəm. 

Mənim susqunluğum, mənim qərarsızlığımdır. 

Qalxıb saçımı qurutmağa başladım. Üşüyürdüm. 

Adyala bürünüb yerimə uzandım. Telefonum çaldı. 

Tez götürüb açdım. 

Emin: 

-Axşamın xeyir. Hamamda idim. Baxdım ki,  zəng 

etmisən. Nə olub? 

Mən mümkün qədər sakitləşməyə çalışaraq: 
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-Axşamınız  xeyir. Bir şey olmayıb. Elə-belə...zəng 

elədim ki, görüm necəsiz? Danışmaq istədim. 

-Yaxşıyam. Boynuma alım ki, bir az yorğunam. 

Yəqin, hava təsir elədi. O qədər qapalı yerdə oluruq 

ki...sən necəsən, yaxşısanmı? 

-Həə...indi yatacam. Bayaq fikirli idiniz , nigaran 

qaldım. 

-Yoox, elə bir şey olmayıb.Yəqin, 

dalmışammış...dincələ bildinmi, xoşuna gəldimi? 

-Çoox xoşuma gəldi. Xüsusən, Henrixin  oxuması. 

Düzü, heç gözləmirdim. 

-Həyatda o qədər gözlənilməz şeylər olur ki... 

-Doğrudur. Sabah işə gələcəksiz? 

-Əlbəttə. Niyə soruşdun? 

-Elə- belə... 

-Sözün varsa , söylə... 

-Sözümmü?Aha...var...indi yox, sabah danışarıq... 

-Necə istəyirsən...sabah danışarıq.  Gecən xeyirə 

qalsın... 

-Xeyirə qarşı... 

Ürəyimin guppultusu qulaqlarımda əks-səda verirdi. 

Deməli, sabah...sabah , mütləq, hər şeyi ona 

söyləyəcəm...hər şeyi... 

 

                                                         *** 
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    Gecə yarı qəfildən oyandım. Əvvəl mənə nə 

olduğunu anlaya bilmədim. Yerimdə dönmək 

istəyəndə tərpənə bilmədim. Əlimi bədənimə 

vurdum. Alnıma, üzümə qoydum. Qızdırmadan 

yanırdım. Qalxıb su içmək istədim, ayaqlarım yer 

tutmadı.Təzədən yerimə uzandım. Üşütməm başladı, 

dişim-dişimə dəyirdi.  

Durub bir dərman ata bilsəydim. Bir az uzanım, 

özümə gəlim, sonra mətbəxə gedərəm. 

Yenidən hərarətim qalxdı. Emini oyatmaq lazımdır. 

Durub onun otağına gedirəm. Çarpayısına 

yaxınlaşıram. Başını qolunun üstünə qoyub, böyrü 

üstə yatıb. 

Əlimi onun çiyniyə qoyuram: 

-Emin...Emin...oyan...dur..tez ol...mənə su ver...mən 

yenə də xəstələnmişəm. Qızdırmam var. Dur, nə olar, 

mən ayıla bilmirəm axı... 

   Harda olduğumu bilmirəm. Sayıqlayıram. Kimsə 

məni çağırır. Hardansa səs gəlir. Amma gözümü aça 

bilmirəm. Ya telefondur, ya qapıdır. 

Durmaq lazımdır. Başımı zorla qaldırıram. Ətrafa 

baxıram. Bura haradır? Mən burda neynirəm? Yenə 

zəng səsi gəlir. Telefona baxıram. Qapını açmaq 

lazımdır. 
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Qapıya nə qədər müddətə getdiyimi xatırlamıram. 

Sanki illər gəlib keçir, mən elə gedirəm, 

gedirəm...Qapının dəstəyindən tuturam. Niyə axı 

qapı? Həmişə qapını zorla açıram...Həmişə qarşımda 

bağlı qapı var. Bütün gücümü toplayıb açarı bururam 

Qapını açıram. Emin...hə, çağırdım axı, çağırdım 

gəldi...Emin... 

   Huşumu yenidən itirirəm. Mənə nə olub? Niyə 

gözümü aça bilmirəm. Emin burdadır. Emin, getmə, 

sənə sözüm var. Sənə deyəcəm. Mütləq deyəcəm. 

Məni bağışla... 

  Yenə harasa gedirəm, sanki ağır dəyirman daşı 

fırlanır. Mən bu daşı çox görmüşəm,  elə fırlanır, 

dayanmır, adamın gözünü yorur. Gözüm ağrıyır. 

Baxa bilmirəm. Henrix oxuyur. Uzaq 

sevgilərdən...ayrılıqlardan...Bağışla məni, Emin, 

bağışla, mən deməliydim bunu, səni sevdiyimi, sənin 

üçün gəldiyimi deməliydim...bir addım qalıb, bir 

addım... 

Emin məni çağırırdı: 

-Arzu, aç gözünü...aç... 

Gözümü açmaq istəyirdim , amma gücüm çatmırdı, 

öz-özünə qapanırdı. 

    Kimlərinsə danışıqlarını eşidirdim. Səslərini 

eşitsəm də, nə danışdıqlarını aydınlaşdıra bilmirdim. 

Yatmaq istəyirdim. Rahat yatmaq. Nə qədər 
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yatdığımı bilmirəm. Qəfil oyandım. Gözümə işıq 

düşürdü. Əlimi gözümə tutdum. Evdəki lampanın 

işığıdır gözümə düşən. 

Durub oturdum. Çarpayının yanındakı  kresloda 

Emin yuxulayıb. 

Onu səslədim: 

-Emin... 

Diksinib gözlərini açdı. 

Təəccüblə ona baxaraq: 

-Siz nə vaxt gəldiniz? Mənə nə olub? Huşumu 

itirmişdimmi? 

Emin dikəlib mənə sarı əyildi, əlimi tutaraq: 

-Xəstələnmisən. Yüksək  hərarətin var idi. İndi 

necəsən? Ağrın varmı? 

-Bilmirəm ki... Çoxdan burdasız?  Nə bildiniz ? 

-Sən çağırdın. Dünən gecə, yuxuma gəlmişdin, məni 

çağırırdın. Səhər gəldim işə,  gördüm yoxsan. Zəng 

edirəm, cavab vermirsən. Gəldim bura. 

-Qapını mənmi açdım? 

-Həəə..sən açdın..handan-hana. Az qalmışdı sındırım. 

Mənimlə danışanda niyə xəstələndiyini demədin? 

-Dünənmi? Onda xəstə deyildim axı. Bir az 

üşüyürdüm. Həb  atdım, dedim keçər səhərə qədər. 
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-Sən niyə birdən-birə  belə xəstələndin? Bir sutkadır 

hərarətin düşmür. Bir litrə yaxın maye köçürmüşük 

sənə.  İndi yaxşısanmı? 

-Bilmirəm nədən oldu. İndi yaxşıyam. Amma 

susundan yanıram. 

-Bir az uzan. İndi sənə yaxşı çay verəcəm. Şorba 

verəcəm. 

-Əvvəl su verin , zəhmət olmasa...yemək istəmirəm. 

O durub mətbəxə  getdi. Gözümü yumub uzandım. 

”Nələr olur? Bu- nə deməkdir? Niyə özümdən 

gedirəm?” Əynimə baxdım. Bu tam başqa paltar idi. 

Yəqin, dəyişiblər. Kənara baxdım. Notbuuk  stolun 

üstündə idi. Görəsən anamgil zəng ediblərmişmi? 

Telefonu götürüb baxdım. Allah bilir, dünəndən bəri 

nə qədər zəng ediblər. Yığdım. Anam cavab verdi. 

Dedim ki, klinikada  ağır xəstəmiz olduğu üçün zəng 

edə bilməmişəm. Anam dedi ki, Emin  söyləyib.Tez 

sağollaşdım ki, sonra danışarıq, indi yatıram, 

yorğunam. Emin əlində sini içəri girdi. Ondan 

soruşdum: 

-Anamgil zəng etmişdimi? 

-Hə, telefonununa bir neçə dəfə zəng gəldi. Sonra 

məni yığdı anan ki, səninlə danışa bilmir. Narahatdır. 

Dedim , növbədədir. Əməliyyatda. 
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   Onun belə şux danışmağı məni şübhələndirdi. 

Sinini çarpayıma qoydu. Fincanı götürüb isti-isti 

içməyə başladım. 

O, qayğı ilə: 

-Tələsmə, ağzını yandırarsan... 

O da çayını götürüb qurtum aldı. Mənə qəribə tərzdə 

baxırdı. 

Ona baxmadan: 

-Sayıqlayırdımmı? 

Gülümsündü: 

-Həm də necə... 

-Aydındır. Allah bilir, nələr demişəm. 

Mənə baxmaqda davam edərək dinmədi. 

-Nə deyirdim ki? 

-Nə bilim...belə... uzaq sevgilər, filan... 

Onun gözlərinə baxaraq: 

-Daha nə deyirdim? 

Mənim israrla soruşmağım onu sanki əyləndirirdi. 

Təbəssümlə: 

-Narahat  olma...Biz sənin hayında idik. Nə 

danışdığını dinləmirdik. Sonra da uşaq kimi yatdın. 

-Abdal kimi həmişə mənə bir şeylər olur. 

O, ciddiləşərək: 

-Arzu, topuqlarında şiş olurdumu əvvəllər? 
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-Mən də son vaxtlar hiss edirəm. Əvvəllər olmurdu, 

olsa da, çox az  olurdu, səhər çəkilib gedirdi. Dünən 

gördüm, elə onu fikirləşdim ki, bu nədən şişsin? 

Gərək klinikada yoxlamadan keçim. 

-Səhər mütləq keçərsən. Bu – heç mənim xoşuma 

gəlmədi. 

-Bütün günü burda olmusuz,  hə? Başınıza bəla 

oldum.Utanıram  bu vəziyyətdən... 

O saçımı üzümdən kənar eləyərək: 

-Sən sağal , başqa heç nə düşünmə. Bizim işimiz elə 

hər gün xəstələrlədi. 

Fikirləşdim ki,  səhərdən  buradadır,  yəqin ki,  acdır. 

-Heç nə yeməmisiz? 

-Klinikadan şorba gətirdi dostların. Yeyəkmi? 

-Vallah,  yemək adı gələndə birtəhər oluram,  amma 

gedək mətbəxə , siz yeyin. 

-Sən də yeməlisən, mütləq. 

-O zaman mən geyinim,  gəlim. 

O sinini götürərək otaqdan çıxdı. Durub paltarımı 

dəyişdim. Dolabdan xalat, corab götürüb geyindim. 

Əynimdən çıxan paltarlar  götürüb, mətbəxə getdim. 

Onları paltaryuyana qoymaq istədim. Dolu idi. 

Emin mənə diqqət edərək: 

-Bir dolab paltar tərləmisən. Yığdım maşına. 

Xəcalətimdən heç nə demədim. Əlimi yuyub 

soyuducunu açdım. 
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Emin mənim hərəkətlərimi izləyərək: 

-Nə axtarırsan? Gəl otur, şorbanı qızdırmışam. 

Oturub  yeməyə başladı. Onun baxışlarında 

anlamadığım bir şey var idi. 

Mən də əyləşdim. Şorbadan bir-iki qaşıq içərək: 

-Mənə deməyəcəksiz? 

-Nəyi? 

-Nə bilim? Nə isə olub axı... 

-Yooo... heç nə olmayıb. Bir şey olsa idi, bilərdin 

ki... 

Yeyə-yeyə mənə baxırdı. Heç belə dilxor 

olmamışdım. İkibaşlı danışırdı. Yəqin, nəsə 

demişəm. 

-İştahan olmasa da, bir az ye. Sağalmaq lazımdır. 

Bazar günü klinikanın yubileyi şərəfinə ziyafətdir. 

Ona qədər tamamilə sağalmalısan. Bu, necə ola bilər 

ki, klinikanın ən gənc həkimi xəstə olsun? 

Onun gözlərindəki qəribə qığılcımı sezərək: 

-Doğrudanmı? Nə yaxşı! Ziyafət ha...harda olacaq? 

-Buranın  böyük klubu var. Meriyanındır. 

-Hamı iştirak edəcək? 

-Konkret kimi soruşursan? 

-Yəni,  məndəmi dəvətliyəm? 

-Təbii... 

-Siz qalacaqsız? 
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-Burdamı? Getməmi istəyirsən? 

Mən tez etiraz elədim: 

-Yox,  yox, qalın...sadəcə, bilmək istəyirdim. 

-Sənin dərmanların var.  Onları qəbul elə. İynənin də 

vaxtıdır. 

-İynəmi vuracaqsız? 

-Təbii ki, vuracam. Yenədəmi sayıqlamaq istəyirsən? 

Yenə onun gözlərindəki qığılcımlar oynadı. 

Susdum. Dəqiq, mən ona nə isə demişəm. Sadəcə, 

xəstə olduğum üçün, məni pərt etməmək üçün  heç 

nə demir. 

 

                                                         *** 

Mən  süfrəni yığışdırmağa başladım. 

-Arzu, dəymə. Mən edərəm. Sən dərmanlarını iç. 

İynəni vurub mən də yatacam. Səhər tezdən gedəcəm 

işə. Sabah iki əməliyyatım var. Sənsiz etməli olacam. 

-Yüngül şeyləri edim. 

Maşına yuyucu toz töküb işə saldım. Dəyişəyim yox 

idi. O, dərmanları gətirincə, tez qabları yudum. Düz 

deyirdi, suya əlim dəydikcə , canım gizildəyirdi. 

Dərmanları  atıb qolumu açdım. 

-Uzan, xanım qız, əzələyə vuracam. 

Otağa keçib, dinməz-söyləməz uzandım. Nəfəsimi 

içimə çəkib gözlədim. Başımı  qatmaq  və  gərginliyi 

aradan götürmək məqsədilə soruşdu: 
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-Sən də iynədən qorxursan? 

-Yox. Qorxmuram. 

-Afərin. Mən isə qorxuram. 

Təəcüblə: 

-Doğrudan? Ağrıtmır axı...yəni elə bil tikan batır 

də...biz o qədər ağrılara dözürük ki, iynə nədir ki? 

-Yəqin,  başqasının əlində olduğu üçün qorxuruq. 

Qalxıb ona baxdım. 

Anladım ki,  bu gün biz ciddi danışa bilməyəcəyik. 

İynənin yerini əlimlə sürtə-sürtə: 

-Dolabda təmiz mələfələr var. Adyal  da götürün. 

-Narahat olma. Çarəsinə baxarıq. Sən yat , dincəl. 

 

                                                     *** 

        Yerimdə uzanmışdım. Yuxum qaçmışdı. Emin o 

biri otaqda divanda yatmışdı. 

Bu xəstəlik məni lap ağır durumda buraxdı. Çarəsiz 

qalmışdım. Hiss edirdim nəzarəti itirmişəm daha. O, 

nə isə bilir, amma mənə demir. Bəlkə, notbuukumu  

açıb baxıb.Yəqin ki, baxıb. Demək, hər şeyi bilir. 

Amma mənim deməyimi gözləyir. O haqlıdır. Bəli, 

haqlıdır. Mən uşaq kimi davrandım, o da eyni  tərzdə  

mənə cavab verir. İndi mənim nə edəcəyimi, hansı 

addımı atacağımı gözləyir. 
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     Az qaldı yerimdən durum, gedim onu oyadım. 

Danışım hər şeyi. Bəlkə, heç yatmayıb.Yox, 

danışmaq istəsə idi, şərait yaradardı.Yorğundur, 

yatsın. Sabah danışarıq.Yəqin  ki, işdən bura gələcək 

mənə dəyməyə. 

Nə vaxt yuxuya getdiyimi bilmədim. Səhər məni 

Emin oyatdı. 

-Arzu, sabahın xeyir. Necəsən indi? Əlini alnıma 

qoydu. Qızdırman varmı? 

Mən zorla yuxydan ayılaraq: 

-Yaxşıyam. Yatmışdım. Yoxdur,  deyəsən. Siz 

gedirsiz? 

-Hə, gedirəm. Sən yat. İşdən tibb bacısı göndərəcəm. 

İynə-dərmanını elə. Hələlik. 

-Hələlik. 

Əyilib alnımdan öpdü. 

Otaqdan çıxdı. 

Daha yata bilmədim. Durub çay qoydum. Otağı 

səliqəyə salmağa başladım. Paltarları dolaba yığdım. 

Sonra səhər yeməyi yeyib, özümü səliqəyə saldım. 

Skaypı açıb siqnal göndərdim. Alsu Fatiməyə 

öyrətmişdi. Kompyuteri açıb-bağlamağı, danışmağı, 

vacib funksiyaları bilirdi. Bir az onlarla danışdım. 

Günortaya yaxın klinikadan Marta gəldi. Mənə ərzaq 

gətirmişdi. Emin aldırmışdı. Bu,  otuz yaşlarında xoş 

bir qadın idi. Bizim şöbədən idi. Mənə yemək 
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hazırladı. Ərzaqları yerbəyer elədi. İynəmi vurdu. 

Eminin əməliyyatda olduğunu dedi. O gedəndən 

sonra bir az yatdım. Sonra durub geyindim. Mətbəxə 

keçib yemək hazırlamağa başladım.Yəqin ki, bir 

azdan Emin gələcəkdi mənə dəyməyə. Amma saatlar 

keçirdi, o yox idi. Darıxırdım. İçimdə götür-qoy 

edirdim. Off..bircə gəlib çıxsaydı! Yəqin, şöbədə işi 

var, bu qədər gec qalmazdı. Bəlkə, əməliyyat yaxşı 

keçməyib? 

Telefonu götürüb yığdım. 

-Alo...Arzu, salam. 

-Salam. Necəsiz? İşdəsizmi? 

-Yox, evdəyəm. Bir az var gəlmişəm. Bağışla, sənə 

gələ bilmədim, soruşdum, Marta dedi yaxşısan. 

Qızdırman oldumu bu gün? 

-Yox, olmadı, yaxşıyam. Sizi gözlədim, dedim, 

bəlkə,  bir hadisə olub, nigaran qaldım. 

-Yox, elə bir şey olmayıb, işdən gec çıxdım, ona görə  

gəlmədim. Bir az yorğunam. Zəng elədiyin üçün sağ 

ol. Sabah görüşərik. 

-Aha. Sağ olun. Hələlik. 

Telefonu söndürdüm. Qəribədir, o heç zəng etməyə 

də hazırlaşmırmış. Nə olub, görəsən? 

Notbuukumu götürüb oxumağa başladım. 
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Əlbəttə, o məndən inciyib. Çox inciyib. Bir anlıq 

özümü onun yerinə qoysam? 

Bir az gec zəng edib deyə, təsirlənirəm. Bəs mənim 

etdiyim nədir? Bu qədər eqoistlik olarmı? 

Vaxtında gerçəyi demədiyimin peşmançılığını 

çəkirdim. Bu gün danışacaqdım, gəlmədi. Bilirdim, 

bunu qəsdən edirdi. Sanki, mənə  öz davranışlarımın 

necə  mənasız olduğunu bildirmək, məni danışdırmaq 

istəyirdi. Mən bu oyunu bitirməli, qərar verməli idim. 

                                                                  *** 

   Səhər işdə kabinetinə getdim. Anna mənimlə hal-

əhval  tutdu. Dedi ki, Emin reanimasiyadadır. 

Dəhlizdə onunla qarşılaşdım. 

-Arzu? Niyə gəlmisən? 

-Yaxşıyam. Evdə darıxdım. Həm də bu gün 

müayinədən keçmək istəyirəm. Əlimdə-ayağımda 

keylik var. 

-Hə...o zaman gedək. 

-Sizi ona görə axtarmırdım. Görmək istəyirdim. 

Yaxşısızmı? 

-Hə,  qaydasındayam. Gedək mənimlə. Müalicəni 

edirsənmi? 

-Aha. Səhər iynəmi Marta vurdu burda. Əslində,  

mən sizinlə danışmaq istəyirdim. 

-Əvvəl bir səni yoxlayaq. Saat ikidə  əməliyyatım 

var. 
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-Mən də gəlimmi? 

-Yox. Sən müayinədən sonra get evə. Sabah da işə 

gəlmə. Saat səkkizdə meriyaya gələrsən. 

Biz müayinə kabinetinə daxil olarkən Eminin 

telefonuna zəng gəldi: 

O: 

-Bu dəqiqə gəlirəm... 

Mənə müraciətlə: 

-Arzu,  xəstənin vəziyyəti pisləşib, mən qaçım ora. 

Sonra  sənin epiqrizlərinə  baxaram. 

-Gedin. Əlbəttə. Bu , bir şey deyil. Hələlik. 

-Hələlik. Bir şey olsa, zəng elə. 

O, tələsik getdi. Dayanıb onun arxasınca baxırdım. 

Anladım ki, biz beləcə uzaqlaşırıq. 

Səbəbkar da mən idim. 

Qapını döyüb  kabinetə keçdim. 

     Burda müasir aparatura quraşdırılmışdı. Ürəyin 

şəkillərini çəkən kompyüter aparatları və yoxlayıcı 

cihazlar burda idi. Mən taxta uzandım. İki nəfər 

ayaqlarıma, əllərimə, sinəmə yoxlayıcı bərkitdilər. 

Sonra durub geyindim və müayinənin göstəricilərinə 

baxmaq üçün həkimlərin yanına gəldim. 

Həkim məndən soruşdu. 

-İndiyə qədər şikayətiniz olubmu ürəyinizdən. 

Bayılmalar və bu kimi  hallar. 
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Mən: 

-Xeyr, olmayıb. Amma bizdə genetik ürək 

çatışmazlığı var. Amma son vaxtlar narahatlığım var. 

Əl və ayaq biləklərimdə  şişkinlik, ağrı. Babam da, 

bibim də qəfil ürək tutmasından vəfat ediblər. 

Mən şəkillərə baxa bilərəmmi? 

Yaşlı həkim: 

-Bəli. Belə görünür ki, son vaxtlar ürəyin  qan 

təchizatı pozulub. Stress və ya ekstremal bir vəziyyət 

keçirmisizmi? 

Təsdiqlədim: 

-Aha. Bir neçə stress vəziyyətləri olub, dalbadal. 

Həkim: 

-Biz bunu müzakirə edib,  nəticəni bildirərik. 

-Yaxşı,  gəlib götürərəm. 

Dəhlizə çıxıb dayandım. Bu-nə deməkdir? 

Yenədəmi? O zaman da belə olmuşdu. Hər şey təkrar 

olunur. 

Otağa qayıtdım. Özümdə deyildim. 

Özcan mənim üzümə baxıb: 

-Nə oldu, Arzu? 

-Heeç...evə getmək istəyirəm. 

-Bir şey lazımdırmı? 

-Yox. 
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Qalxıb dəhlizə çıxdım. Emini görmək istəyirdim. 

Kabinetinə getdim. Anna dedi ki, yoxdur. Özümü 

tamam itirmişdim. 

Evə gəlib uzandım. Nə edəcəyimi bilmirdim. 

Sakitləşdirici  içdim. 

Məndən saxlamaqlarına baxmayaraq, durumu 

anladım.Vəziyyətim yaxşı deyildi. Dünənki qızdırma 

da soyuqdəyməyə görə deyildi, ürəyimlə əlaqədar idi. 

Öz-özümə ürək-dirək verməyə başladım. ”Qorxulu 

heç nə yoxdur. Əməliyyat lazımdır. Hər gün bu 

klinikada onlarla belə əməliyyat olur. Emin gəlsin, 

danışaq”. 

Evlə danışdım. Çıxıb bir qədər gəzdim. Marketə 

getdim. Lazım olan ərzaqları aldım. 

Aptekə gedib ürək  həbləri  aldım. Axşama qədər 

vaxtı belə ötürdüm. Emini gözləyirdim. O isə nə zəng 

etdi, nə də ki, gəldi. 

Gecə dərman atıb yatdım. Heç nə fikirləşmək 

istəmirdim. Mənim bir daha eyni  

işgəncələri yaşamağa tabım yox idi. 

Səhər oyandım. Elə bir ağrım yox idi. Ürəyimə dolan 

sıxıntı idi. Ona ehtiyacım olan zamanda yanımda yox 

idi. Onun xəbəri yox idi, yəqin ki, dünən vaxtı 

olmadı müayinənin nəticələrini öyrənməyə. Zəng də 

etmədi. Bilə-biləmi edir bunları? Qəsdən məndən 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Nisə Bəyim                  ONLİNE 

300  

uzaq dururmu? Məni cəzalandırmaq üçünmü? Niyə  

axı? Mənə asandırmı? Ah, əzizim, arada bu qədər 

illərin ağırlığı var, iyirmi ilin uzaqlığını dəf etmək, 

səncə, bu qədərmi asandır? Sən özünsən, illər keçsə 

də, yenə  özünsən. Mən isə özümdən başqa, daha bir 

əlavə ”mənəm”... Mənə çox çətindir. Kömək et 

mənə, sevgilim. Yanımda ol, anla məni! 

    Evə sığmırdım. Onsuz darıxırdım. Bir neçə dəfə 

telefonu götürüb zəng etmək istədim.Yəqin,  

əməliyyatdadır, yoxsa,  bu qədər səbr edə bilməzdi. 

Telefonu götürüb Özcana zəng elədim. Emini 

soruşdum. Klinikada deyil, dedi, meriyadadır. 

Rəhbərlik nəzarəti ona tapşırdı,  səhər getdi. 

Özcan: 

-Axşam gəlib səni götürümmü? 

-Yox. Özüm gələcəm. 

Deməli, başı qarışıqdır. Və yaxud başını qarışdırır. 

Bəli, o məni cəzalandırır. Müayinənin nəticəsindən 

xəbəri yoxdur. Yenə də taleyimiz anlardan asılıdır. 

   Günortadan sonra hazırlaşmağa başladım. Duş alıb, 

saçlarımı qurutdum. Düz bir saat saçımla məşğul 

oldum. Fenləyib, elektrik biqudi ilə uclarını burdum. 

Uşaqlıqdan bəri saçıma həna qoyurdular. Bu, həm 

saçımı möhkəmləndirirdi, həm də şabalıdı saçlarıma 

xüsusi bir rəng çaları verirdi. Bəzən hənaya qoz 

yarpağı əlavə  edirdim. Universitetdə qızlar saçıma 
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hansı  rənglə boyadığımı soruşurdular.Təbii hənanın 

rəngini və parıltısını heç nə verə bilməzdi. Saçımın 

qabaq hissəsini yuxarı yığdım. Boynum, üzüm , 

sinəm daha da açıldı. Qalan hissəni  yuxarıdan 

aşağıya buraraq dalğa-dalğa boynumdan belimə 

qədər tökdüm. Gur saçları olan qızlara belə saç 

düzümü çox yaraşır. Sonra makiyaja başladım. 

Qaşlarımı düzəldib bir az da uzatdım. Gözlərimin 

ətrafını kölgələyib qara qələm çəkdim. Üzümü 

pudraladım. Yanaqlarıma çəhrayı fon verdim. 

Adətən, kosmetikadan istifadə etmirdim. Dərim 

hamar idi. Hərdən təntənəli günlərdə pudra və  

qələmdən istifadə edirdim, amma dodaqlarımı ilk 

dəfə indi boyadım. 

   Keçən həftə fransız parfümləri almışdım. İçində nə 

desən vardı. Necə deyərlər, yetmiş yeddi rənglə 

bəzənə bilərdin. Ciddi-cəhdlə kipriklərimi tuşladım. 

Onsuz da sıx , uzun kipiklərim indi daha da sıxlaşıb 

sıralandı. Uzun –uzadı özümə baxdım. Beləmi 

gedim? Belə bər-bəzəyə öyrənməmişdim. Amma bu 

ziyafətdə mən gözəl görünmək istəyirdim. Durub 

paltarımı geyindim. Bu- Eminin hədiyyə aldığı paltar 

idi. Sinəsi, qoları açıq idi. Beli dar, aşağı getdikcə 

büzmələnən zərif parça bədənimə elə oturmuşdu ki, 

sanki əynimə biçib-tikmişdilər .Dönüb əndamıma 
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baxdım. Hündür dabanlı qara çəkməmi geyindim. 

İndi tamam oldu. Anamın 15 yaşımda hədiyyə etdiyi 

və heç zaman məndən ayrılmayan tək qaş brilyant 

sırğamı və üzüyümü taxdım. Hara getsəm, bunlar 

üstümdə olurdu. Başqa zinət əşyam yox idi. 

  Bjüteriyalar  almağa isə mənim nə həvəsim, nə də 

vaxtım var idi. Mənim əvvəlki zinət əşyalarım 

olduğu kumi evimdə-qutada qalırdı. Mən ona 

toxunmurdum. Ziyafət üçün əl çantam da yox idi. 

  Skaypı açıb Fatimə ilə məsləhətləşmək lazımdır. 

Bəzək- düzək işlərində ondan yaxşısını tapa 

bilməzsən. Alsu da ona oxşayıb. 

Zəng edib onu skaypa çağırdım. Kameranın qarşısınd 

dayandım: 

-Necəyəm? 

-Aaaa..nə əcəb səndən? Çox gözəlsən. 

-Belə gedə bilərəmmi? Ziyafətə gedirəm. Bax, əyər-

əskiklik varmı? 

 Diqqətlə mənə baxdı. 

-Yanağına  bir şey çəkməmisən? Bir az solğunsan. 

-Çəkmişəm. Əl  çantam yoxdur.  

-O qara, biserli cüzdanını  aparmamısan? Mən 

aldığımı? 

-O burdadır. 

-Onu götür də ... 
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-Hə, heç yadıma düşmür, götürmək olar. Yaxşı, mən 

qaçıram. Telefonum bağlıdır. Zəng etməyin. Hələlik. 

-Gələndən sonra danışarsan də. 

-Sabah. Nə vaxt gələcəyimi bilmirəm. 

-Yaxşı..sağ ol.  Allah amanında! 

    Xətdən çıxdım. Saata baxdım. Vaxt idi. 

Ətirləndim. Telefonumu söndürüb kiçik əl cüzdanına 

qoydum. Bunu mənə Fatimə almışdı. Biləyə keçirilən 

ipi vardı, dartılanda büzülürdü. Bəzəkli olduğu üçün 

istifadə eləmirdim. İndi yerinə düşdü. Pul kisəmi də 

ora qoyub, paltomu geyindim və çıxdım. Küçədə 

taksiyə minib meriyaya getdim. Foyedə tanış simalar 

gördüm. Salona açılan qapıda dayanıb içəri baxdım. 

Gözlərim Emini axtardı. Bir topa adamın əhatəsində 

idi. Başının qarışıqlığından istifadə edib pilləkənləri 

enməyə başladım. Uzaqdan bizimkiləri gözüm aldı. 

Özcan dönüb mənim gəldiyimi gördü və az qala 

qabağıma yüyürərək: 

-İlahi, bu nə gözəllikdir? Sən göydənmi düşdün? 

Mən gülümsəyərək: 

-Bu dəqiqə yerə düşməsəm yaxşıdır. 

-Arzu...ulduz kimi işıq saçırsan. Qız, sən Türkiyədə 

olsan, bu gözəlliklə bir ilin içində kino ulduzu 

olarsan. 

-Yox bir... 
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-Bax, hamının gözü səndədir. Ey Avropa,  bax, yıxıl 

bu türk gözəlinin ayaqlarına... 

-Yaxşı da...bir paltar geyinmişik, peşman eləmə... 

Kolleqalarıma yaxınlaşıb salamlaşdım. Onlar da 

mənə gülümsəyərək komplimentlər deməyə 

başladılar. Gözlərim Emində idi. Tez-tez qapıya sarı 

baxırdı. Əynində qara frak var idi. Qolundakı saata 

baxdı. Gəldiyimi görməmişdi. 

Qarsonlar arada gəzib içki təqdim edirdilər. Bizə 

yaxınlaşanda: 

-Özcan, bunların hansından götürüm? 

-İçkimi içəcəksən? Sən içmirsən axı! 

-İndi ehtiyacım var. İçəcəm. 

-O zaman şampan al.  Sinidən bir qədəh götürüb 

mənə verdi. 

   Bir qurtum aldım. Boğazmdan istilənən maye 

mədəmə getdi. Elə bilirdim dadı kəskindir. Əksinə, 

yumşaq, xoş dad hiss elədim. Bir neçə qurtum da 

dalbadal içdim. Özcan üyüdüb-tökürdü. Nə dediyinin 

fərqində deyildim. Fikrim Emində idi. Telefonunu 

çıxarıb yığdı. ”Yığ , cavab olmayacaq, telefonum 

bağlıdır” .Qulaq asıb yenidən cibinə qoydu. Narahat 

halda, o tərəf-bu tərəfə baxanda, birdən gözü mənə 

sataşdı. Necə dayanmışdısa, bir neçə saniyə eləcə 

donub qaldı. Mən gülümsəyib ona baxdım. Başımla 

salamlaşdım. Bu zaman ona bir saqqallı, yaşlı  kişi və  
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bir xanım yanaşdı. Onlar danışmağa başladılar. Emin 

qeyri-ixtiyari dönüb mənə baxırdı. Əlimdəki qədəhi 

Özcana verərək, ondan aralanıb Eminə doğru 

getməyə başladım. Kişi ingiliscə ona iltifatlarını 

bildirirdi. 

Mən onlara çatıb : 

-Salam, -dedim. 

Emin məni başdan-ayağa süzərək: 

-Salam. 

Kişiyə müraciətlə: 

-Tanış edim, mənim kolleqam -  doktor Arzu Şıxlı.  

Doktor Barazevski və xanımı. 

Mən əlimi uzadaraq ingiliscə: 

-Məmnun oldum. 

Kişi heyranlıqla mənə baxaraq: 

-Gənc ledi  gözəlliyi ilə ulduza daha çox bənzəyir. 

Gülümsəyərək təşəkkür etdim. Gözucu görürdüm ki, 

Emin gözlərini məndən çəkmir. 

Ona tərəf dönərək ingiliscə: 

-İcazənizlə...sizi dəvət edim. Ümid edirəm mənimlə 

rəqs etməkdən imtina etməzsiniz. 

Cavab gözləmədən  əlimi onun çiyninə qoydum. Ağır 

vals çalınırdı. Salonda çoxlu rəqs edənlər  var idi. 

O mənim əlimi tutaraq : 

-Sən bu gün möcüzə kimi gözəlsən. 
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-Sənin aldığın paltardır . Xatırladınmı? 

     Ona “sən“ deməyə başladım. Sanki dünəndən bəri 

yaratdığı gərginliyin acığını çıxarmaq üçün  hücuma 

keçmişdim. 

Gözlərimin içinə  baxaraq: 

-Paltar deyil, sən ecazkarsan. Səni görəndə nitqim 

tutuldu. 

-Hmmm....buna görə dünəndən səs-səmir gəlmir, 

eləmi? 

Üzündəki təbəssüm çəkildi. Köksünü ötürərək: 

-Mən çox məşğul idim, bilirsən... 

-Emin...nə olduğunu mənə anlat...mən çox 

narahatam... 

-Ssss...danışma...yuxudusa , xəyaldısa, dağılıb 

getməsin.... 

Rəqs etdikcə güclü bir cazibə bizi yaxınlaşdırırdı. 

Əlini belimdə hiss edirdim. Saçlarım onun üzünə 

toxunurdu. Get-gedə ona sığınırdım. Boynumda 

nəfəsini hiss edirdim. Bu toxunuşdan, təmasdan 

xumarlanırdım. 

İçdiyim bir qədəh şərabdan idimi, ya nə isə, 

yanaqlarım, üzüm pörtmüşdü. Bir -birimizin  

bədənini duyurduq. 

-Emin... 

-Hə... 

-Mən bilirəm... 
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Handan-hana: 

-Nəyi? 

-Hər şeyi...sənin bildiyini...mənim bildiyimi... 

-İlahi! 

Nəfəsi boynumu qarsaladı. 

-Emin... 

Danışmaq istəyəndə qəfil boğazımda nə isə qaldı elə 

bil. Səndirlədim. Yavaşdan öskürdüm.  Boğulurdum 

sanki... 

Qollarım boşaldı. 

-Arzu? Nə oldu? 

-Halım pisdi...çıxart  məni burdan. 

O, üzümə baxaraq həyəcanla: 

-Nə oldu sənə? 

-Gedək...indi yıxılacam...havam çatmır... 

Belimdən yapışaraq məni zaldan çıxartdı. Foyedə 

qoyulmuş kresloda oturduq. Tövşüyürdüm. Ürəyim 

elə sürətlə döyünürdü ki, sanki yerindən qopacaqdı. 

Sinəmi və kürəyimi acı bir göynərti bürüdü. 

Əli ilə alnımı , ovcumu yoxladı. 

-Nəyin var Arzu, nə oldu birdən –birə? 

-Birdən –birə deyil... 

-Qoy, sənə su gətirim. 

Qalxıb getdi. Sakitləşməyə çalışdım. O zəhrimarı 

gərək içməyəydim. İndi də gecəsini bərbad 
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edəcəyəm. Özümə gəlməyə çalışdım. O,cəld 

addımlarla əlində stəkan mənə yanaşdı: 

-Al, iç... 

Stəkanı dodaqlarıma  toxundurdu. Bir-iki qurtum içib 

dayandım. 

-Yaxşısanmı? 

Başımla təsdiqlədim. 

-Mən gedim  evə. Sən keç içəri. 

-Evə getmək istəyirsənsə, bir yerdə gedək. Mənim də 

burda bir işim yoxdur daha. 

-Sənin çıxışın var axı. Sən qal. Sonra gələrsən. 

Boynumdan tutub məni qucaqladı: 

-Qalx, gedək...çıxış eləməsəm, dünya dağılmaz... 

-Yox, mən gözləyirəm, çıxışını et,  gedərik. 

O,tərəddüdlə: 

-Əgər, yaxşısınsa...gözləyə biləcəksənmi? 

İsrar elədim: 

-Hə...get. 

-Çalışaram tez-bazar edim. Gülümsünüb getdi. Bir az 

gözlə...indi gəlirəm. 

Əslində, mən yaxşı deyildım. Qalxıb paltomu aldım. 

Küçəyə çıxdım. Taksi saxladıb oturdum. On 

dəqiqədən sonra evdə idim. Tez ürək həbi  içib 

uzandım. 

Niyə belə eləyirsən? Heç yeridirmi? Niyə məni 

yarıyolda qoyursan? Əlimlə nəbzimi tutdum. Bir az 
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sakitləşdim. Qolumdakı, kürəyimdəki ağrı bir az 

səngidi. Durub çay qoydum. 

Güzgünün qarşısında oturdum. Oturub fikirləşməyə 

başladım. Demək, hər şey təkrar olunur. Bu ağrılar 

mənə çox tanış idi. Ölmək istəmirdim. Heç 

istəmirdim. Ona bu qədər yaxın ikən, bütün 

varlığımla sevgi  ilə çırpınırkən, sevildiyimə bu qədər 

əmin ikən, hər şeyin bu qədər gözəl olduğu  zamanda 

onu tək qoyub getmək istəmirdim. Bu- 

ədalətsizlikdir...Ona qarşı, özümə qarşı! Allah mənə 

ikinci dəfə şans verdi. Bəs mən neylədim? Boş, 

mənasız  maneələrlə özümü hasarladım, özüm öz 

xoşbəxtliyimə  sədd oldum, onu da incitdim. 

Budur, yenə həmin  keçid, həmin vaxt, həmin 

vəziyyət... 

Mən heç sözümü ona deyə bilmədim. Deyə 

bilməyəcəyəmmi? Bu –sondurmu? Bu qədər əziyyəti, 

mübarizəni mən buna görəmi edirdim? Güzgüdən 

mənə dibi görünməyən, ağzını qara uçurum kimi 

açmış, özü öz atəşində yanan bir cüt göz baxırdı. 

Sanki qarşımda oturan bir başqası idi...Bu cazibəli 

parıltıdan üşənərək üzümü güzgüdən çevirdim. Bütün 

varlığımı qorxu aldı. 

Onu itirmək qorxusu,  bir daha görməmək qorxusu,  

getmək ,  qeyb olmaq qorxusu... 
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Telefonu götürüb mesaj yazdım: 

“Səni sevirəm. Bunu demək üçün o dünyadan 

gəldim. Buraxma məni, sevgilim. Getmək 

istəmirəm.” 

Göndərdim. 

Əlim-ayağım buz kimi oldu. Güzgüyə baxdım. 

Rəngim bəmbəyaz idi.  Buraxma məni , nə olar, 

gözlə bir az...döz... 

      Qapının zəngi çalındı. Gedib açdım. Qarşımda 

dayanmışdı. Həyəcanla mənə baxırdı. İçəri girib 

qapıya söykəndi. Gözlərimiz bir-birinə dikilərək 

yaşla doldu. Özümü onun ağuşuna atdım. Məni bərk-

bərk qucaqladı. Əlləri titrəyirdi. Məni dəli kimi 

öpməyə başladı. Ayaq üstə  güclə dayanırdım. Az 

qalırdı qucağından sürüşüb yerə düşüm. 

Səsi boğula-boğula: 

-Bilirdim...bilirdim ki, sənsən ... 

Məni otağa gətirdi. Divanda oturduq . Başımı 

sinəsinə qoyub hıçqırırdım. 

Əlləri ilə gözümün yaşını silərək: 

-Ağlama...niyə ağlayırsan? 

-Qorxuram... 

-Qorxma...səni heç yerə buraxmaram. Qoymaram 

gedəsən. 

-Hər şey təkrar olunur. Dünən həkimlər baxdı. 

Həmin vəziyyətdi. 
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-Nə olsun? Gedək klinikaya. İndi... 

-İndi yox...sabah gedərik...indi səninlə qalmaq 

istəyirəm. 

Məni qucaqlayaraq bərk-bərk sinəsinə sıxdı: 

-Daha heç yerə getməyəcəm, yanında qalacam. 

Bağışla məni, vəziyyətin belə ciddi olduğunu 

bilmirdim... 

-Əsl, sən məni bağışla... 

-Sss....bu barədə danışmayaq indi...təcili yardım 

çağıraq. 

Dinmədim. 

O, zəng edib yardım çağırdı. 

-Gedək, uzan yerində. 

Yataq otağına keçdik. Dolabdan paltarımı götürdüm. 

-Bunu  soyunmaq istəyirəm. 

Kədərlə gülümsündüm. Həyatımda geyindiyin ən 

yaxşı paltar idi. O qədər xoşuma gəlmişdi ki, heyf...  

-Qoy kömək edim. 

Utandığımı görcək: 

-Niyə utanırsan?  O gecə neçə dəfə mən dəyişdim 

paltarını , onsuz da görmüşəm. 

Mən  gülümsəyərək: 

-Deyirəm axı, gözlərin nəsə gizləyirdi  

məndən...Məni gördüyünü  gizləyirmiş... 

Gülümsünərək, başını buladı. 
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Hamama gedib əl-üzümü yudum. Gözümün qarasını 

təmizlədim. 

Emin kömək elədi, yataq dəstini geyindim. Paltarımı 

götürüb dolabdan asdı. Gəlib yanımda oturdu, 

əllərimdən tutdu: 

-Sakitləş...ən vacibi budur, həyəcanlanma...hər şey 

yaxşı olacaq... 

Gülümsədim. 

-Sən yanımdasan...bu,  hər şey deməkdir, bu anı o 

qədər gözləmişəm ki... 

Əlimi dodaqlarına apardı: 

-Sənin sayəndə, həyatım...sənin əzmin, fədakarlığın 

olmasaydı, biz indi bir yerdə ola bilməzdik. 

     Qapının zəngi çalındı. Emin gedib açdı. Həkimlər 

gəlmişdilər. Təzyiqimi ölçdülər. Kardioqram  

çıxardılar. Çıxıb  o biri otaqda danışdılar. Damarıma 

bir neçə iynə vurub getdilər. 

Mən qalxmaq istədim. 

-Gedək,  çay içək, yemək də var. Acsanmı? 

Emin məni qalxmağa qoymadı: 

-Durma, gətirim burda yeyək. 

-Niyə? Durmaq olmaz?  Nə dedilər, vəziyyət yaxşı 

deyil? 

-Yox, iynə vurduqları üçün deyirəm. Bu gecə dincəl, 

səhər klinikaya gedərik. Bir az müalicə lazımdı, 

vəssalam. Qorxma... 
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-Doğrudan?  Əməliyyat lazım deyil?  Damarı 

dəyişmək lazımdır axı... 

-Onu sonra edərik...belədir də, xəstənin həkim olması 

çox pisdir. Heç nə gizlətmək olmur. 

O, frakını soyundu. Ağ köynəyinin qollarını 

çırmaladı. 

Mən ona baxaraq: 

-Sən bu gün çox yaraşıqlı görünürdün. 

Gülümsündü. Yanımda oturub saçlarımı sığalladı. 

-Mən yalnız səninlə bərabər olanda özümü yaxşı hiss 

edirəm, bunu yadında saxla... 

Əyilib alnımdan öpdü. 

 -İndi gəlirəm. Çay dəmləyim. Nə yemək istəyirsən? 

-Günorta yemək bişirmişdim. Qızdırmaq lazımdı. 

-Yaxşı... görüm nə var orda?  Sən bir az yat...mən 

gəlincə. 

-Deyəsən, mənə sakitləşdirici də vurublar, 

hə?Yuxum gəldi... 

Ağırlaşdığımı hiss edirdim. Gözlərim öz-özünə 

qapanırdı. Bir az yatım...bir az...ona o qədər sözüm 

var idi ki... 

                                                         *** 

    Gecə ayıldım. Otaq qaranlıq idi. Xatırlamağa 

çalışdım. Dönüb baxdım. Emin yanımda yatmışdı. 

Kim bilir, neçə saat keçmişdi...Eminin üstü açıq idi. 
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Qalxıb adyal gətirdim. Üstünü örtdüm. Yavaşca 

mətbəxə getdim. İşığı yandırdım. Sinidə çay,  yemək 

hazırlayıbmış, qalıb soyuyb. İlıq su içib qayıtdım. 

Yerimə uzanıb ona baxmağa başladım. Uşaq kimi 

yatmışdı. Mən bu yatışı xatırlayıram. Saatlarla onu 

seyr edirdim. 

Qımıldanmırdım ki, bir az yatsın. O heç dincəlmir. 

Klinikanın hər gün dəyişən, qaynar qazan kimi 

qaynayan, gərgin iş rejimi, həyəcanlar, 

sarsıntılar...Kaş ki, biz birlikdə sakit bir yerə 

gedəydik. Doya-doya danışaydıq. Gəzəydik, bir 

birimizi duyaydıq. Rahat , xoşbəxt yaşayaydıq. 

Olmazmı? Çox şey istəyirəmmi? Nə məcburiyyətlər 

olaydı, nə məsuliyətlər. Asudə,  azad , arın-arxayın 

bir-birimizi sevə-sevə yaşayaydıq. 

    Emin dərindən nəfəs aldı. Onun ahəngdar nəfəsinə 

dinləyirdim. Çevrildi və bu zaman oyandı. Başını 

qaldırıb mənə tərəf  baxdı. Ona baxdığımı görüb 

gülümsədi: 

-Oyanmısan? 

-Elə şirin yatmışdın ki... 

-Yorulmuşdum. İki gecəydi  yatmırdım. Necəsən? 

Əlini alnıma qoydu. Mənə tərəf dartınıb çiynimi 

qucaqladı. 

-Yaxşıyam, heç yerim ağrımır. Başımı onun sinəsinə 

qoydum. 
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-Emin... 

-Hə... 

-Ölmək istəmirəm, sənsiz qalmaq istəmirəm daha 

...evlənək... 

-Evlənəcəyik. Sənə də heç nə olmayacaq, qorxunu 

çıxart ağlından, mən yanındayam, hər zaman da 

yanında olacam. Sabah boşanma haqqında ərizə 

verəcəm. Biz Anna ilə danışmışıq bu barədə. 

-Bilirəm. 

O gülərək: 

-Hələ bir  “ bilirəm “  də deyir...sən mənim  

notbuukumda nə  qurdalanırdın? 

-Bəs sən, sən nə axtarırdın mənim notbuukumda? 

-Təkcə notbuukda deyil. Bunu gördüm o gecə. 

Çarpayının yanına qoyulmuş dolabın üstündəki, 

bəzəkli, kiçik qutunu götürüb açdı. 

-Mənim  sənə verdiyim çiçəkdir. Tanıdım. Mən də 

saxlamışam sənin çiçəyini, yadında,  göstərdim 

sənə...Həyatımın ən qiymətli yadigarıdır. İlk andan 

anladım sən olduğunu, istəyirdim bunu özün 

deyəsən... 

 Qucaqlayıb  onu öpdüm. 

-Bağışla məni, asan deyildi birdən-birə qarşına 

çıxmaq. Hər şey ikimizdən asılı deyildi. Belə olsaydı, 

nə  gərək vardı bu qədər əzab-əziyyətə? Məni 
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qınama...aradan gör nələr axıb gedib...iyirmi 

il...Qorxdum... 

-Darıxma, hər şey arxada qaldı. Tezliklə evlənəcəyik. 

Evimiz olacaq, istəsən, uşaqlarımız olacaq...daha heç 

zaman ayrılmayacağıq. 

-Əlbəttə, istəyirəm...çox istəyirəm...Əməliyyatdan 

öncə evlənək. 

-Əməliyyatdan öncə olmaz. Sən də bilirsən ki, olmaz. 

-Rəsmi deyirəm. Onsuz da biz evliyik. İyirmi  bir 

ildir. 

-O zaman Azərbaycana getməliyik. Gedib səni 

anandan istəməliyəm, Kərimdəm almalıyam. Burda 

elə-belə olmaz ki... 

-O zaman gedək. 

-Müalicəni edək. Yaxşı olan kimi,  gedərik. 

Acmısan? 

-Baxdım,  yeməklər soyuyub. Su içdim. 

-Sən durmuşdun? 

-Hmm...durma , ac deyiləm, səhərə az qalıb onsuz da. 

-O zaman uyu, sevgilim...Səhər klinikaya gedəcəyik. 

Yerimi rahatlayaraq, ona sığındım, arxayınlıqla 

gözlərimi yumdum. Daha qorxmurdum. O, yanımda 

idi,  əlimdən bərk-bərk tutmuşdu. 

 

                                                               *** 
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     Səhər klinikada məni reanimasiyaya 

yerləşdirdilər. Həmkarlarım məni yoluxmağa  gəlirdi. 

Qəfil xəstələnməyim hər kəsə təəccüblü görünürdü. 

Klinikanın ən yaxşı mütəxəssisləri yığışıb 

konsultasiya elədilər. Mənə qidalandırıcılar 

qoşmuşdular. Anamgilə zəng edib dedim ki, başqa 

şəhərə ezamiyyətə gedirik. 

Telefonum bağlı olacaq. Vaxt edəndə özüm zəng 

edəcəyəm.  

Emin deyirdi ki, bir həftə müalicə alacam. Bundan 

sonra əməliyyat edəcəklər. 

O, gündüzlər işi ilə məşğul olur, vaxt tapan kimi də 

gəlib mənə dəyirdi. Gecələr də yanımda qalırdı. 

Onun üçün əlavə çarpayı qoymuşdular. Gecələr mən 

ona hər şeyi danışırdım. Olanları, uşaqlığımı, onun 

üçün necə çabaladığımı, başıma gələnləri-hər şeyi 

danışırdım. Sözümüz-söhbətimiz bitmirdi. Bir ömür 

boyu da bitməyəcəkdi. Demək olar ki, mən tək 

qalmırdım. Gündüzlər Özcan məni darıxmağa 

qoymurdu. Nəzarətdə olduğum üçün tez sağalırdım. 

Amma bu - müvəqqəti cəhd idi. Bunu hamımız 

bilirdik. Bu arada Emin boşanma məsələsini həll etdi. 

Azərbaycana getmək üçün hazırlıq görürdü. Əslində, 

o tamam köçmək istəyirdi. Bakıda  kardioloji 

cərrahiyyə mərkəzi açmaq istəyirdi. Bu – uzun bir 
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vaxt aparan proses idi. Nazirliklə danışmaq, 

sənədləşmə prosesi, klinikanın təminatı, təchizatı - ən 

azından bir il vaxt tələb edirdi. Amma danışıqlar 

aparmaq, özünə tərəfdaşlar tapmaq fikrində idi. Mən 

də təhsilimi başa vurmalı idim. Biz bu arzularla  

gələcəyə qanadlanırdıq. 

Emin ehtiyat edirdi. Bizim evlənməyimizin necə 

qarşılanacağından nigaran idi. Hər dəfə yaş məsələsi  

ortaya gələndə, mən çox sıxılırdım. İkimizdən başqa 

həqiqəti heç kim bilmirdi və yəqin ki, heç zaman 

bilinməyəcəkdi. Amma məsələnin görünən tərəfi 

var idi, xüsusən, Emin bu barədə danışanda, mən 

bundan  dilxor olurdum. Mən isə onu 

sakitləşdirirdim. Razı olsalar da, narazı olsalar da – 

bu heç nəyi dəyişməyəcəkdi. 

Bu-mənim qərarım idi, daha doğrusu , mənim deyil, 

taleyin  hökmü idi. 

   Bir həftədən sonra biz evə gəldik. Özümü çox yaxşı 

hiss edirdim. Daha klinikaya getmirdim. Emin 

yığışıb birdəfəlik yanıma köçdü. 

Getməyimizə iki gün qalmışdı. O, işdə olarkən, ona 

demədən, taksiyə mindim və Eminin evinə getdim. 

Zəngi basdım. Qapını Anna açdı. Məni görərkən 

təəccübləndi. Evə dəvət etdi. 

Biz salona daxil olduq. O, mənə yer göstərərək: 

-Əyləşin. İndi necəsiz? 
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-Yaxşıyam. Təşəkkür edirəm. Adil evdədirmi? 

-Yuxarıdadır. Dərs çalışır. Çağırımmı? 

Mən: 

-Mümkünsə... 

O qalxıb getdi. Gərgin idim. 

Adil pilləkəndən düşüb gəldi. Üzündə çəkingən ifadə 

var idi. 

-Salam. 

Əlini mənə uzatdı. 

Mən  də əlimi uzadaraq : 

-Salam. 

-Eşitdim xəstələnmisiz. Yaxşısızmı? 

-Çox sağ ol. Yaxşıyam. 

O , gözlərini yerə dikib oturmuşdu. 

Mən sükutu pozaraq: 

-Biz iki gündən sonra gedirik. Gəldim sizinlə 

sağollaşım. 

Adil: 

-Bilirəm ...atam dedi...evlənəcəksizmi? 

 Başımla təsdiqlədim. 

-Nə vaxt gələcəksiz? 

-Düzü, bilmirəm. Mən həm də demək istəyirəm ki, 

sizi çox istəyirəm. Belə alındığı üçün bizi qınamayın. 

Böyüyəndə başa düşərsiz... 

-Mən başa düşürəm... 
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-Biz bir-birimizi çoxdan sevirik, mən bura 

gəlməzdən öncə. 

-Anlayıram. 

Anna  bizə yaxınlaşaraq: 

-Sizə nə təklif edim? Çay istəyirsiz, ya kofe? 

-Təşəkkür edirəm. 

Qalxaraq: 

-Mən bir neçə dəqiqəliyə gəlmişdim. 

Anna: 

-Otursaydınız... 

Mən : 

-Çox sağ olun...Salamat qalın. 

Adil də qalxaraq: 

-Gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. 

Ona yaxınlaşdım. Qucaqlayaraq  saçından öpdüm. 

Anna məni qapıyadək ötürdü. 

Mən çıxarkən əlimi ona uzatdım: 

-Təşəkkür edirəm. Sağ olun. 

Anna əlimi sıxaraq: 

-Buyurun. 

    Elə bil ağır yükün altında əzilmişdim. Amma mən 

elə-belə gedə bilməzdim. Adil mənə çox əziz insan 

idi. O, Eminin oğlu idi. Bunu Eminin xatiri üçün 

etdim. İndi bu cür qeyri-adi görünməyinə rəğmən, 

illər sonra hər şey əksinə ola bilərdi. Mən atanı 

oğuldan etmiş kimi günahkar olmaq istəmirdim. 
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İstəyirdim o bilsin ki, bu adi sevgi, ötəri evlilik 

həvəsi deyil. Yəqin ki, illər sonra bunu biləcəkdi. 

Emin mənim yalnız  aşiq olduğum, sevdiyim kişi  

deyildi, o həm də mənim yer üzündə  yeganə 

sirdaşım, tək tanıyanım idi. O, mənim taleyim idi. 

                                                               *** 

   Hava limanından evə zəng etdim ki, gəlirəm. 

Əvvəldən hay-həşir salmalarını istəmirdim. Mən 

Bakıdakı  evimizdə qalacaqdım. İndi orda İsmayılla  

Famil qalırdı. Emin isə oteldə qalacaqdı. 

Emin məni evə qoyub getdi. Səhər mən rayona, o isə 

nazirliyə gedəcəkdi. Uşaqlar evdə idi. Mənim 

gəlməyimi eşidib evi yığışdırmışdır. Xörək bişirib 

süfrə açmışdılar. Gecəni qalıb, səhər İsmayılla 

rayona getdik. Gedib-qayıdacaq idik. Söhbəti mən 

açacaq idim, Eminin mənimlə getməsini istəmədim. 

O, bu söhbətlərdən uzaq olsa yaxşı idi. Sonrakı 

münasibətlərə təsiri olmasın deyə, məsələni özüm 

yoluna qoyacaq idim.Təxmini də olsa, bizim 

evlənmək istəyimizin necə qarşılanacağını bilirdim. 

Rayona günorta çatdıq. Anamla, Fatiməylə, Alsu ilə 

görüşdük. Kərim işdə idi. Tez qayıdacağımı bilmirdi. 

Onun evdə olmaması daha yaxşı idi. 
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Evimiz üçün çox darıxmışdım. Anama sarılaraq 

qoxusunu içimə çəkməkdən doymurdum. Heç vaxt 

ondan bu qədər ayrı qalmamışdım. 

Anamın nigarançılığı keçmirdi. 

Bu təcili gəlişimin səbəbi onları çox maraqlandırırdı. 

Anam: 

-Nə olub, niyə qalmırsan? Sən bu tezliklə 

qayıtmamalı idin axı. 

-Ana, sizinlə danışmağa gəlmişəm. Bilirəm, 

deyəcəklərim sizə qəribə görünəcək. Amma çalışın, 

məni başa düşəsiz. Biz Eminlə evlənməyi qərara 

almışıq. Buna görə gəldik, sizin izninizi, xeyir –

duanızı alaq. Emin gəlmək istəyirdi,  mən qoymadım. 

Fatimə: 

-Necə yəni? Hansı Emin? 

Sual dolu baxışlarını anama zillədi: 

-Bu, bizim rayondan olan həkimləmi? Bizə gəlirdi o 

vaxt? 

Mən: 

-Hə. Onunla. İndi o Haydelberqdə işləyir. Yəni bir 

yerdə işləyirik. 

Fatimə: 

-Bu..bu, necə ola bilər? Atan yaşında kişidir, orda 

səni tək görüb, başını tovlayıb. Dünyasında olmaz bu 

iş!!! 

Anam susaraq mənə baxırdı. 
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Mən: 

- Mən onu çoxdan sevirəm. Ona görə getdim 

Almaniyaya. 

Fatimə: 

-Sən onu harda görmüsən ki, əvvəllər, hələ sevəsən 

də? 

-Biz bir-birimizi çoxdan tanıyırıq. Harda 

gördüyümün əhəmiyəti yoxdur. Mən ona aşiqəm, onu 

sevirəm. 

Anam, nəhayət, dilləndi: 

-Mən bilirdim sənin ora getməyinin başqa səbəbi var. 

Bu imiş...İnternetdənmi tanış oldunuz? 

-Ana, biz evlənmək istəyirik. Bunu orda da edə 

bilərdik. Amma Emin razı olmadı. Sizdən iznsiz  razı 

olmadı. İndi gəlmişik. Siz də anlayış göstərin. 

Fatimə: 

-Nə anlayış göstərək? Camaat  deməzmi ki, bu qədər 

adamı bəyənmədi, gözəl –göyçək qız atası yaşında 

kişiyə ərə getdi? 

 Mən özümü saxlaya bilməyərək: 

-Bəsdir, nə tutmusan “atası yaşında kişi”-deyə-deyə? 

Mən onu sevirəm. Yaşına görə deyil, insanlığına 

görə, mənə olan münasibətinə görə sevirəm. Heç 

kimin fikri məni maraqlandırmır. Bu-mənim 

həyatımdır. Taleyim, hər şeyim   ona bağlıdır. 
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Üzümü anama tutaraq: 

-Ana, mən gedirəm, Dədəmə də sən de... xeyir-dua 

vermək istəsəniz, birisi gün gələrik, vermək 

istəməzsəniz ...özünüz bilərsiz... 

 - İsmayıl, zəng elə, taksi gəlsin. Gedirik. 

Bu söhbətdən İsmayıl çaşıb qalmışdı. Gah mənə,  gah 

anama baxırdı. 

Qalxdım. 

Anam: 

-Bir dayanın, çörəyinizi  yeyin, qaçaqaç deyil ki! 

Niyə tələsirsən? Otur bir danışaq, bu işlər bir 

dəqiqədə həll olunmaz ki! 

Mən: 

-Ay ana, danışmağa gəlmişdim də. Amma o məni 

dinləmək əvəzinə, hadisələri  öyrənmək yerinə, 

camaatın  fikrini çəkir...Sizin üçün kim əsasdır? 

Mənmi,  başqalarımı? Başqaları bir iş edəndə gəlib 

sizdənmi soruşur? 

Anam: 

-Otur, qızım, darıxma, səbrli ol. Əlbəttə ki, sən 

hamıdan əsassan. Nə vaxtdır görmürük. Üzünə həsrət 

qalmışıq, darıxmışıq, belə hirsli getmə. Emini də 

tanıyırıq. Layiqli insandır.Sən sevib-seçmisənsə, 

bizim başqa nə sözümüz olacaq ki? İndi Fatimədir  

də , düşünmədən bir söz söylədi, onu da qınama , 

qəfil oldu. 
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Mən  anamın boynunu qucaqlayaraq: 

-Mən də çox darıxmışam sizin üçün, amma 

gerçəkdən getməliyəm. Sabah universitetdə 

olmalıyam. Emin gözləyir məni. Getmək 

istəyirsənsə, gedək bizimlə Bakıya. 

Anam Fatiməyə baxaraq: 

-Yox, hazırlaşmağım uzun çəkər. Biz sonra gələrik. 

Madam tələsirsən, gedin. Yaxşı yol. Allah amanında! 

Fatimə divanda əlləri ilə üzünü örtüb oturmuşdu. 

Deyəsən, ağlayırdı. 

Mən ona tərəf: 

-Yaxşı...mən gedirəm. Sağ olun . 

İsmayılla çıxdıq. Taksi bizi gözləyirdi. 

   Evimizdən belə küskün ayrılmağım mənə ağır 

gəlirdi. İlk dəfə idi ki, valideynlərimlə üz-üzə 

gəlirdim. Mən daha çox həssaslıq və dəstək 

gözləyirdim. 

Doluxsunmuş halda maşında arxa oturacaqda 

İsmayılla yanaşı oturmuşdum. Bayaqdan heç bir söz 

deməyən İsmayıl dizimin üstünə qoyduğum əlimdən 

tutdu , yavaş səslə: 

-Fikir eləmə...hər şey yaxşı olacaq... 

Başımı onun çiyninə qoydum. Gözümə dolmuş 

yaşlar sözümə baxmadan üzümdən aşağı 

yuvarlandı... 
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    Axşam Eminin yanına getdim. Məni parkda 

gözləyirdi. Taksidən düşdüyümü görcək mənə tərəf 

gəldi. Qucaqlaşdıq. 

-Nə dedilər? 

-Nə deyəcəklər? Gözləmirdilər belə bir  qərarı. 

Təəccübləndilər. Dedim, aşiq olmuşam , sevirəm , 

evlənirəm. Kərim evdə yox idi.Sabah  

zəng edəcəklər. 

-Gərək , mən də gedəydim. 

-Yoo...belə yaxşıdı. Gedərik də birisi gün. Qoy, 

içlərinə sinsin, həzm eləsinlər. Bacına zəng elədin? 

-Hələ yox. Dedim, səndən xəbər bilim , sonra deyim 

ki, evlənməyə gəlmişəm. 

-Yaxşı,  gedək yemək yeyək. 

-Sən özünü necə hiss edirsən? 

-Yaxşıyam...bir sıxıntım yoxdur. 

Yeməkdən sonra məni evə gətirdi, ayrıldıq. Səhər 

universitetdə görüşəcəkdik. 

 

                                                           *** 

     Qrup yoldaşlarım məni görüb çox sevindilər. 

Başıma yığışdıar. Görüşüb –öpüşdük. Hətta Sevda da 

gəldiyimi bilmirdi. Dərsdə Sevda xısın-xısın olub 

bitənləri mənə danışdı. Toyları olubmuş. 

-Təbrik edirəm. Xoşbəxt olun. Heyf, mən olmadım. 

-Eybi yox...sənin işlərin necədir? Darıxırsan orda? 
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-Heç darıxmağa vaxt olur ki... 

-Niyə vaxtından əvvəl qayıtdın bəs? 

Əyilib qulağına pıçıldadım: 

-Eminlə evlənməyə gəlmişik. 

Təəccüblə mənə baxaraq: 

-Hansı Emin? Mən tanıyıram onu? 

-Yox, hardan tanıyarsan ki, çoxdan ordadı...evlənib 

qayıdacağıq. 

Sevda sevincək: 

-Ayy...nə yaxşı oldu, təbriklər... 

-Amma hələ heç kimə demə. 

-O manyak tez-tez gəlir buralara. Bilirsən, mən 

şübhələnirəm ki, o heç məktəbi dəyişib eləməyib, elə 

hərdən gəlib fırlanır buralarda. Deyirəm, birdən 

gəldiyini xəbər verərlər, gəlib-eləyər bura,ehtiyatlı ol. 

Xəbər verənləri çoxdu burda. 

-Bir həftəyə qədər evlənib gedirik onsuz da. 

-Toy olacaq? 

-Olar də, hər halda, qeyd etmək lazımdı, bizimkiləri 

bilmirsən, təmtəraqsız buraxarlar? 

-Ayyy...nə gözəl, bax biz də gələcəyik haa...Nazimin 

qardaşı toy portalında işləyir. Yəni təşkilatçı. Bir şey 

lazım olsa , deyərsən. 

-Yaxşı. 
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   Zəngdə kafedraya  düşdüm. Emin telefona mesaj 

yazdı ki, gəlib, aşağıda məni gözləyir. Görüşüb hal-

əhval tutduq. Qapını döyüb içəri girdik. Professor 

Məlikov bizi görüb, təəccüblə yerindən qalxdı. 

Özünəməxus şuxluqla: 

-Bayyy,mən kimləri görürəm? Xoş gəlmisiz... 

Biz əl tutub görüşdük. Professor bizə yer təklif 

edərək: 

-Əyləşin. Balam, bizim qız getdi, dostumla qayıtdı. 

Emin: 

-Necəsiz, professor? Allaha şükür, yaxşı gördüm sizi. 

-Əşşi, yaxşı olarıq ee, bu şeytansifətlər qoysalar. 

Deyəsən, yenə onu hirsləndirmişdilər. Professor 

hirslənəndə hamını söyüb-yamanlayırdı. 

-Siz nə əcəb, balam, vətənçün darıxmısız , deyəsən. 

Emin: 

-Çox darıxmışıq, qayıtmaq istəyirəm, professor, nə 

qədər gözəl olur-olsun qürbətdir yenə. 

-Hə, onu düz deyirsən ee, qürbət çətin məsələdir, 

amma onu deyim ki, bu vətəndə bu qədər 

pissifətlilərlə çarpışmaqdansa qürbət yaxşıdır. 

Mənə dönərək: 

-Sən necəsən, qızım, işlər necə gedir? 

Mən: 

-Çox sağ olun. Doktor Eminlə bir işləyirik. 

-Bilirəm, Vüqar deyib mənə. Nə təhərdi vəziyyət? 
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Gülümsəyib Eminə baxdım. 

Emin: 

-On  günlüyünə gəlmişik. Necə deyərlər, həm ticarət, 

həm ziyarət. Evlənib dönəcəyik. 

Pofessor təəccüblə: 

-Siz? 

İkmiz də gülümsündük. 

Mənə baxaraq: 

-Ay qız, buna görə Emin, Emin deyib durmuşdun? 

Gülüşdük. 

Professor başını müdrikcısinə tərpədərək kövrək-

kövrək: 

 -Deməli, eşq...bəli, həyatın mənbəyi budur –sevgi. 

Çox sevindim vallah, ürəyim sevinclə doldu. Allah 

bəxtəvər eləsin sizi. Xoşbəxt olun! Toyda biz də 

varıq da, inşallah. 

Emin: 

-İnşallah, sözsüz...sizin kimi ağsaqqala həmişə 

gözümüzün, könlümüzün üstündə yer var. İkimizin 

də müəllimi olmusuz, çox şey borcluyuq sizə. 

-Əşşi... nə borc? Bu qız var ha, bu-fonemendir. 

Muğayat ol bundan. Bir institutun  işini 

təkbaşına görər. 

Emin: 
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-Professor, dünən nazirlikdə də oldum. Danışdım 

onlarla. İnşallah, gələcəkdə burada kardioloji 

cərrahiyyə klinikası açmaq fikrim var. Necə baxırsız 

bu məsələyə? 

Professor: 

-Necə  baxacam? Alqışlayıram. Bundan gözəl nə 

arzu edə bilərəm? Hamının başı qarışıb qarışqa kimi 

eşməyə, ayə, bir baxın dünyaya, bu qədər təhsilli 

kadrlar var, potensial var, bir ürək əməliyyatı 

klinikası yoxdur. Hamı üz tutur xaricə. Mən heç ee, 

mənim vaxtım keçib tay, mən yaşlanmışam, 

qocalmışam, buna gücüm çatmaz, bir kafedranı zor-

bəla idarə edirəm. Bəs bizim gələcəyimiz? Çox gözəl 

iş görürsən. Bütün imkanımla arxandayam. Allah 

xeyirlisini eləsin. Bu gün məni çox sevindirdiz 

,həqiqətən. Allah sizi sevindirsin hər zaman. 

Bəzi məsələlər haqqında bir qədər söhbət edib biz 

qalxdıq. 

Professorun da dərsi var idi. 

Ayaq üstə görüşdük. 

Professor: 

-Toyun vaxtını demədiz axı, hara gələk? 

Emin: 

-Zəng edib bildirərəm . Vaxtı dəqiq deyil hələ. 

-Oldu,  gözləyirəm. Bir daha təbrik edirəm. 

Sağollaşıb çıxdıq. 
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                                                             *** 

     Dəhlizə çıxdıq. Emin mənim çiynimi 

qucaqlayaraq: 

-Gedək nazirliyə, orda bir adam görməliyəm. 10-15 

dəqiqə çəkər. Sonra səni bir yerə aparacam. 

Mən maraqla: 

-Hara? 

-Gedəndə görəcəksən. Sürprizdir! 

-Yenə nə işlər çevirirsən? 

Qoluna girərək, ona sığındım. 

-Səbr ettt!- deyə güldü. 

    Üzümü ondan çevirib dəhlizə baxanda adamların 

içində Raufu gördüm. Bizə tərəf gəlməyə başladı. 

Qeyri –ixtiyari Eminin qolundan dartdım. 

Emin bir şey anlamadan mənə  tərəf döndü. 

Üzümdəki dəyişikliyi hiss edib alındı. Qarşımıza 

gələn Raufa baxdı. 

Rauf sanki meydan oxuyurmuş kimi əlləri cibində  

qarşımızda dayandı. Bizi başdan –ayağa süzərək: 

-Budumu  sənin qiymətli sevgilin? Bundan ötrü 

dağa-daşa düşmüsən? Hə? Bundan ötrü həyatımı 

məhv elədin? Atan yaşda kişidən ötrü özünü 

öldürürdün? 

Dəhşətlə  gözümü ona zilləmişdim. Ətrafda olanlar 

dönüb bizə baxırdılar. 
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Emin sərt tərzdə: 

-Çəkil kənara. 

Onun üzü qızarmışdı, gözləri hədəqəsindən çıxmışdı. 

Eminin üstünə cumaraq: 

-Mənə deyirsən, çəkil kənara? Əclaf !  

Hardansa dostları peyda oldu. Onu tutmağa 

çalışdılar. O isə onların əlindən çıxaraq  

cibindən bıçaq çıxardaraq, Eminə cumdu. Mən 

qışqırıb  Emini qucaqladım. Səs-küyə yığışmış 

adamlar irəli gəldilər. Emin məni kənara itələyib  

onun bıçaq tutan əlini tutub, 

qolunu  burdu. O biri əlilə boynuna necə vurdusa, 

yerə sərələndi. Bıçaq əlindən yerə- ayağımın altına 

düşdü. Divara söykənib huşumu itirdim. 

                                                          *** 

   Səs- küyə professor Məlikov və  başqa müəllimlər 

qaçaraq gəldilər. Emin mənim yıxıldığımı görüb tez 

məni qaldırdı. Çiyinlərimdən tutub “Arzu, Arzu “,-

deyə qışqırdı. 

Məni qucağına alıb professorun kabinetinə gətirdi. 

Həkimlər yüyürüb gəldilər. Gödəkcəmi çıxarıb 

müayinəyə başladılar. 

Emin professora mənim vəziyyətimi  izah etməyə 

başladı. 

-Qayıdan kimi, əməliyyat edəcək idik. 
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Professor yanımda oturub ürəyimə qulaq asdı. 

Həkimlərə  göstəriş verdi. Əməliyyata hazırlayın. 

Məni xərəkdə əməliyyat otağına götürdülər. Eminin 

yanında qaldım. Rəngi ağappaq idi. Çaşqın idi. Ona 

əməliyyat paltarı gətirdilər. Professorun arxa otağına 

keçib soyundu . Əməliyyat paltarını geyindi. Xalatını 

geyinmiş professor ona : 

-Gedək, dedi.Narahat olma, hər şey yaxşı olacaq. 

Emin başı ilə təsdiqlədi. 

-Bir dəqiqə...sizin kompyüterdən istifadə edə 

bilərəm? 

-Əlbəttə, bu nə sözdür. Mən gedim,  hazırlığa özüm 

baxım. 

-Aha...bu dəqiqə gəlirəm. 

Emin məni axtarırdı. Burda olduğumu ehtimal edirdı. 

Səhifəsini açdı. Mənin Online olduğumu görüb 

yazdı: 

-Arzu, burdasanmı? Xahiş edirəm, mənə bir işarə 

ver...hardasan? 

Emin çox həyəcanlı idi. Əlləri əsirdi, onun bu halda 

əməliyyata girməsi mümkün deyildi. 

-Sevgilim, burdayam. Səni görürəm, sakitləş. 

Qorxma, yanında olacam, xətti bağlama. 

Müayinəyə vaxt itiməyin, əməliyyata başlayın. 
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Emin notbuuku götürüb, əməliyyat otağına getdi. 

Tibb bacısından sakitləşdirici alıb içdi. 

Professor Məlikov həkimlərlə bərabər ətrafımda idi. 

Emin Məlikovun yanında dayanaraq: 

-Təcili əməliyyat lazımdır, müayinəyə vaxt 

itirməyək. Onun bütün göstəriciləri məlumdur. 

   Tibb bacıları onun əllərini spirtlə yudular, 

əlcəklərini geyindirib təkrar dezinfeksiya etdilər. 

Ağzını, burnunu tənziflə bağıadılar. O, başlamaq 

işarəsi verdi, mən də Eminin yanında dayanmışdım. 

Prosesi izləyirdim. Emin hərdən gözucu açıq 

notbukdakı xəttə baxırdı. Hər şey düz gedirdı. 

Əməliyyatda iştirak edənlər ən yaxşı mütəxəssislər 

idi. Biz Eminlə belə əməliyyatları, demək olar ki, hər 

gün edirdik. 

   Eminin bütün fikri əllərində olduğundan 

sakitləşmişdi. Hər şeyi soyuqqanlılıqla ,dəqiqliklə 

edirdi. Mən onun işinə artıq öyrənmişdim. Damarı 

kəsib götürdülər.Tac damar, demək olar ki, 

dağılmışdı. İndi onu əvəzləmək qalırdı. Emin tez-tez 

dönüb kompyüterə baxırdı. Məndən bir işarə olub-

olmadığını  yoxlayırdı. Tikməyə başladılar. 

Döş qəfəsini təmizlədilər. Aparatı qoşub yoxladılar. 

Göstəricilər normal idi. Emin Məlikova baxdı. O, 

gözləri ilə təsdiq işarəsi elədi.Emin döş qəfəsini 

tikməyə başladı. 
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Bir azdan hər şey bitdi. Həkimlər Emini təbrik 

edirdilər. Onun əlcəklərini soyundurdular, tənzifini 

açdılar. Emin əllərini yuyub yanımda dayandı. 

Həkimlər bir-bir otağı tərk edirdilər. 

Professor Məlikov Eminə: 

-Yaxşıdır. Darıxma, bir azdan özünə gələcək. 

Emin başı ilə təsdiq elədi. 

-Reanimasiyaya götürək. 

Məni ehtiyatla xərəyə qoyub reanimasiya otağına 

apardılar. Emin  notbuuku götürüb yanımca gəlirdi. 

Məni rahatlayandan sonra  çıxdılar. Emin cihazlara 

baxırdı. 

Hər şey normal idi. O yanımda oturaraq notbuuku 

açdı: 

-Burdasanmı, sevgilim? 

-Burdayam. 

-Necədir? 

-Normal. 

-Vaxtdır, niyə dönmürsən? 

-Bilmirəm. Bir az gözləmək lazımdır. Anama zəng 

et. 

-Yaxşı. 

O, telefonunu götürüb  yığdı. Mən  çölə çıxdım. 

Dəhliz adamla dolu idi. 
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Həkimlər dəhlizdə kresloda otutub hadisələri 

müzakirə edirdilər. Qrup yoldaşlarımın hamısı 

foyedə dayanmışdı. Onlar bir xəbər gözləyirdilər. 

Bəziləri kədərli idi. Bəziləri hirslə danışırdılar. 

Deyəsən, Raufa mənim gəldiyimi xəbər verəni 

axtarırdılar. 

Sevda ağlayırdı. 

-Dedi, hələ heç kimə deməyim, evlənməyə gəliblər. 

Elə bil, ürəyimə dammışdı, dedim bu manyak bir şey 

edər, ehtiyatlı ol, nə bilim mən... 

Qızlar vaysınmağa başladılar. Dua edirdilər ki, mənə 

heç nə olmasın. 

-İndi tutmağın nə xeyri var, bir cinayət etmişdi də, 

buraxdırdılar, bu da nəticəsi... 

Sevda ağlaya-ağlaya deyinirdi. 

Eşitdiklərimdən anladım ki, Raufu polis qandallayıb 

aparıb. Professor Məlikovun gur səsi  kabinetin 

qapısını titrədirdi. O, kimisə söyür, hədələyirdi. 

Eminin yanına qayıtdım. Oturub gözlərini mənə 

dikmişdi. 

Çiynini qucaqladım, üzündən öpdüm. 

-Fikir eləmə, sevgilim, hər şey yaxşı olacaq. 

Siqnal səsi eşidib,çata baxdı. Ona  öpücük 

göndərdiyimi görüb gülümsədi. 

-Gəl, daha. Bağrım çatladı. 

Mən cəhd elədim.Alınmırdı. 
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Yazdım: 

-Darıxma. İstəyirəm, amma alınmır hələ. 

Qapı açıldı. Professr içəri daxil oldu. 

-Necədir? Ayılmayıb? 

Emin başını buladı. 

Professor əlini Eminin çiyninə qoyaraq: 

-Belə də olur. Qız , tənbəllik eləmə, oyansana! Sən 

mənim zirək qızımsan axı! 

Emin: 

-Son vaxtlar o qədər stress keçirib ki. Gərək sözünə 

baxmaya idim. Dedi, gedib qayıdaq , sonra. 

-Fikir eləmə, gəncdir, sağlamdır, heç bir ağırlaşma 

yoxdur. Mən burdayam, sən paltarını dəyiş istərsən. 

Emin başını buladı. 

-Yox,  ayılsın, sonra. 

-Yaxşı, mən otağımdayam, xəbər edərsən. 

-Yaxşı. 

-Palata hazırlatdırmışam. 

-Çox sağ olun. 

Emin əlimi tutdu. Öpdü. Başını qoluma qoyub 

gözlərini yumdu. 

Ilahi, mən onu nə qədər incidirəm. Bütün bunlar nə 

vaxt bitəcək? Biz nə vaxt rahat-rahat həyatımızı 

yaşayacağıq? Mən yenə cəhd elədim. Sanki, bədənim 

məni qəbul etmək istəmirdi. Elə bil ki yad idim. Axı 
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bir dəfə alınmışdı, nə isə yol tapmaq lazımdır. Necə? 

Fikirləşmək lazımdır. 

Vaxt  keçirdi. 

     Emin cibindən üzük çıxarıb baxdı, gülümsəyib 

barmağıma taxdı. 

-Bunu bu gün evimizdə taxacaqdım barmağına. 

Sürpriz hazırlamışdım. Gəl, ilk gedəcəyimiz yer 

evimiz olacaq. Bilirəm ki, bəyənəcəksən. Sən 

istədiyin kimi, xudmani, bağçalı həyət evi. Biz orda 

xoşbəxt olacağıq. Mütləq. Mən buna varlığım kimi 

inanıram. Tez gəl, mənim də üzüyümü sən tax.  

Sonra gülümsəyərək zarafat elədi: 

-Bu dəfə də iyirmi ildən sonra gəlsən, daha üzük 

lazım olmayacaq. 

Siqnal səsinə döndü: 

Ona ürək və öpücük göndərdim. 

-Əlinə bax! 

Əlini açıb baxdı. Ovcunda kiçik çəhrayı çiçək vardı. 

Çiçəyi dodaqlarına toxundurub qoxuladı. 

-Gəl artıq! 

Professor bir yerdə dayana bilmirdi. Bir neçə dəfə 

gəlib dəymişdi. 

Qapını açıb içəri girdi: 

 -Bu qız niyə gecikir.? 

O artıq narahat olmağa başlamışdı. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Nisə Bəyim                 ONLİNE 

 

339 339  

-Vaxtı keçir, oyanmalı idi indiyə. Sən bilən, bir 

problemi var? 

Emin arxayınlıqla: 

-Narahat olmayın ,ona vaxt lazımdır. Gələcək, 

bilirəm, onlinedir. 

Professor: 

-Anlamadım. 

-Deyirəm, stress keçirib, ona vaxt lazımdır. 

-Emin, Arzunun  ailəsi gəlib. Onlarla  bir görüş. 

Kabinetimdədirlər. Emin qalxdı, notbuuku götürdü. 

Mən də onunla bərabər çıxdım. 

Anamgil professorun otağında oturmuşdular. Hamısı 

burda idi. Anam, Kərim, Fatimə,uşaqlar. Kərim 

siqaret çəkirdi. Anam susaraq oturmuşdu. Rəngi 

bomboz idi. Fatimə ağlayırdı. 

Emin içəri daxil olub salam verdi. Kərim qalxıb əl 

görüşdü. Anam qalxdı. Emin ona yaxınlaşıb 

qucaqlayaraq üzündən öpdü. İsmayıl və Famil qalxıb 

əl tutdular. 

Kərim: 

-Necədir vəziyyəti? 

Emin: 

-Əməliyyat elədik. Damarı dəyişdik. 

Reanimasiyadadır. Hələ oyanmayıb. 

Anam soruşdu: 
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-Nədən oyanmır? 

Emin onun yanında oturaraq: 

-Gözləyirik. 

Kərim: 

-Təhlükəlidirmi? 

Emin: 

-Hər şey Allahın əlindədir. Nə bacarırdıq , elədik. 

Dua edək. 

Hamısı susdu. 

Emin qalxaraq: 

-Bağışlayın, mən gedim yanına, hər an bir şey ola 

bilər. 

Emin çıxdı. 

Anam: 

-Allahım, öz böyüklüyün xatirinə, kömək ol 

balama,Ya rəbbim, balamı yarı yolda buraxma. 

Fatimə  ağlamağa başladı. Dəsmalla burnunun  yaşını 

sildi. 

Alsu: 

-Mama, bəsdi. Bir şey olmayacaq. Görərsən, yaxşı 

olacaq. 

Fatimə: 

-Allah məni öldürsün, mən elədim, mən xətrinə 

dəydim, dilim quruyaydı kaş. 

Kərim: 
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-Qız  rəsmən deyir, aşiq olmuşam, sevirəm, sən 

durub ağlına gələni demisən, heç səndən 

gözləməzdim, sən qızını tanımırsanmı? Ona dəstək 

olmaq yerinə, götürüb çırpmısan yerə, indi də 

başlamısan ağlamağa. Adam əvvəl fikirləşər 

dediklərini, sonra peşman olmağın nə mənası var? 

Fatimə daha bərkdən hönkürməyə başladı. Kərim 

durub çıxdı. İsmayılla Famil də  onun  arxasınca 

çıxdılar. Anam Fatiməyə: 

-Yaxşı tay, ağlama. Dua elə, Allah köməyi olsun! 

Alsu: 

-Mama, bəsdir də, dədəm də hirslənir sən ağladıqca. 

Fatimə hıçqıra-hıçqıra: 

-Mən onu sizdən az istəyirəm, bəyəm? Barmağına 

tikan batanda, elə bilirəm ürəyimə batır. Nə bilim, 

ağlım götürmədi, cahiləm, anlamazam, qanmazam. 

Anam: 

-Allahü-əkbər! Əstəğfurullah. Ay balam, bir sussana. 

Alsu anama müraciətlə: 

-Ana, əcəb yaraşıqlı kişidi, yaraşırlar, vallah! Ay 

Allah, qurban olum, ayırma onları! 

Anam əlini qaldıraraq : 

-Amin!Allahım! 

Mən otaqdan çıxdım. Eminin yanına qayıtdım. 

Notbuuka baxırdı. 
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-Arzu,gecikirsən. 

Mən yenə cəhd etdim. Alınmırdı. 

Yazdım: 

-Emin, cərəyan ver. Hazırlaş. Burdayam. 

Emin notbuku açıq qoyub  həkimlərdən kömək 

çağırmağa çıxdı. Qapıda dayanan İsmayıl ehtiyatla 

içəri girb mənə baxmağa başladı. 

-Arzu, biz burdayıq. Səni çox sevirik. Gəl, bacım! 

Sənsiz biz necə olarıq? Nə olar, oyan. Axı, sən 

hamıdan ağıllısan. Gəl, qurban olum! Qolu ilə 

gözünün yaşını siləndə gözü stolun üstündə açıq 

qalmış notbuka sataşdı. 

Emin bir neçə həkimlə daxil oldu. 

İsmayıl: 

-Bağışlayın, deyib çıxdı. 

Hazırlıq başladı. Mən hazır vəziyyətdə dayanmışdım. 

Cərəyanla bədənimə daxil olacaqdım, sonuncu dəfə 

belə olmuşdu.Yoxlamaq lazımdır. 

Emin: 

-Hazır olun! Başladıq! O sinəmə elektro -şok verdi. 

-Bir də! 

Bədənim titrəyib dartıldı, ağrıdan inildədim. 

Emin diqqətlə mənə baxdı. 

-Bəsdir! Oyandı! Arzu...Arzu...sevgilim... 

Onun səsini eşidirdim.Səsinə səs vermək , gözlərimi 

açmaq, onu görmək istəyirdim. 
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-Aç, aç gözlərini! 

Əlimi tutdu. Barmaqlarım tərpəndi. 

Professor Məlikov içəri daxil olaraq: 

-Nə oldu? 

Həkimlər: 

-Allaha şükür ! Ayıldı. 

Professor: 

-Afərin, mənim qızıma! 

Emin: 

-Arzu, bir söz de... 

Mən ona baxaraq zorla : 

-Emin...,- dedim. 

                                                             *** 

 

     Məni palataya götürəcəkdilər.  Emingil çıxdı. 

Gözlərim yumulu idi. Səs eşitdim. 

Yanımda Famillə  İsmayıl dayanmışdı. Gülümsəmək 

istədim. Dodaqlarım tərpənmədi. 

Famil pıçıltı ilə: 

-Yatıb... 

İsmayıl astadan: 

-Ora bax...notbuuka. Bayaq gördüm.Yazışırdılar. 

Famil təəccüblə: 

-Kim ? 

-Eminlə Arzu. Görmürsən? Bax, Arzu onlinedir. 
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-Yox bir! 

-Bax da! 

Emin içəriyə gəldi: 

-Hə, qoçaqlar, siz çıxın, palatada görüşərsiz. 

   Bir saatdan sonra xeyli yaxşılaşmışdım. Emin 

yanımda oturmuşdu. Əlimi tutub barmaqlarımdan 

öpürdü. 

-Özünə gəldinmi? Yaxşısanmı? 

-Bir daha səni incitməyəcəm. Söz verirəm. Bu- son. 

Heç vaxt səni tərk etməyəcəm. Həmişə yanında 

online olacam . 

-Sən yanımda ol, yetər. Qalan  hər şey 

əhəmiyyətsizdir. Sənsizliyin cəhənnəmini çox 

çəkmişəm. Allah o günləri mənə bir də göstərməsin. 

-Mənə də. Əmin ol, biz bir daha ayrılmayacağıq. 

Bunu bilirəm artıq. 

 Emin... 

-Hə. 

-Anamgili görmək istəyirəm.  

-Yaxşı. Burdadılar, çağırım gəlsinlər. 

Qapıya baxırdım. Anam, Kərim, Fatimə, Alsu, 

İsmayıl və Kərim içəri daxil oldu. 

Emin: 

-Yaxşıdır, Allaha şükür! 

Kərim  yaxınlaşıb əlimi tutdu, alnımdan öpdü. 

-Çox şükür! İnşallah, sağalacaqsan. Fikir eləmə... 
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Fatimə üzümdən öpərək: 

-Qurban olum, məni bağışla... 

Emin: 

-Fatimə xanım... 

Barmağını dodağına qoyaraq işarə verdi. 

Mən: 

-Özünü suçlama, sənlik deyil...əməliyyat olacaqdım, 

dedim, sizi görüm, sonra... 

Anamla  Kərim bir-birinə baxdı. 

Anam gəlib yanımda oturdu: 

Qucaqlayıb üzümdən öpdü. Əlimi sığalladı. Əli 

barmağımdakı üzüyə toxundu. Dodaqlarına təbəssüm 

qondu: 

-Allah xeyir versin! Allah mübarək eləsin ! Qaim-

qədim olasız! 

Kərim: 

-Allah xeyir versin. 

İsmayılla Famil Eminə yanaşıb onun əlini sıxdılar: 

-Təbrik edirik. Xoşbəxt olun! 

-Alsu göz yaşları içində: 

-Xoşbəxt olun! Allah qorusun!. 

Eminlə bir-birimizə baxaraq  gülümsündük. 

Fatimə Eminə: 

-Allah xeyir versin. Allah mübarək eləsin! 

Emin: 
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-Çox sağ olun. Biz də mübarık deyirik. Allah xeyir 

versin. 

Mən onlara  tərəf: 

-Siz burda niyə dayanmısız? 

Təəccüblə bir-birinə baxdılar. Sual dolu  baxışlar 

mənə dikildi. 

Mən ciddi şəkildə: 

-Gedin toya hazırlaşın. 

Fatimə çaşqınlıqla: 

-Nə vaxtdır ki? 

Mən: 

-Bir  həftə sonra. 

-Bir həftəyə çatdırarıqmı? 

Mən Eminə baxaraq: 

-Vallah, mənə yarım saat da bəs edər,  gəlinlik alıb 

geyinməyə. 

Emin: 

-Mənə heç kostyum almaq da lazım deyil, onsuz da 

həmişə bu paltardayam, gecə-gündüz. Əynindəki 

cərrah geyimini göstərdi. 

    Bizim belə zarafat etməyimizdən onların kefi 

duruldu. Sevinə-sevinə görüşüb çıxdılar. Anam əyilib 

üzümdən öpdü. Sonra qalxıb Emini qucaqlayaraq: 

-Allah sizi xoşbəxt eləsin! Allah amanında saxlasın! 

Emin də anamı qucaqlayaraq üzündən öpdü: 
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-Çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Başımızdan 

əskik olmayasız. 

       Həqiqətən,  toya hazırlaşmaq üçün bir həftə çox 

az müddət idi. Əslində, mən Emingilin rayondakı 

evinə gəlin getmək istəyirdim. Çünki biz o evdə 

Eminlə görüşüb-ayrılmışdıq. Emin evin baxımsız 

olduğunu söylədi. Oranı qaydaya salmaq çox vaxt 

aparardı. Getməyə də vaxt yox idi. Eminin bizim 

üçün aldığı ev təzə tikilmişdi. Təmirli idi. Emin 

açarları Kərimə verdi ki, bir otaq hazırlasınlar  və  

biz xəstəxanadan çıxıb ora gedək. Kərim və uşaqlar 

isə ev üçün  lazım  olan mebelləri almışdılar, hər 

rahatlığını yaratmışdılar. Fatimə özünəməxsus 

zirəkliklə cehiz  təmtərağını  yerbəyerində hazır 

eləmişdi. Əli-ayağı yerə dəymirdi. Anam da çox 

sevinirdi. Hər gün saatlarla yanımda otururdu. 

Körpəliyimdə olduğu kimi, yedizdirirdi, qayğımı 

çəkirdi. Qəlbində qalan arzusunun sevincini indi 

yaşayırdı. Bu-məni çox sevindirirdi. 

    Gəlinliyimi və lazım olan digər  bəzək əşyalarını 

Alsunun öhdəsinə buraxmalı oldum. Bu gənc qızın  

fantaziyalarını  gerçəkləşdirmək üçün əlinə imkan 

düşmüşdü və  bundan geninə-boluna istifadə elədi. 

İnsafən, çox gözəl və zövqlü gəlinlik seçmişdi. 

Bundan yaxşısını, yəqin ki, mən edə bilməyəcəkdim. 
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  Toyu çox yığcam elədik. Eminin  bacısı, bacısı 

uşaqları, ən yaxın qohumları, bizim yalnız həyətdəki 

qohumlarımız, mənim qrup yoldaşlarım və 

klinikadan yaxın bildyimiz həkim dostlar. Toyu  

Nazim və qardaşı təşkil etdi. Tamam sağalmadığım 

üçün müddəti  də az oldu. Nigahımız kəsildi. Mənə 

rəqs etmək  mümkün olmadığı üçün Emin mənim də 

əvəzimə hər kəslə rəqs edirdi. Hamı ortalıqda idi. 

Bizi ən çox təəccübləndirən professor Məlikov idi. 

Bu insanda nə qədər şuxluq və enerji var imiş! Heç 

tələbə yoldaşlarım da onun qədər cəld və gözəl rəqs 

edə bilmirdi. 

   Səhərisi gün  doğmalar, yaxınlar, dostlar bizi hava 

limanından yola salırdılar. Bu insanlar düz bir ildən  

sonra bu limanda  yenə də bizi qarşılayacaqdılar. Biz 

bir il sonra həmişəlik Azərbaycana dönəcəkdik. 

Emin, mən, Adil və üç  aylıq körpəmiz- Emil. 

Hələlik, bunu  təkcə mən bilirdim. 

                                                                

 

 *** 

Son 

                                                                                                                                            

Sabirabad 

 

                                                12 noyabr, 2013  
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