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DİQQƏT
Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun
qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda,
yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron
informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu
qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və
tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur.
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Povest
, işində peşəkar, insanların gözündə
zəhmətkeş bir çilingər, bütün məhəllənin
hörmət etdiyi biri idi. İşini də yaxşı görürdü.
Kimin nəsə problemi olsa birinci köməyə gedərdi.
Gözəl ailəsi, iki oğlu vardı. O iki oğluna isə dəli kimi
düşkün bir ata idi. Onları əzizləyər, hər istəklərini
yerinə yetirərdi.
Bəs həqiqətdə o kim idi? Nə işlə məşğul idi?
Teymurun özündən və bir də ən yaxın dostu
Fuaddan başqa bu sualın cavabını heç kim bilmirdi.
Arada şəhərə gedir, bir neçə gün qalardılar. Evdə isə
işləməyə getdiklərini deyərdilər. Onun özünə görə iş
planı vardı, Teymur daha çox imkanlı şəxslərin

O
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evində işləyirdi. Fuad da usta idi. Teymurla uşaqlıq
dostu idilər. Əslində isə onlar öz dünyalarında
məşhur və peşəkar oğru idilər. İllərdi ki, heç kim
onların izinə düşə bilmirdi. Çox “təmiz” iş
görürdülər. Hər kəsin gözündə zəhmətkeş usta
dostlar kimi tanınan bu iki gənc çox ehtiyatlı,
diqqətli və geridə iz buraxmadan işləyirdilər. Onlar
iki ayda bir dəfə “iş başında”olurdular: tamam ayrıayrı ünvanlarda, müxtəlif fəndlərlə. Ona görə də
onların izinə düşmək mümkünsüz olurdu. Bu dəfə
onlar yenə şəhərə getmişdilər. Ciddi bir soyğuna
hazırlaşırdılar. Onlar bu planı iki ilə yaxın idi ki,
hazırlayırdılar. İki il öncə bu evdə usta kimi çalışmış
Fuad evin bütün giriş- çıxışını yaxşıca öyrənmişdi.
İki gecə evin ətrafında keşik çəkdikdən sonra içəri
daxil oldular, həmişəki kimi, işlərini bitirdilər. Evdən
çıxmaq istəyərkən arxa otaqdan səs gəldi. Sanki
içəridə kimsə yalvararaq kömək istəyirdi. Teymur
otağa tərəf getdi.
-Dayan, nə edirsən? Gəl tez burdan gedək. Fuad onun qolundan tutub saxladı.
Elə getmək istəyirdilər ki, birdən yenə səs gəldi.
Bu dəfə Teymur cəld addımlarla otağa tərəf getdi.
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Qapını açanda onu dəhşət bürüdü. Otaqda çarpayıya
iplə möhkəmcə bağlanmış, 14-15 yaşlarında bir oğlan
uşağı vardı. Yalvararaq su istəyirdi. Teymur uşağın
iplərini açdı. Ona su verdi. Fuad otağa gələn kimi
uşağı tanıdı. Bu, ev sahibinin xəstə oğlu idi. Uşaq əlil
olduğu üçün atası ondan utanır və onu heç kimə
göstərmirdi. Teymurla Fuad uşağı otuzdurdular. O,
valideyinlərinin başqa şəhərdə olduğunu dedi. Onu
heç kim görməsin deyə otaqda bağlamışdılar. Bir az
sonra onlar evi tərk etdilər. İki gün sonra onlar evə,
yəni yaşadıqları kəndə qayıtdılar. Amma hər ikisi də
yamanca fikir-xəyalda idilər. Axı, uşaq onların
üzünü görmüşdü. Əgər uşaq ailəsinə onların üzünü
gördüyünü desəydi polis onların izinə düşə bilərdi.
Eyni zamanda Teymur uşağın halına çox acımışdı.
O, cavab tapa bilmirdi ki, “necə olur ki, bir valideyin
öz övladından utansın?” Uşağın yazıq baxışları, aciz
halı onun ürəyini göynədirdi. Fuad da bu halda idi.
Uşağın taleyi onu da narahat edirdi. Bir neçə gün
sonra Fuada şəhərdən zəng gəldi. Zəng edən
soyduqları evin sahibi idi.
-Salam, Fuad, necəsən? Mən Akif Ələkbərli.
Sənin nömrəni burdakı briqadadan almışam.
8
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Fuad bir az çaşdı. Amma özünü itirmədən cavab
verdi:
-Buyurun, Akif müəllim, eşidirəm sizi.
-Mənim evimə bir həftə öncə oğru girib, zalım
uşağı xeyli pul götürüb, o dostun Teymuru da götür
gəl evin bütün pəncərə və qapılarını yenidən
düzəltdirəcəm. Bir neçə günlük iş var.
Fuad nə deyəcəyini bilmədi. Bəklə də uşaq
atasına deyib? O qəsdən onları çağırır? Fuad
Teymurla danışıb cavab verəcəyini dedi. Dərhal
Teymurgilə getdi. Ona məsələni izah etdi. Teymur
da düşüncəli halda tərəddüd etdi. Amma uşağın
halını bilmək istəyirdi. Onlar getmək qərarına
gəldilər. Ev sahibi ilə danışıb sabah gələcəklərini
dedilər və dərhal yola düşdülər. Gecə evin ətrafında
dolandılar. Heç kim yox idi. Dedikləri saata qədər
evə nəzər saldılar. Gəlib-gedən yox idi. Əgər Akif
müəllim işdən xəbərdar olsaydı çoxdan ətraf polislə
dolu olardı.
Akif müəllim onları evin önündə qarşıladı.
İşlərini onlara izah etdi. Bütün qapı və pəncərələrin
kilidini dəyişməli və bir neçə də xırda işlər görməli
idilər. Danışıb razılaşdıqdan sonra işə başladılar.
9
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Evdə nəzarəti xidmətçiyə tapşırıb Akif müəllim işə
getdi. Fuadla Teymurun fikri uşaqda idi. Uşaq onları
tanısa oğurluğun üstü açıla bilərdi. Teymur keçən
gecə uşağı tapdıqları otağa keçdi. Fuada işarə etdi ki,
kənardan nəzarət etsin. Teymur otağa keçən kimi
şoka düşdü. Uşaq tanınmaz halda idi. O qədər
döyülmüşdü ki, bütün bədəni qan içində idi. Teymur
sarsılmış halda uşağa yaxınlaşdı.
-Ay balam, bu nə haldı belə? Kim səni bu günə
qoyub?
-Mən ölmək istəyirəm. Mən anamı istəyirəm. –
O, huşsuz halda yalvarıcı formada sayıqlayırdı.
-Siz burda neynirsiz? - Evin qulluqçusu xanım
gəldi: –Xahiş edirəm otağı tərk edin. Akif bəy bilsə
məni işdən çıxarar.
-Axı, bu uşağa nə olub belə? Onu kim bu hala
salıb? -Teymur gözləri dolmuş halda sordu.
-Atası, mən bu uşağa altı aydı baxıram. Anası
ölüb, Akif bəy uşağa nifrət edir.
-Bu necə mümkündü, axı? Onun ki hər şeyi var,
uşağı müalicə etdirə bilər.
-Etdirmir. İkinci xanımı qoymur. Uşağın anası
illər öncə ölüb...
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Bu zaman evin xanımı gəldi. Teymur tez
otaqdan çıxıb işinin başına döndü. Amma onun
əsəbdən əlləri əsirdi. Uşağa ürəyi ağrıyırdı. Fuada
dedi ki, özünü pis hiss edir. İşə sabah davam edəcək.
İkisi də evdən çıxdı. Yaxınlıqdakı çayxanada
oturdular.
-Qardaş, mən özümə gələ bilmirəm, axı, bu necə
olar? O, anasız uşaqdı. Eh...Bu da bizim varlımız.
Elə beləsinin nəinki evini soymaq, elə dərisini
soymaq belə az olar.
-Düz deyirsən, Teymur. Bu lap dəhşətdi.
Səhər tezdən işə getdilər. Teymur üçüncü
mərtəbədə qonaqlar üçün ayrılan yataq otağının
pəncərələrinin kilidini dəyişməyə qalxdı. Nərdivana
çıxıb üst kilidi dəyişərkən hündür şkafın üstündə
kiçik bir taxta qutu nəzərini cəlb etdi. O, qutunu
götürüb o yan-bu yanına baxdı. Bu arada evin
xanımı otağa daxil oldu.
-Baxın, Teymur qardaş, bu otağın pəncərəsi məni
çox narahat edir. Kilidlərə ciddi fikir verin. - Birdən
Teymurun əlində qutunu görən kimi, – aaa, siz bunu
hardan tapdız? Aman Allah, mən bu evin köhnə
zibillərindən canımı nə vaxt qurtaracam? Sizdən
11
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xahiş edirəm, elə əlinizdəkini də zibil qutusuna atın
getsin.
Xanım bu sözləri deyib otaqdan çıxdı. Teymur
qutunu bir yana atıb işinə davam etdi. Bir neçə
saatdan sonra elə bil onu tok vurdu. O, dəli kimi
əyilib qutunu götürdü. O yan-bu yana çevirdi. Nəsə
axtarırmış kimi silkələdi. Altındakı kiçik kilidi tapdı.
Teymur özünü tamam itirdi.
-Axı, bu necə ola bilər? Bunun bu evdə nə işi
var? - Teymur ağappaq ağarmışdı,– bu qutunu bura
yalnız bir nəfər gətirə bilərdi.
-Teymur qardaş, o biri otağın pəncərəsinin kilidi
yaxşıdır. Onu dəyişməyə ehtiyac yoxdu. Sabah da
gələrsiz qalan işinizə görə. Bu günlük gedə bilərsiz. Evin xanımı ədalı bir tərzdə əlavə etdi:- Bu qutu
deyəb xoşunuza gəlib?
-Hə, maraqlı əl işidi. – Teymur qeyri-ixtiyari
cavab verdi.
-Bilirsiz, onu neçə ildir ki, aça bilmirəm. Kişinin
birinci arvadınındı. Deyirlər yaman bərk saxlayırmış
bunu. Çox özəl imiş onun üçün. – Səidə çox istehzalı,
və özündən razı danışırdı. – Mən kişiyə dedikcə ki
bunu atım, deyir olmaz. Elə yaxşı oldu. Qoy sənin
12
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olsun. Mənim də bu evdə onun xatirələrindən canım
qurtarsın...Halbuki ən yekəsindən qurtara bilmirəm
– Səidə bunu öz -özünə pıçıldadı. – Nə isə... götür
get.
Teymur qutunu çantasına qoyub həyətə çıxdı,
Fuadda həyətə düşdükdən sonra onlar getdilər.
Teymurun tutqun olması Fuadın nəzərindən
qaçmadı. Onlar kirayə qaldıqları evə getdilər. (Çox
vaxt şəhərdə olduqları üçün kiçik, nəzər cəlb
etməyəcək bir evi ehtiyat üçün kirayə tutmuşdular).
Yol boyu Teymur dinmədi. Çantanı bərk-bərk əlində
saxlamışdı. Evə çatdıqdan sonra Fuadın yadına
düşdü ki, o, öz çantasını Akif bəyin evində unudub.
-Qardaş, işə bir bax, çantanı götürməmişəm. Mən
gedim götürüm, on dəqiqəyə qayıdıram.
-Yaxşı, işində ol. – Teymur astaca dilləndi və tez
evə keçdi. Fuad cəld yola düzəldi. Teymur sankı
donmuşdu. Bütün bədəni uyuşmuşdu. Heç nə hiss
etmirdi. Çantanı əlində sıxıb, gözlərini bir nöqtəyə
dikmişdi. Fuad geri qayıdanda Teymuru o halda
gördü. Teymur hələ də susqun idi.
-Teymur, nə olub sənə? Bu gün birtəhərsən. Bir
izah et görüm mənə.
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Teymur susurdu. O, sanki Fuadı eşitmir. Ümumi
heç nəyi eşitmir. Fuad uzun müddət idi ki, Teymuru
bu halda görmürdü.
-Burda nə var? Teymur!!! Səninləyəm, cavab ver!
– Fuad qışqırdı. Teymurun əlindın çantanı almaq
istərkən qutu çantadan yerə düşdü. Qutunu görən
Fuad susdu. Bir anlıq donub qaldı. Sonra isə
təəccüblə - bunu hardan tapmısan? Bu o qutudu?soruşdu.
-Odur! – Teymurun gözləri doldu. O, yerində
qalxıb qutunu götürdü. – Bax atamın imzası və adı, –
deyərək qutunu altında səliqə ilə cızılmış “Hikmət”
sözünü göstərdi. – Bax, Fuad, bu o qutudu. Bunu
atam düzəldib, bu Zəhranın qutusudu.
Fuad dönə-dönə qutuya baxdı. Teymur
boğazındakı gümüş boyunbağını çıxardı. Ona
keçirdiyi kiçik açarı götürüb qutunun altındakı kilidə
salan kimi kilid açıldı. Qutuda olan şəkillər,
məktublar Teymura tanış idi. O, keçmişə qayıtdı.
Artıq göz yaşlarına hakim deyildi. Fuad da çox
gərgin idi. Onlar bir-bir məktublara, şəkillərə baxır
və dəhşətə gəlirdilər. Amma qutudan çıxan sonuncu
şəkil Teymuru lap dəhşətə gətirdi. O, keçən dəfə
14
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soyğunda gördükləri uşağın şəkli idi. Teymur artıq
heç nə hiss etmirdi. Onun sanki tək vücudu yox,
bütün varlığı keyləşmişdi. Fuad qırıq-qırıq səslə,
acizanə Teymura dedi:
-Görəsən bu, onun oğludu?
-Hə, bu odur. – Teymur dilləndi. Onun səsindən
həm əsəb, həm də dəhşət yağırdı.
Fuad ayağa qalxdı, Teymurun çiynindən tutub
qaldırdı.
-Qardaş, bu qədər təsadüf ola bilməz, nəsə
anlaşılmazlıq var burda. Bu uşaq onun oğlu ola
bilməz.
Teymur Fuadın yaxasından yapışdı. Onu divara
çırpdı.
-Sən nə danışırsan?! Bu onun oğludu. Burda heç
bir anlaşılmazlıq yoxdu. – Teymur susdu, onun
gözləri qıpqırmızı olmuşdu. Əlləri əsirdi. Qəfil
mətbəxə keçdi, soyuducunun arxasında gizlin yerdə
saxladıqları tapancanı götürüb, evdən çıxmaq
istəyəndə Fuad onu saxladı.
-Dəli olmusan, hara gedirsən?!
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-Burax məni, öldürəcəm onu! O evi onun başına
yıxacam! –Teymur dayanmaq istəmirdi. Fuad onu
saxlamaq niyyətində idi.
-Dayan, hələ heç nə məlum deyil, - Fuad
sözlərinin Teymura çatmadığını hiss etdi. O, var
gücü ilə Teymuru yumruqla vurdu. Teymur özünü
saxlaya bilməyib yıxıldı. Ağlamağa başladı.
Bayaqdan qəzəbindən nərə çəkən bu adam, sanki
kiçilib aciz bir uşaq oldu. Əllərini üzünə tutub
hönkürərək ağlamağa başladı...
Səhər açıldı. Teymur işə getmədi. Qutunu da
götürüb dəniz kənarına, tənha bir yerə getdi. O,
keçmişə, öz gəncliyinə qayıtmışdı. Qulağında
kəndlərinin axan çayının şırıltısı, otların küləklə
birgə bəxş etdiyi həzin xışıltı, bir də sarı uzun saçlı,
ağ bənizli, arıq, bəstəboy, amma, çox gözəl Zəhranın
səsi gəlirdi...
***
Zəhranın on yeddi yaşı var idi. Məktəbin on
birinci sinifində oxuyurdu. Sinif əlaçısı idi. Hamı o
qızı çox istəyirdi. Evin tək qız idi. Anası onu
dünyaya gətirərkən vəfat etmişdi. Bibisi Könül onu
böyütmüşdü. Bütün gəncliyini Zəhraya həsr etmişdi.
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Atası Ələstun müəllim kənd ziyalılarında idi.
Tanınmış müəllim və kəndlərindəki məktəbin
direktoru idi. Zəhranın anasının ölümündən sonra
ikinci dəfə heç kimi sevə bilməmişdi. Bütün sevgisini
qızı ilə bölüşürdü. Gəncliyində ona evlən desələr də
o, Zəhraya analıq gətirmək fikrində deyildi. Ən
böyük arzusu qızını həkim görmək idi. Zəhra qoçaq,
çalışqan olduqca Ələstun müəllimin də ürəyi dağa
dönürdü.
Teymur da o dövrlər yenicə əsgərlikdən gəlmiş,
gənc oğlan idi. Atasının yanında işləyirdi. Atası
yaxşı dülgər idi. Fuad da onlarla işləyirdi. Fuad həm
də Zəhranın sinif yoldaşı idi. Onlar üçü də həmin il
qəbul imtahanına hazırlaşırdılar. Teymur memar,
Fuad neftçi, Zəhra isə həkim olmaq istəyirdi.
Teymurla Zəhranın sevgisi də elə beləcə başlamışdı.
Teymur Zəhranı dəli kimi sevirdi. Zəhra da Teymura
qarşı xoş münasibət bəsləyirdi. Onlar hər sübh
tezdən çay kənarında görüşürdülər. Saf ümidlərin,
arzuların ağuşunda sevgilərini yaşayırdılar. Teymur
Zəhranı özündən ayrı təsəvvür etmirdi. Aylar beləcə
sevgi dolu keçdi. Onlar üçü də qəbul imtahanına
getdilər. Zəhra ilə Fuad qəbul oldu. Amma Teymur
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imtahandan kəsildi. Bu, Teymur üçün dözülməz bir
zərbə idi. Zəhra şəhərə gedəcəkdi. Ayrı qalmaq
düşüncəsi Teymura əzab verirdi. Amma Zəhraya heç
nə deyə bilmirdi. O Ələstun müəllimin arzusunu
bilirdi. Zəhranın da gücünə inanırdı ki, o, çox yaxşı
həkim ola bilər. Teymur üçün rahat olmasa da,
Zəhranı şəhərə yola saldı. Fuad Zəhranın şəhərdə
qalacağı evin yaxınlığında kirayə ev tutdu. Əslində,
evi yaxınlıqda tutmasını Teymur istəmişdi. O, bunu
özünə təsəlli kimi düşünürdü. Ən azı, Zəhranın
yanında ona kömək edəcək biri vardı. Aylar beləcə
həsrət içində keçdi. Teymur bu aylar ərzində bir neçə
dəfə şəhərə getdi. Hər şey öz qaydasında gedirdi.
Artıq Ələstun müəllim də bu sevgidən
xəbər
tutmuşdu. O, Teymuru yaxşı tanıyırdı. Ona
güvənirdi. Bilirdi ki, Teymur Zəhranı xoşbəxt edə
biləcək. Teymur onun gözlərinin qabağında
böyümüşdü.
Yay tətili gəlib yetişdi. Fuadla Zəhra
imtahanlardan sonra kəndə qayıtdılar. Onların gəlişi
kənddə toy-bayrama çevrildi. Artıq nişan üçün hər
şey hazır idi. Ələstun müəllimlə Hikmət kişi
(Teymurun atası) hər şeyi uşaqlardan xəbərsiz təşkil
18
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etmişdilər. Bu, gənclər üçün əsl sürpriz olmuşdu.
Həmin gün hamı sevinirdi, kənddə şanlı bir nişan
mərasimi keçdi. Bu aralar Zəhranın bibisi gec də
olsa, öz həyatını qurmaq qərarına gəldi. O, düşündü
ki, artıq Zəhra böyüyüb, ailə qurmaq üçün heç bir
maneə qalmayıb. Ələstun müəllim isə tərədüdlü idi.
Bu yaşdan sonra bacısı nə qədər xoşbəxt ola
biləcəkdi ki? O nə qədər desə də, Könül (Zəhranın
bibisi) qəbul etmədi.
-Qardaş, başımın tacı, mən uzağa getmirəm ki?
Narahat olma, hər şey yaxşı olacaq. Mən heç vaxt
səni də Zəhranı da buraxmaram. Amma mən də bir
ailəm, bir balam olsun,-istəyirəm. Qocalanda mənə
arxa duracaq, qayğıma qalacaq biri olsun,-istəyirəm.
Artıq yaşım qırxa çatır. Xahiş edirəm bu şansı
məndən alma.
Bu sözlərdən sonra Ələstun müəllim heç nə
demədi. Könül kiçik bir toy məclisi ilə ailə qurdu.
Onun evləndiyi kişinin qırx dörd yaşı var idi. Bir
dəfə evli olub boşanmışdı. İlk ailəsindən iki oğlu
vardı. Amma uşaqları anaları ilə qalırdı. İlk aylar hər
şey qaydasında idi. Artıq aradan yarım il keçmişdi.
Bir gün Könül qardaşının yanına gəldi və şəhərə
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köçmək istədiklərini dedi. Könülün yoldaşı şəhərdə
işə düzəlmişdi. O, Ələstun müəllimlə sağollaşıb
getdi. Zəhra atasının tək olduğunu bilirdi. Ona görə
də bazar günləri çalışırdı ki, kəndə gələ bilsin.
Teymur da bu günlərdə Ələstun müəllimi tək
qoymurdu. Bir dəfə Zəhra atasına dedi ki, bibisi ana
olmağa hazırlaşır və onun yaşı ilə əlaqədar əməliyyat
olunmalıdır. Zəhra atasından və Teymurdan icazə
aldı ki, bibisi özünü toplayana qədər onlarda qalsın,
bibisinə qulluq etsin. Teymur bundan çox narahat
olsa da Ələstun müəllim razı olduğu üçün dinmədi.
Zəhra iyirmi günə yaxın bibisi gildə qaldı. Bibisinin
əri elə də ürək açan adam deyildi. O, çox kobud
rəftar edirdi Könüllə. Hətta neçə dəfə ona əl də
qaldırsa da Könül susurdu. Hətta Zəhradan da
susmasını və xüsusən də atasına heç deməməsini
xahiş etmişdi.
Zəhra Könüllə qaldığı müddət Teymurla atası
qərara gəldi ki, toy etsinlər. Zəhra oxuduğu
müddətdə şəhərdə kirayə qalarlar. Beləliklə də Zəhra
oxuduğu illər ərzində Bakıda tək qalmaz. Bu fikri
Ələstun müəllim də çox bəyəndi. Bu haqda Könüllə
telefonda məsləhətləşən Ələstun müəllim bacısına
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xahiş etdi ki, özünü toplayıb kəndə gəlsin və qızın
xeyr işində başçılıq etsin. Könül sevincək razılaşdı.
Həmin
gecə
bibi-qaradaş
balası
səhərəcən
dərdləşdilər. Amma, səhər nələrin olacağından
xəbərsiz təbii ki...Səhər Zəhra dərsə getdi. Könül
evdə tək idi. Qapı döyüldü, gələn Könülün əri
Sultanın oğlu Akif idi.
-Atam hardadı? – O, heç salam vermədən
soruşdu.
-Evdə yoxdu, oğul, işə gedib. – Könül
mehribanlıqla cavab verdi.
-Mən sənin oğlun deyiləm. – O, kobudcasına
cavan verdi – Nə vaxt gələr?
-Bir azdan. Keç otur gözlə. – Könül təmkinini
pozmadan cavab verdi.
Akif içəri keçdi. Divanda əyləşdi. Könül uşağı
yedirmək üçün o biri otağa keçdi. Akif yerində
dayana bilmədən var-gəl etməyə başladı. Könül
uşağı rahatlayıb gəldi.
-Çay içirsənmi?
-Yox, uşağı gətirərsən? – Akif sakit tərzdə
Könülə müraciət etdi. Könül ürəyində sevindi ki,
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nəhayət, Akif ona qarşı yumşalır. O, uşağı otaqdan
gətirdi.
-Bu kimə oxşayır belə?
-Sənə oxşayır qardaşı! – Könül sevinclə dilləndi.
Akif uşağı qucağına aldı. Bir az saxlayıb kobudcasına
Könülün qucağına atdı. Az qaldı ki, körpə yerə
düşsün.
-Al bu zibili, indi artıq bizim kişi pul-zad
göndərməz. Hamısını bu küçüyə yedirər. Bax, qadın,
ərə gəlmisən, öz işindi, amma, kişinin pullarına əl
qoymaq fikrinə düşsən səni parçalayaram! – Akif
hədələyici tərzdə Könülə qışqırdı.
Bu arada Zəhra gəldi. O, Akifi tanımırdı. İçəri
girən kimi nəsə bir gərginlik olduğunu hiss etdi.
-Bibi, yaxşısan? – Könülün qolundan tutdu.
Zəhranın gəlişi Akifə qəribə təsir bağışladı. O,
susdu və başladı Zəhranı süzməyə. Onun baxışları
quduz köpəyi xatırladırdı. Zəhra bunu hiss etdi və
cəld o biri otağa keçdi.
-Bu kimdi, Könül? – O, tərbiyyəsiz tərzdə sordu.
-Qardaşımın qızıdı. – Könül sərt cavab verdi.
-Nə gözəldi... – Akif adəti üzrə əlini çənəsinə
sürtərək dodaqaltı mırıldandı.
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-Ondan üzaq dur, sənin tayın deyil, nişanlı qızdı.
– Könül acıqlı dedi.
Akif gözlərini bərəldib Könülə baxdı. Şeytanı
baxışlarla Könülə nəsə demək istəyirdi ki, atası gəldi.
-Axır ki, gəlib çıxa bildin... Səni gözlərkən
məcbur sevgili xanımınla danışırdım.
-Nəyə gəlmisən? – Sultan, salamsız – kalamsız
acıqlı soruşdu.
-Rayondakı həyəti qardaşımla adımıza keçir. Ora
bizim payımızdı. İllərdi anam saxladı bizi. İndi
zəhmət çək, ev-eşiyimizi də sən yoluna qoy.
-Mən illərdi ki, sizə pul ödəmişəm, ev də
vermişəm. rayondakı həyəti sənə verəsi deyiləm. Çıx
get burdan!
-Sultan müəllim! –Akif təhdidedici səslə atasının
sözünü kəsdi. -Arvad alanda, iki uşaq qazananda
bilmirdin ki, bunların böyüməyi də var?! Mən dedim
varəcəksən! İşdi verməsən, nə sən, nə bu arvadın, nə
bax bu küçüyün – o, əlini Könülün qucağındakı
yenicə doğulmuş körpəyə uzadaraq dedi, – heç kim
orda yaşamayacaq. Hamınızı ora basdıraram!
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Otaqdakı səs-küyə qorxuya düşən Zəhra yavaşca
qapını açdı. Akifin zəhrimar yağan sifəti onda ikrah
hissi oyatdı. Sultan Akifə yağlı bir sillə çəkdi.
-Cəhənnəm ol bu evdən! Bir də səni görməyim!
-Baxarıq, Sultan bəy! – Akif yenə təhdidlə
dilləndi. Nifrəti hər kəlməsindən bilinirdi. Həmin
gün axşam evdə hamı susurdu. Könül sıxıntılı idi.
İndi o, Sultana necə desin ki, kəndə getmək istəyir.
Eyni zamanda isə Akifi yaxşı tanıyırdı. Əgər o qıza
göz qoydusa Zəhranı təcili evdən uzaqlaşdırmalı idi.
Könül səhər tezdən qalxıb Zəhranın paltarlarını
yığmağa başladı. O, yuxudan oyananda artıq hər şey
hazır idi. Zəhraya izah etdi ki, bir-iki günə o da
gələcək. Zəhranı elə birinci avtobusla kəndə
yollandı.
Könülün şübhələri özünü doğrultdu. Saat
doqquz tamam idi ki, Akif qapını döyməyə başladı.
Sultan əsəbi qapını açdı.
-Nə var, səhər tezdən gəlmisən?!
-Sənə bir sözüm var!
Bunu deyib Akif özünü içəri saldı. Ətrafa göz
gəzdirdi. Zəhranı görməyəndə isə anladı ki, onu
Könül uzaqlaşdırıb.
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-Bilirsən, atacan, o qızı mənə alacaqsan. Yoxsa
məndən incimə - deyərək Könülün boğazına yapışdı.
-Qız kimdi? Yoxsa vurulmusan yenə? Neçənci
gicin qızıdı ki, sənə göz qoyub? – Sultan iztehzalı
dedi.
-Sənin evindəki gözəlçəni mənə al. Sənin qapının
yerini unudum.
-O nişanlı qızdı. Əl çək ondan,- Könül qışqırdı.
-Olsun, mənə qəbul.
-Sultan, oğluna başa sal. Zəhra onun tayı deyil,
uşaqdan uzaq dursun. – Könül bunu demişdi ki,
başında və sifətində nəsə qaynar bir şey hiss etdi.
Yerində dura bilməyib yıxıldı.
-Tayı deyil?! Axı, o küçük kimdi axı? - Sultan
Könülə dedi. Onun vurduğu sillə Könülü yerə
sərmişdi. – Yəni sənin o yetimçən mənim oğlumdan
yaxşısına gedir? Adə, Akif, qız sənindi! Get qaçır
gətir!
-Mən buna yol vermərəm. Ölərəm, amma,
qoymaram. – Könül gücünü toplayıb ayağa qalxdı. –
Nə danışırsınız?! O uşaq toya hazırlaşır.
-Sən səsini kəsməyəcəksən?! – Sultan yenə
Könülün üstünə cumdu. Cəmi bir aydı əməliyyat
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olunmuş Könülü gücü çatdıqca təpiklədi. Təpiklərin
çoxu onun qarnına dəyirdi. Artıq Könül huşunu
itirmişdi. Otaqda yalnız Sultanın qızmış nəfəsi və bir
də bələkdəki körpənin bağırtısı var idi. Sonra Sultan
Könülü eləcə yerdə buraxıb evdən çıxdı. Evin
təkliyindən istifadə edən Akif atasının başladığını
davam etdi. Ağzı-burnu qan içində yerdə qalan
Könülə yaxınlaşaraq onu yenidən təpikləməyə
başladı. Amma çağanın ağlamaq səsi ona mane
olurdu. Akif gözü dönmüş caniyə çevrilmişdi.
Körpəyə yaxınlaşdı. Onu qucağına alıb Könülün
yanına gətirdi.
-Bax, “anacan”, ikinizi də birdən yox edəcəm. –
Onun gözlərinin içi parlayırdı. İblis belə qorxardı o
baxışlardan. Könül
yavaş-yavaş özünə gəlirdi.
Gözlərini zorla açanda balasının yanında olduğunu
və başlarının üstündə Akifi gördü.
-Uşağa dəymə... – Könül zorla dilləndi. – O,
sənin qardaşındı.
Akif ayağa qalxdı. Uşağı əlinə götürüb möhkəm
yerə çırpdı. Başı üstə yerə dəyən uşağın anında səsi
kəsildi. O, dəli kimi yeriyərək evdən uzaqlaşdı.
Təxminən bir saatdan sonra qapı yenidən açıldı. İçəri
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kimsə girdi. Bu, Zəhra idi. Sən demə, hansısa
sənədini unudub. Avtovaqzaldan sənəd üçün geri
qayıdıb. Otağa girəndə Zəhranı dəhşət bürüdü.
Bibisi və onun körpəsi al-qan içində cansız yerdə
yatırdı. O, Könülə yaxınlaşdı, onu silkələdi. Könül
artıq keçinmişdi. Amma Könülün əlində nəsə kağız
vardı. Zəhra kağızı götürdü. Qan ləkəli kağızda üç
kəlmə yazılmışdı. “AKİF BALAMI ÖLDÜRDÜ”.
Bunu oxuyan Zəhra qışqıraraq ağlamağa başladı. Nə
edəcəyini bilmirdi. Özünü tamam itirmişdi. O,
kömək istəyirdi. Birdən kimsə onun çiynindən
yapışdı. Bu, Akif idi. Zəhra onu görən kimi
qorxudan əsməyə başladı. İlk fürsətdə qaçmaq
istəyəndə Akif onu tutdu.
-Sən mənim olacaqsan,-deyib yataq otağına
sürüməyə başladı.
-Yox, burax məni, şərəfsiz! Burax deyirəm sənə! –
Zəhra nə qədər müqavimət göstərsə də, Akifə gücü
çatmadı. Çox dəhşətli bir tablo yarmışdı bu evdə: bu
otaqda məsum bir körpənin heç başlamamış bitən
ömrü, al-qan içində yatan Könül və yan otaqda
köməksiz halda bağıran, təcavüz olunan Zəhra...
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Axşam tərəfi Sultan evə qayıdanda qapıda
dayanan polisləri görəndə təəccübləndi. Elə
düşündü ki, yəqin onu döydüyü üçün Könül
Sultandan şikayət edib. Amma içəri girəndə ətrafda
olan qan izləri, qara torbaya bükülmüş iki meyid onu
dəhşətə gətirdi. Uşağın meytinə tərəf qaçdı. Polislər
onu saxladı və heç nə sormadan dərhal həbs etdilər.
Sultan çaşqın idi. Nədən həbs olunduğunu belə
anlamadı. Ertəsi gün bütün xəbər agentlikləri və
televizyalarda belə bir xəbər yayıldı: “Dünən səhər
dəhşətli qətl hadisəsi baş verib. Məmmədov Sultan
adlı şəxs həyat yoldaşını və daha qırxı çıxmamış
körpəsini vəhşicəsinə qətlə yetirdi. Cinayətkarın ilk
evliliyindən olan oğlu Akif Məmmədov öz
açıqlamasında bildirib ki, atası cinayəti namus
üstündə törədib. Son zamanlar xanımı başqa bir kişi
ilə görüşürmüş və atası Sultan bundan xəbər tutan
kimi onu qətlə yetirmişdi.”
Zəhradan səs-soraq yox idi. Onun harada
olduğunu heç kim bilmirdi. Ələstun müəllim
bacısının ölümünə çox sarsılmışdı. O, əmin idi
Könüldən. Bilirdi ki, o heç vaxt səhv addım atmaz.
Amma Zəhranın yoxa çıxması kişini sındırmışdı. Nə
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yemək yeyirdi, nə də yatırdı. Bütün hüquq-mühafizə
orqanlarına məlumat göndərilmişdi. Sanki Zəhra
yoxa çıxmışdı. Teymur artıq özünü idarə edə
bilmirdi, qarşılaşdığı hər kəslə dava edir, demək olar
ki, bütün günü küçəbəküçə Zəhranı axtarırdı.
Artıq iki aydan çox vaxt keçmişdi. Bir gün gecə
kənddən zəng gəldi. Gələn xəbər Teymuru dəhşətə
gətirdi. Səhər tezdən o, artıq kənddəydi. Hikmət
dayı Teymuru qarşıladı. Amma sanki deyəcəki
xəbərdən qorxurdu. Teymur atasının gözlərindəki
dərin kədəri yaxşıca görürdü. Kişi onun qabağında
balacalanırdı. Baxışlarını gizlədirdi. Teymur heç nə
soruşa bilmədi. O, kəndə cənazəyə gəlmişdi.
Ölən Ələstun müəllim idi. Onun ölümünə səbəb
isə dünən Zəhradan aldığı məktub idi. “Ata, bilirəm
ki, məndən nigaransan. Amma mən çox xoşbəxtəm.
Ailə qurmuşam. Düzdü, səndən xəbərsiz oldu.
Amma neynim ki, belə oldu. Mən Azərbaycandan
uzaqlara gedirəm. Bir daha da gəlməyəcəm. Səni çox
istəyirəm.
Sevdiyim
şəxslə
bərabər
olmaq
istəyirəm...Əlvida!”.
Yazıq kişi bu sözləri oxuduqca dəliyə dönüb. Elə
yerindəcə ürəyi patlayıb. Teymur məktubu oxudu.
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Oxuduqca nə hallara düşdüsə ətrafındakılar qorxuya
saldı. O, gözlərini açanda Fuadı başının üstündə
gördü. Xəstəxanada idi. Onun ayıldığını görən Fuad
sevincək palatanın qapısını açıb qışqırdı:
-Ay camaat, gözümüz aydın, qayıtdı!
Sən demə, Teymur ciddi sarsıntı keçiribmiş.
Beynində durğunluq yaranıb. Gülərdi ayılmırmış.
Bir neçə gün xəstəxanada qaldıqdan sonra
müalicəsini yarımçıq qoyub çıxdı. Sonra atasına dedi
ki, artıq şəhərdə işləmək istəyir. Bir müddət özünə
gəlməli və buralardan uzaqlaşmalıdı. Fuad onu tək
buraxmadı. Onlar şəhərə getdilər. Teymur bütün
günü heç nə danışmır, yemək yemir. Sadəcə, əlində
Zəhranın
məktubunu
dönə-dönə
oxuyurdu.
Teymurun bu halı Fuadı çox narahat edirdi.
Teymurun fikrini dağıtmaq üçün hər vasitədən
istifadə edirdi.
Bir gün Fuad dedi:
-Qardaş, artıq unut. Bax, o ərə gedib, səni biabır
edib, atasının ölümünə səbəb olub. Daha nə
gözləyirsən axı.
-Yox, Fuad, burda başqa məsələ var. – O,
divanda Fuadın yanında oturdu. –Mən Zəhranı yaxşı
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tanıyıram. O heç vaxt Könülün ölümünə belə etnasız
qalmazdı. Başqasına da getmək istəsəydi atası zatən
verəcəkdi. Məni sevməsəydi bunu rahatlıqla deyə
bilərdi. Heç kim onu bu evliliyə məcbur etmirdi.
Həm də, həm də bu cümlələr – o, əli ilə məktubu
göstərdi, – Zəhranın ola bilməzdi. O heç vaxt belə
tərzdə danışmırdı, heç bu onun xəttinə belə oxşamır.
Fuad da, hardasa, qəlbində Teymurla razı idi.
Amma o, Teymuru daha da incitməmək üçün çox da
bəlli etmirdi. Bir gün onlar şəhərdə kirayə qaldıqları
evin qapısına bir nəfər bəstəboy, ağ saçlı, köhnə
paltar geyinmiş bir kişi gəldi. Dedi ki, həbsxanadan
Sultanın yanından gəlir.
-Baxın,
uşaqlar.
Sizin
adresinizi
mənə
kəndinizdən veriblər. Mən Sultanın kamera
yoldaşıyam. O, Könülün ailəsindən biri ilə danışmaq
istəyir. Deyir ki, Zəhra kimdirsə onun haqda
məlumatı var.
Bunu eşidən dostlar dərhal həbsxanaya
yollandılar. Görüş günü təyin olundu. Sultan
qarşısında Teymurla Fuadı görəndə təəccüb etdi.
-Ələstun kişi hanı? – O, narazı halda sordu.
Ölüb!! – Teymur acıqlı cavab verdi.
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Bu söz Sultanı lap qorxuya saldı. O, oturdu. Bir
neçə dəqiqə susduqdan sonra dilləndi:
-Baxın, mən pis adamam, pis ata və pis ərəm.
Amma mən qatil deyiləm. Düzdü, həmin gün
Könülü möhkəm döymüşdüm. Amma onu
öldürmək ağlıma belə gəlməzdi. Hələ onun
namusuna şübhə ilə yanaşmaq?- Qətiyyən! Mən
özümdən şübhə edərdim ki, Könüldən etməzdim. İki
ildir ki, burda it zulumu çəkirəm. Hər gecə körpəm
yuxuma girir. Mən belə yaşamayacam bilirəm...
-Qısa, kəs! – Fuad bu dəfə dilləndi, – biz sənin
ağlamağına baxmağa gəlməmişik. Zəhra sənin
evindən yoxa çıxıb. Könül öldürüldüyü gündən
Zəhradan xəbər yoxdu...
-Sadəcə, il yarım öncə gəlmiş bu məktubdan
başqa – Teymur müdaxilə etdi. Sultan məktubu açdı
və oxudu. Acı bir təbəssümlə:
-Boş şeydi, cəfəngiyyatdı. Bunu o yazmayıb.
-Bəs kim yazıb? De görüm! – Teymur Sultanın
yaxasından yapışdı. Fuad cəld Teymuru yerində
oturtdu.
-Məni bura kim soxdu? Kimin ifadəsi ilə mən
namus cinayəti etdim?...Bu cinayəti mənim oğlum
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törədib.(Sultan bir az susduqdan sonra dilləndi)
Anası onu mənə düşmən böyütdü. Gəzdiyi kişiləri
bilməsin deyə bütün nifrətini mənə yönəltdi....
Daha sonra Sultan cinayət günü səhərisi evdə
olanları danışdı. Etiraf etdi ki, o, Akifi başından
etmək üçün elə deyibmiş. Könülü də ona görə
döyürmüş ki, Könül onları barışdırmaq istəyirmiş.
-Könül əsl qadın idi...
-Sən şərəfsiz bəs iki ildi səsini niyə batırmısan,
hə?! – Teymur yenə Sultanın üstünə düşdü, – hanı
küçüyün?! Onu öldürəcəm. Zəhrama toxunmağı ona
göstərəcəm.
-Görüş bitdı,- gözətçilər dilləndilər.
-Bunu al, – Sultan köynəyinin içində gizlətdiyi
kiçik bir kağızı Fuada uzatdı. Fuad kirmişcə, Teymur
görmədən kağızı cibinə qoydu.
Onların görüşündən iki gün sonra eşitdilər ki,
Sultan intihar edib: özünü asaraq öldürüb. Teymur
gedə biləcəyi hər qapıdan Akifi axtarırdı. Amma heç
bir iz tapa bilmirdi. Bir gün gecə Fuad Sultanın ona
verdiyi kağıza baxdı. Bu, Zəhranın xətti ilə
yazılmışdı.
33

Gülnarə SADİQ

«Paralanmış ürək»

“Salam, Sultan dayı. Sənə nə qədər nifrət edirəm
kaş biləsən. Sənə və sənin oğluna. Sizlər nə qədər
iyrənc məxluqlarsız. Xəbərin varmı bibimi kim
öldürüb? Amma sən susaraq onun yerinə həbsdə
yatırsan. Onları sənin bu alçaq oğlun öldürüb. Sonra
bilirsən neynədi? Məni kirlətdi. Suçunun üstü
açılmasın deyə məni aylarca qaranlıq bir evdə
saxladı. Əşi, bunları sənə niyə yazım ki? Onsuz da
siz ata-balasız axı. Amma səni də üzəcək bir xəbərim
var. Keçən həftə oğlun daha bir cinayət işlətdi. Birini
öldürüb külli miqdarda pulunu oğurladı. İndi isə
başqa dövlətə qaçır. Bu yeməkləri də sənə camaatın
şübhəsini dağıtmaq üçün göndərir. Hə, bir də
unutmadan deyim bir azda əzab çək, əgər az da olsa
ürəyin varsa ,– o biri oğlun narkotik krizi keçirib.
Ruhi xəstə olub. İnşallah siz də bitərsiz. Məni
bitirdiyiniz kimi...”.
Fuad oxuduqca dəhşətə gəlirdi. Bunları Teymura
necə izah edəcək? Əlləri əsirdi. Qəzəbdən əlindəki
stakan çilik-çilik oldu. Qalxıb əlini yumağa keçirdi
ki, qəfil Teymuru qarşısında gördü. O, çaşdı. Teymur
kağızı onun əlindən qapıb oxudu. Dəliyə dönmüş
Teymur evin altını-stünə çevirdi: hər yeri dağıtdı.
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Teymur bir kişinin sına biləcəyi qədər sındı, bir
kişinin yana biləcəyi qədər yandı. Fuad istəsə də,
Teymura mane olmadı. Çünki onun özü də bunun
şokunda idi. Artıq Teymur daha da çox axtarırdı
Akifi. Tapa bilmirdilər...Yeganə ümidləri xəstə olan
Akifin qardaşına gəldi ki, bəlkə o bilə. O da tamam
ağlını itirmişdi. Xəstəxanadan dedilər ki, Akif xaricə
köçüb. Anası da zatən öz həyatını yaşayan bir
qadındı. Bir neçə ay sonra qardaşının da öldüyünü
dedilər.
***
...İllərlə bu axtarış davam etdi. Fuad təhsilini
buraxdı. Teymur çilingərliyə başladı. Atasının təkidi
ilə evləndi. Amma ailəsini heç vaxt şəhərə gətirmədi.
Fuad da bu şərtlə evləndi. Onlar öz axtarışlarını
dayandırmırdılar. Hər gün, hara getsələr orda
Zəhradan bir iz axtarırdılar.
...Bəs necə oldu ki, onlar oğru oldular? Bu da
səbəbsiz olmadı. Axtarışı davam etdirmək lazım idi.
Onun üçün də pul lazım idi. Amma oğurluq hadisəsi
ilk dəfə bir varlının evində işləyərkən oldu. Ev
sahibi, özündənrazı kişi onları kasıb olduqları üçün
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təhqir etdi. Teymur ondan intiqam almaq üçün onun
evini soydu... Beləcə, bu hallar adət halını aldı. Onlar
imkanlı şəxslərin evlərində ustalıq edir, sonra isə
yaxşıca plan cızıb evlərini soyurdular. Amma onlar
oğurladıqları pulu heç vaxt evə aparmırdılar. Bu
pulu çox kasıb və ən əsası tək, aciz qadınlara
verirdilər. Bu illər ərzində Teymur Zəhranı
axtararkən qarşısına çıxan hər aciz, uçuruma gedən
yolda olan qadınlara, yetim uşaqlara kömək edirdi.
İllər Teymuru çox dəyişmişdi. Artıq on dörd il olardı
ki, Zəhra yox idi. O, ümidini itirmişdi. Həyatında ən
çox güvəndiyi Fuad və bir də ailəsi qalmışdı. Atasını
da itirmişdi. Sevdiyinin yox olması, bütün bu
faciələr...Teymurun nələrə tab gətirdiyini heç özü də
dərk etmirdi. Onu ən yaxşı anlayan isə bircə Fuad
idi. Teymurun ürəyində ailəsinin, balalarının xəbəri
olmadan qanayan sevda yarası onu əməlli başlı
sarsıtmışdı. O, qızının olmasını çox istəyirdi.
Zəhrayla ən böyük arzuları bir qızlarının olması idi.
Teymur hər addımda Zəhrayla birlikdə sonsuzluqda
yox olmuş arzularını axtarırdı. İllər isə Teymurun
ümidlərini əlindən alırdı...
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-Qardaşım, bax, bəlkə də Zəhra xoşbəxtdi. Ana
belə olub. Gəl sən unut onu. – Fuad Teymuru
sakitləşdirmək üçün bir gün dilləndi. Amma bunu
eşidən Teymur dəliyə döndü. Yerindən sıçrayıb
Fuadın yaxasında yapışdı.
-Bir də qətiyyən bu kəlməni demə. Özün
inanmadığın bir sözü mənə necə deyə bilirsən? Sən
ki bilirsən, Zəhra nələr yaşadı. – Teymur Fuadı
silkələyərək bağırırdı. Keçirdiyi stresslər Teymurun
əsəblərini korlamışdı. O, uzun müddət idi ki, əsəb
dərmanları içir, hər şəhərə gələndə həkimə gedirdi.
Fuad özü Teymura qulluq edir, onu bir an belə tək
buraxmazdı...
***
Dənizin ləpələri, həzin külək bir də əlindəki
qutu...
O, xəyalında Zəhrayla danışırdı. Gözlərini
qaldırıb baxışlarını dənizin sonsuzluğuna zillədi. Son
görüşlərində o, bu qutunu Zəhraya vermişdi. Atası
bu qutunu xüsusi olaraq onlar üçün düzəltmişdi.
Kilidi yalnız onların ikisinə məxsus buyunbağının
bağı aça bilərdi. Demək, Zəhra o evdə olmuş, deməli,
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Akif müəllim dedikləri şəxs “o” imiş - Sultanın oğlu,
Ələstun müəllimin qatili. Teymuru canavara, oğruya
çevirən, Könülün, günahsız körpənin qanını içən bu
şəxs o, Akif imiş. Fuad kənardan gizlicə Teymura
baxırdı. Yavaşca Teymura yaxınlaşdı. Yanında
oturdu.
-Teymur, nə düşünürsən? Nə etmək istəyirsən?
-Onu öldürəcəm. – Teymur gözlərini uzaqlıqdan
ayırmadan dilləndi.
-Əminsən? – Fuad da gözlərini dənizin
sonsuzluğuna dirəyərək sordu.
-Əminəm, amma, bu dəfə sən olmayacaqsan.
Mən tək olacam.
-Qardaş, olmaz!
-Olacaq, Fuad. Olmalıdı. Və sən bunu edəcəksən.
O, məndən aldığını qanı ilə ödəyəcək.
-Bəs uşaq? – Fuad Teymuru durdurmaq üçün
sonuncu yolu seçdi. O, Teymurun qatil olmasını
istəmirdi. Akif ölümə belə layiq deyildi.
-Hansı uşaq? – Teymur təəccüblə sordu.
-Zəhranın... O uşaq şikəst və Akifin zülmü
altındadı.
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-Onu da qurtaracam. İlk işim bu olacaq. Əgər o,
Zəhranın oğludusa onu özüm böyüdəcəm.
-Teymur, bəs Zəhra? Bəlkə o sağdı? Akif onu
hardasa saxlayır? Ya o bəlkə ondan qaçıb, başqa
yerdə yaşayır?
-Bilmirəm, Fuad, bu suallar məni də
düşündürür. Bütün bunlara yalnız o it cavab verə
bilər.
-Məncə, mən bunu öyrənə biləcəm. – Fuad əlini
Teymurun çiyninə qoyub ayağa qalxdı, – amma öncə
dur gedək. Ona bir şey bəlli etmədən işə davam
etməliyik. Planım var.
-Nə plan? – Teymur acıqlı və həm də maraqla
Fuada baxdı.
-O alçaq bayaq zəng etmişdi. Ofisini təmir
etdirəcək. İkimizə verəcək bu işi. İki gün sonra evdə
işimizi bitirəndən sonra xaricə gedəcək. O qayıdana
qədər ofisi təmir edəcəyik. Bu müddət ərzində onun
evi də tək qalacaq. Biz onun evini və ofisini əməllicə
araşdıra bilərik.
Teymur razılaşdı. Onlar işə getdilər. Akif hər evə
gələndə Teymur özünü güclə tuturdu. Dəfələrlə
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onun boğazından yapışmaq, hesab sormaq istəmişdi.
Hər dəfəsində isə Fuad ona əngəl olmuşdu.
Bu dəfə Akif işə gedəndən sonra evin xanımı da
harasa getdi. Teymur fürsətdən istifadə edib uşağın
otağına getdi. Fuada da işarə etdi ki, evdəki
xadiməyə diqqət eləsin.
-Siz bura niyə gəlirsiz? O gün oğurluq edən siz
idiz?
-Bax, oğlum, sənə bir zərərim dəyməz. Əksinə,
sənin köməyinə ehtiyacım var. – Teymur uşağın
yanında oturdu. – Sənin adın nədir? – Uşaq bəlkə də
uzun müddət idi ki, mehriban üz görməmişdi. O,
gözlərini qaldırıb mənalı bir baxışla Teymura baxdı.
Bu baxış Teymura çox tanış idi. O, bu oğlanın
gözündə Zəhranı gördü. Yalnız Zəhranın oğlu bu cür
baxa bilərdi.
-Mənim adım Səlimdi. – O, xəstəlikdən arıqlamış
və əyilmiş əlini güclə Teymura uzatdı, - əmi, sən
kimsən?
-Anan hardadı? – Bu sualı duyan kimi uşaq
qorxmağa başladı. Əlləri əsdi. – Qorxma, biz söhbət
edirik. Əmin ol ki, heç kim bu söhbəti bilməyəcək.
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-Mənim anam yoxdu, bilmirəm hardadı. – Səlim
sualdan qaçmaq istəyirdi. – Sənin uşağın var? –
Deyərək araya söz qatmağa çalışdı.
-Oğlum, əgər ananın yerini bilirsənsə de, sənə
söz veririəm, səni ona aparacam.
-Doğurdan? – Uşaq sevinclə qorxunun insan
ruhunda qopardığı bir tufanla soruşdu. O, bu sualla
Teymurun çox suallarına cavab verdi. Amma uşağın
qəfil rəngi dəyişdi. O, əlini Teymurun əlindən çəkib
kənara sıxıldı. – Sən də ona pislik edəcəksən? Səni də
o bura göndərib?
-Kimi deyirsən, Səlim?
-Mənim anam ölüb, artıq heç kim onu incidə
bilməz. O öldü.
Teymur uşağın həyəcanlandığını görüb cibindən
bir şəkil çıxardı. Bu, onların nişan şəkilləri idi. İkisi
də əl-ələ, mehribancasına dayanmışdılar. Uşaq şəkli
görən kimi susdu. Bir az da həyəcanlandı.
-Əmi, sən osan? Teymursan? – Səlim sanki
çoxdan tanıdığı bir adamı tapmış kimi soruşdu.
-Hə, mən Teymuram. Sən məni tanıyırsan? –
Teymur uşağın yanında əyləşdi. Səlimə rahat
oturması üçün kömək etdi.
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-Anam demişdi. Həmişə səndən danışırdı.
Deyirdi ki, bir gün sən gələcəksən. Bizi tapacaqsan. –
Teymuru tər basmışdı. O, artıq nə düşündüyünü
belə bilmirdi.
-Anan hardadı? – Teymur güclə eşidiləcək
tərzdə, xırıltılı səslə soruşdu.
-Bilmirəm, atam onun öldüyünü deyir. Mən
inanmıram.
-Bəs o harda ola bilər?
-Yəqin ki, köhnə evimizdə, bir neçə il bundan
qabaq atam otağıma gəlmişdi. Telefonla danışırdı.
Danışdıqdan sonra başladı məni döyüb-söyməyə, bu
arada başı qarışdı, telefon cibindən düşdü. Mən tez
telefonu yorğanın arasına gizlətdim. O çıxdıqdan
sonra telefona baxdım. Orda köhnə evimizin
nömrəsi vardı. Zəng elədim, telefonu anam açdı.
Sevincimdən “anam, anacan!”-deyə qışqırdım, anam
bir dəfə cavab verdikdən sonra səsi kəsildi. Atam
otağa qayıtdı, telefonu əlimdə görüb çox əsəbləşdi...
Səlim yavaşca köynəyini qaldırıb boynunu açdı.
Teymur uşağın boynuna baxanda dəhşətə gəldi.
Uşağın boynundan düz başının ortasına qədər çapıq
izi vardı.
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-Bunu həmin gün elədi. Sonra daha anamdan
xəbər tuta bilmədim. Atam öldüyünü dedi...
Səlim göz yaşları içində hıçqıraraq Teymuru
qucaqladı. Onun nəfəsindən gələn istilik Teymura
yaxşı tanış idi. Sanki Zəhra sarılmışdı ona. Teymur
göz yaşlarını Səlimdən gizlətmək üçün özünü güclə
sıxırdı. Əsəbdən əlləri əsirdi. Ümidsilik və
çarəsizlikdən darmadağın olmuş Səlimin o yazıq
halı, bu günə qədər Zəhranın yaşadıqları Teymurun
ürəyinə iynə kimi batırdı.
Teymur Səlimi sakitləşdirdi. Ona yenə gələcəyini
deyib otaqdan çıxdı. Fuadı da götürüb getdilər. İki
gündən sonra Akif xanımını da götürüb xaricə yola
düşdü. Fuada ofisin açarlarını verən Akif evdə də
görüləsi bəzi işləri tapşırdı. Xidmətçi qadının evdə
olacağını dedi. Bu, Teymurun Zəhra haqda bir iz
tapmaq üçün sonuncu şansı idi. Onlar Akifin
tapşırdığı işi tez gördülər və ofisə keçdilər. Ofisdəki
bütün sənədləri araşdırdılar, ələ gələn heç bir
məlumat tapmadılar. Sonuncu ümidləri üzülmüşkən
onlar ofisin sağ divarında gizli bir qapının olduğunu
sezdilər. Bu, tam təsadüf oldu. Teymur heç nə
tapmadıqca çox əsbləşdi və əlindəki çəkici əsəbindən
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divara çırpdı. Çəkic divarı dəlib boşluğa düşdü.
Sanki nəsə bir dəmir üzərinə düşmüş kimi səs
çıxardı. Teymur qalxıb divara baxanda gördü ki,
burada divarla örtülmüş gizli seyf var. Onlar ən çətin
açılan seyfləri belə peşəkarlıqla açırdılar. Bu seyfi də
açmaq Fuad üçün çətin olmadı. Seyfdə külli
miqdarda pul, qızıl, qiymətli kağızlar, bir çox
sənədlər də vardı. Fuad sənədləri stola tökdü. Bir-bir
hamısını gözdən keçirdilər. Bir neçə sənədi kənara
atdıqdan sonra Fuad Zəhranın şəklini gördü.
Teymur şəklə baxanda bütün dünya başına hərləndi.
Zəhra necə də dəyişmişdi: solmuşdu. Teymur
konvertə yığılmış bir dəstə sənəd tapdı. Onun
arasından Zəhranın sənədləri də var idi və bir də
Səlimin şəkli. Amma konvertdən çıxan sonuncu
kağız hər iki dostu dəhşətə gətirdi: bu Zəhranın
ölüm kağızı idi. O kağızdakı tarix iki il öncəni
göstərirdi. Teymur yerə yıxıldı. Artıq o, heç nə hiss
etmirdi.
Bədəni
uyuşmuşdu.
Zəhra!-deyə
sayıqlayırdı. Sonra gözləri yumuldu...
Teymur özünə gələndə xəstəxanda idi, Fuad da
başının üstündə. O, özünü çox halsız hiss edirdi.
Güclə taqət tapıb:
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-Fuad, bura haradı?
-Şükür, qardaş, gözünü açdın.
-Nə olub? Mən bura necə gəlmişəm?
-Sən beyin qanaması keçirmisən. İki həftədir
burdayıq. – Fuad dolmuş gözləri ilə Teymurun
əlindən yapışdı.
-Bəs o gün...
-Sus, danışma, sənə danışıb özünü yormaq
olmaz. Hər şey qaydasındadı. – Fuad onu
sakitləşdirmək istədi.
-O gün orda olanlar... Fuad, mən yuxu
görürdüm, yoxsa həqiqət idi?
-Həqiqət idi. – Fuadın gözləri doldu.
-Bəs izləri necə yox etdin? Yoxsa o əclaf bildi hər
şeyi? – Teymur Fuadın əlindən bərk sıxaraq dilləndi.
-Yox, səni xəstəxanaya gətirdim. İşdə halının
pisləşdiyini dedim. Gecə isə ofisə qayıtdım. Hər şeyi
qaydaya saldım. Üç gün sonra o gəldi və heç nədən
şübhələnmədi.
-Bəs Zəhranın sənədləri?! – Teymur hiddətli
soruşdu.
-Götürmüşəm, narahat olma. Amma...
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-Amma, nə Fuad?! Qurban olum, məndən heç nə
gizlətmə.
-Deyəsən, Zəhra...
Fuadın susqunluğu Teymuru həyəcanlandırdı.
Onun nəfəsi çətinləşdi. Fuad tez həkimləri çağırdı.
Onlar dərhal Teymura ilk yardım etdilər. Fuadı
palatadan çıxardılar. Bir neçə gün də keçdikdən
sonra Teymur özünə gəldi. Gözünü açan kimi Fuadı
səslədi.
-Burdayam, qardaş.
-Nələr olub? Sən nələr tapmısan? Nolar mənə
Zəhranın yaşadığını de. Günlərdi gözümün
qabağında dayanıb. Ağ gəlinlik geynib. O, mənim saf
Zəhramdı. Kəndimizdəyik, toyumuzdu... Fuad, o
hardadı? – Bu dəfə Teymurun səsi qırılmış və
hüzünlü idi.
Fuad Teymurun əlindən tutdu:
-Möhkəm ol, qardaşım. Sən yaşamalısan.
Güclənməlisən. Sən burda yatdığın müddətdə mən
Zəhranın qəbrini araşdırdım.
-Nə oldu?
-Tapdım, əmin olmaq üçün məsələni polisə
bildirib qəbri açdırdım. – Göz yaşları Fuada
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danışmağa imkan vermirdi. – Bax, qardaşım, bizim
intiqamımız var, unutma. Zəhra ölüb. Amma Səlim
bizə əmanətdi.
Teymur göz yaşları içində nalə çəkdi. Fuad onu
sakitləşdirməyə çalşsa da, faydasız idi. Bu arada
Fuad cibindən kiçik bir torbanın içindən bir ovuc
torpaq çıxardı.
-Al bunu, onun məzarından götürmüşəm.
Teymur torpağı ovcuna aldı, öpüb qoxladı. Bir
neçə gündən sonra o xəstəxanadan buraxıldı evdə
müalicə aldı. Sonra Zəhranın məzarını ziyarət
etməyə getdi. Məzarın qarşısında dayanan Teymur
uçuq-sökük, kimsəsiz bir məzarda Zəhranın
uyuduğuna inana bilmirdi. Onu heç tanımadığı uzaq
bir kənddə dəfn etmişdilər. Fuad məzarlıqdan
çıxandan sonra onu həmin kənddə bir evə apardı.
Qapıya çatanda Teymur Fuadın qolundan tutub
saxladı.
-Bura haradı?
-Səbr elə. Görəcəksən.
Balaca, köhnə formada tikilmiş bir kənd evi idi.
Kasıb idi. İçəri girmək istəyəndə yaşlı bir qadın
47

Gülnarə SADİQ

«Paralanmış ürək»

qabaqlarına çıxdı. O, Fuadı salamladı. Teymurun
üzünə baxan kimi isə gözləri doldu.
-Sən... Sən Teymursan? – Qadının belə danışması
Teymuru təəccübləndirdi.
-Siz məni hardan tanıyırsız?
-Gəl, balam, gəl evə.
Onlar içəri keçdilər. Otaqda yuxarı başdan
Zəhranın asılmış şəklini görən Teymur sual dolu
baxışlarla qadına baxdı.
-Bilirəm, ürəyin doludur. Yol gəlmisiz, sizə bir
stəkan çay verim. – Qadın ayağa qalxmaq istəyəndə
Teymur onu saxladı.
-Onu tanıyırsan?
-Tanıyıram...Yeddi il olar yağışlı, küləkli bir
gecədə qapım döyüldü. Açanda gördüm ki,
qucağında üç, ya dörd yaşlı bir uşaqla bir gəlin
dayanıb. Kimsə gəlini yaman döymüşdü. Üz-gözü
yara, cırılmış, özü də cırıq-cırıq köhnə paltardaydı.
Yazığım gəldi, içəri aldım. Gördüm ki, ikisi də acdı.
Bunlara çay, yemək verdim. Peçə odun qoydum ki,
canları qızsın...
Qadın bir az susdu, göz yaşlarıni silərək fikrinə
davam elədi:
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-Sonra mənə bir gecəlik evimdə qalmaq
istədiyini dedi. Mən də icazə verdim. Yaman
qorxmuşdular. Uşağı yatırdıqdan sonra ondan nələr
olduğunu soruşdum. Elə bircə kəlməmə bənd idi ki,
başını dizimin üstünə qoyub ağlamağa başladı. Sən
demə, ərindən qaçırmış. Artıq o şərəfsizə ər demək
olarsa... – qadın ərindən ah çəkdi, yenə göz yaşlarını
silib sözünə davam etdi:
– Zəhra çox çarəsizdi. Gedəcəyi kimsəsi yox
idi. Atası ölmüş, sənin də yanına gələ bilmirdi. O,
onu böyüdən bibisinin qatilinə qadınlıq edirdi. Hər
gecə döyülür, təhqir edilirdi. Hətta Səlimim də ona
görə xəstə doğulub. Hamilə vaxtı o qədər qızı döyüb
ki, uşaq şikəst doğulub. Sən demə, həmin gün Akif
Səlimi öldürmək istəyib. Zəhra da ona görə
qaçıbmış. Eh, oğlum, beləcə, üç il saxladım onları.
Zəhra qızım, Səlim də nəvəm oldu. Heç yerə
buraxmadım. Üç il sonra o alçaq Akif gəldi tapdı.
Sən demə bu üç ili xaricdə olubmuş. Evə hücum
elədi. Dedim ölərəm də qızı sənə vermərəm.
Əvəzində bizi bağırda-bağırda uşağı əlimizdən alıb
getdi. Səlimin ya dörd, ya beş yaşı olardı. O gündən
bu günə uşağı göstərmədi. Zəhra günü – gündən
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soldu. Yeməkdən düşdü. Nə qədər həkimə falan
apardımsa xeyri düşmədi. Ölümündən az əvvəl idi.
Telefon zəng çaldı. Deyəsən, arayan Səlim idi. Zəhra
Səlimin səsini eşidən anda yerə sərildi. Nə qədər
yalvardımsa özünə gəlmədi. Gücsüz idi. Yaşadıqları
onu əldən salmışdı. Zorla iki kəlmə deyə bildi:
“Teymur gələcək, bilirəm, de ki, Səlimim ona
əmanət”.
Teymur artıq ağlamırdı. Gözlərindəki yaş
donmuşdu. Əllərini elə bərk sıxmışdı ki, hardasa
sümüyü sınacaqdı.
-Bəsdir, sus!
Teymur qışqırdı. Qarşısındakı stolu qaldırıb yerə
çırpdı. Fuadın belə ona gücü çatmırdı. O, ətrafı
dağıdıb tökərkən birdən qadın ona yaxınlaşdı.
Əlində balaca bir bağlama vardı.
-Dayan, oğul, özünə gəl.
Teymur eşitmirdi. Qadın son dəfə bir də cəhd
elədi. Qabağa durub Teymura bir sillə çəkdi və iki əli
ilə onun yaxasına yapışıb qışqırmağa başladı:
-Bilirəm, o əclaf sizi necə ayırıb, sənin ondan
alacağın bir şeyi var: o da onun canı. Amma sənin
gücün stola, nəlbəkiyə çatır!
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-Mən onu öldürəcəm!
-Öncə Səlimi düşün. Get onu o əclafdan qurtar.
Qoy o yazığın ruhu rahatlıq tapsın. Al qisasını.
Onlar qadınla sağollaşıb yola düzəldilər. Artıq
hər şey bəlli idi. Bu qisas baş tutmalı idi. Əli qanlı
əclafdan bu dünya təmizlənməli idi. Onlar üz
tutdular düz Akifin evinə. Bir həftə evə göz
qoydular. Teymur çox fərqli plan qurmuşdu. Bir
gecə, axır ki, Akif evdən tək çıxdı. Onlar ona
yaxınlaşıb salamlaşdılar, elə buradan keçdiklərini
dedilər. Akifə maşında onları da aparmağı xahiş
etdilər. Elə maşına minirdilər ki, Teymur Akifə
hücum etdi. Onu arxada oturdub, açarı Fuada verdi.
Akif qorxu içində idi. Hara getdiyini bilmədən əsəəsə Teymurun qızmış gözlərinə baxırdı. Onlar Akifi
yeni tikiləcək böyük bir çoxmərtəbəli binanın
bönüvrəsi üçün qazlmış 30 metr dərinlikdə olan
çuxura apardılar. Bünövrə hazır idi, sadəcə,
doldurma işi qalmışdı. Amma burda Akif üçün fəqli
bir “sürpriz” var idi. Aşağı endikdən sonra Akif
qışqırmağa başladı. Orda kiçik bir künc vardı ki, o
küncü Akif üçün hazırlamış Teymur onu ora
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itələyənə qədər səbr elədi. Ona bir neçə tutarlı sillə
vurduqdan sonra dilləndi:
-Əclaf, oğraş, bax ətrafına!
Teymurun bu sözündən sonra Akif ətrafa
baxanda dəhşətə gəldi. Ətraf Zəhranın şəkilləri ilə
dolmuşdu. Könülün də şəkilləri var idi. Və bir də
düz başının üstündə Teymurla nişan şəkilləri
asmışdılar.
-Onsuz da sizi tutacaqlar. Buranın yiyəsi məni
tapacaq. Polisə verəcəm sizi. Fuad qaçıb onun
yaxasından yapışdı.
-Bir gün gələcəyimizi bilirdin əclaf. Zəhra kimi
sən də yoxa çıxacaqsan. Dağılan bütün həyatların
heyfini çıxacam səndən!
Teymur irəli durdu. Akifə əməlli-başlı bir-iki
yumruq vurdu. Yerə sərilən Akif yarıhuşsuz halda
yalvarmağa başladı:
-Buraxın məni, mən heç nə eləməmişəm. Zəhra
özü mənə təslim olmuşdu. Sonra isə utancından sənə
qayıda bilmədi.
Bunu eşidən Teymur dəli oldu. Əyilib Akifin
boğazından yapışdı. Az qala onu boğmuşdu ki, Fuad
ona mane oldu.
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-Akif, dur! Neynirsən? Belə ölüm ona hədiyyə
olar.
Akif çətinliklə nəfəsini düzəldib dilləndi:
Onsuz da buranın işçiləri məni tapacaq,
qurtaracaqlar.
-Hə, bax burda yanıldın. – Fuad istehzalı
dilləndi. – Biz buranın bir-iki lazımi işçisinə kiçik bir
hədiyyə vermişik. O da bilirsənmi nədir?
Akif sual və dolu baxışlarla Fuada baxdı.
-O da sənin seyfinin açarlarıdı. Onlar bu an öz
evlərində onu açmaqla məşğuldular. Sən yox olana
qədər də buralara kimsələr gəlməyəcək.
Teymurun əlləri əsirdi. Fuad hiss edirdi ki, onun
vəziyyəti yaxşı deyil. Axı, onun müalicəsi tam
bitməmişdi. Ona görə də vəziyyəti uzatmamaq üçün:
-Teymur, dur gedək. Bu alçaq da öz günahları ilə
birlikdə yavaş-yavaş cəhənnəmə hazırlaşsın.
Teymurun halı çox pis idi. Özünü çox pis hiss
edirdi. Alnını soyuq tər üşüdürdü. Ağarmış rəngi
Fuadı çox narahat edirdi. Teymur son qüvvəsini
toplayıb ayağa qalxdı. Akifə yaxınlaşdı onun üzünə
tüpürərək ətrafa asdıqları şəkilləri ona göstərdi:
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-Bunlara diqqətlə bax, son nəfəsində görəcəyin
üzlərdi. Yaşamaq istəyirsənsə bunları mənə sağsalamat verəcəksən.
Onlar Akifin ayağına bir az uzun zəncir
bağladılar. Akif dəli olmuşdu. Gah yalvarır, gah da
onlara hədə- qorxu gəlirdi. Amma nə Teymur, nə də
Fuad onu eşidirdi. Teymurun gözləri Zəhranın
şəklinə dikilmişdi. Artıq o, ətrafında nələr olduğunu
duyacaq halda deyildi. Akif nə qədər qışqırsa da nə
Teymur, nə Fuad, nə də başqa bir kimsə onu
duymadı. Onlar axralarna belə baxmadan getdilər.
Akif tək qaldı. O ilk dəfə idi ki öz günahları ilə
təkbətək qalmışdı. Ümidsizliyin nə olduğunu hiss
edirdi. Onun fəryadına heç kim səs vermirdi.
Teymurla Fuad yuxarı qalxdıqdan sonra beton
maşınlarını
işə saldılar. Yavaş-yavaş beton
bünövrəyə töküldükcə Akifi dəhşət bürüyürdü. Onu
çox əzablı bir ölüm gözləyirdi. O, bunu hiss etdikcə
qışqırır, yardım diləyirdi. Ayağındakı zəncirdən
qurtulmağa çalışırdı. Ümidsizliyin son həddində
olan Akif zülmə təslim oldu və susdu. Dayanıb
Zəhranın şəklinə baxdı. Qulaqları batacaq dərəcədə
uğultu vardı başında. Artıq beton dizəcən dolmuşdu.
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O, hərəkət eləməkdə çətinlik çəkirdi. Artıq nə qışqıra
bilir, nə də kömək diləyə bilirdi. Onun qulaqlarında
Zəhranın fəryadı, Könülün sızıltılı səsi, o məsum
körpənin ağlamaq səsi vardı. Zəhra yalvarırdı ki, ona
toxunmasın. Akif isə daha da ehtirasla ona təcavüz
edirdi. Zəhranın bağırtısından mələklər lərzəyə
gəlirdi. Amma bu bağırtı Akifə çatmırdı. O biri
otaqda hələ isti olan körpənin meyidinə səmalar
ağlayarkən Akif Zəhranı zorlamaqdan həzz alırdı.
Akif nə qədər dəmirlərə dırmaşmağa çalışsa da,
canını qurtara bilmədi. Artıq o, yox idi. Beton
tamamilə onu basdırmışdı. Amma hələ də ürəyi
döyünürdü. Nəfəs ala bilmirdi. Çırpına da bilmirdi.
Artıq ölmək üçün yalvarırdı. Ölə bilmirdi. Bu dəfə
Səlim onun gözünün qabağında dayanmışdı. Cəmi
bir neçə dəqiqə çəkdi onun ölməsi. Amma bu
dəqiqələr ona illərə bərabər oldu...
Teymurla Fuad maşınlardakı beton bitənə
qədər gözlədilər. Teymurun halı yaxşı deyildi.
Burnundan və qulağından qan açılmışdı. Fuad
maşınları söndürmək üçün getməyə hazırlaşırdı ki,
Teymur yıxıldı. Ürəyi çox zəif vururdu. Fuad onu
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təcili xəstəxanaya yetirdi. İki gün sonra həkim Fuadı
öz otağına çağırdı.
-Siz xəstənin nəyisiz?
-Mən onun qardaşıyam.
-Doğma?
-Həkim, biz doğmadan da yaxınıq. Nə olub
Teymura?
-Baxın, Fuad bəy. Ailəsindən birinin yanında
olması məsləhətdr.
Fuad gözləri dolmuş halda həkimə baxdı. O, hiss
edirdi ki, vəziyyəti yaxşı deyil. Amma buna inanmaq
istəmirdi.
-Teymurun həyat göstəriciləri çox aşağıdı.
Yaşama şansı azdı. Sanki onun özü ölməyi gözləyir.
Bədəni heç bir müalicəyə cavab vermir. Dostunuz
son günlərini yaşayır.
Fuad ayaqda dayana bilmədi. Teymur onun canı
idi. Qardaşı idi. Göz yaşları içində fəryad etdi.
Teymur gözlərini açdı. Çox halsız idi. Zorla
Fuadı səslədi. Fuad gəlib onun əlindən tutdu.
-Qardaşım, dostum mən, deyəsən, gedəcəm
Zəhraya hə? – Teymur çətinliklə gülümsündü.
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-Belə danışma. Uşaqlar yolumuzu gözləyir.
Kəndə qayıdaq. Səlimi də özümüzlə aparaq.
Səlimin adını eşidən kimi Teymur diksinən kimi
oldu:
-Səlim hardadı? Mən nə qədər etibarsızam.
Zəhranın istəyinə əməl edə bilmədim.
-Sakit ol. – Fuad Teymurun əlindəm yapışıb
sakitləşdirdi. Səlimi Şükufə nənənin yanına
aparmışam. Yaxşıdı, həkimə də göstərmişəm.
-Şükufə kimdi?
-Zəhranı evində saxlayan qadın. İlk ağlıma gələn
yer ora oldu. Həm də heç anasının məzarını belə
görməmişdi. Səlim orda yaşamaq istəyir, Teymur.
Anasının məzarının yanında. Şükufə nənə də bu
qərara çox sevindi. Hələ ki canımda can var, mən bu
uşağı saxlayacam – dedi. Teymur, onun da heç kimi
yoxdu. Tək qadındı. İllərlə Zəhra ona doğma qızı
kimi olub. İndi də o, Səlimi saxlamaq istəyir...
Fuad danışırdı. Amma Teymurun fikri yenə
dağılmışdı. Zəhra yenə onun yanına gəlmişdi. O, heç
qocalmamış, saçları, gözləri heç dəyişməmiş. Bu dəfə
ağ gəlinlikdə gəlmişdi. İlahi, bu, ona necə də
yaraşırdı. Susub, sadəcə, gülümsəyirdi. Teymur nə
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qədər danışmaq istəyirdisə ağzını aça bilmirdi. Nə
qədər əlini uzatsa da qolu qalxmırdı. Fuadı eşitmirdi.
Arxayın idi Səlimdən bilirdi ki, Şükufə nənə ona
yaxşı baxacaq.
Fuad susdu. Teymura diqqət yetirəndə onun
Fuadı eşitmədiyini gördü. Fuad qəbul edə bilmirdi
ki, bu, Teymurun son günləridir. Ailəsinə xəbər
vermək qərarına gəldi. Uşaqları və yoldaşı gəldilər.
Teymur hamısı ilə görüşdü. Balalarını qucaqladı.
Onlara həmişə Fuadın sözünə qulaq asmalarını, hər
işlərində
onunla
məsləhətləşməli
olduqlarını
bildirdi. Amma huşu tez-tez gedib-gəlirdi. Artıq
ayaqlarını hiss etmirdi. Amma simasında dərin bir
rahatlıq var idi. Hara baxırdısa Zəhranı görürdü.
Zəhrası onu gözləyirdi. Teymur xəyalında on dörd il
öncəyə qayıtmışdı. O da gənc idi. Zəhra ağ
gəlinliyində
Teymurun
yolunu
gözləyirdi.
Qulaqlarında Zəhranın səsi vardı. Yanında hamı
ağlasa da, Teymur Zəhraya baxıb gülümsünürdü. Bir
dəfə də huşu yerinə gələndə o, Fuadla danışmaq
istədiyini dedi. Hamının palatadan çıxmasını istədi.
Fuadın əlindən tutdu:
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-Qardaş, mənə bütün ömrünü sərf etdin. Hər
anımda yalnız sən vardın yanımda. Amma səndən
son bir istəyim daha olacaq.
Fuad göz yaşlarını saxlaya bilmirdi. O, nəinki
dostunu, bütün ömrünü itirirdi sanki. Amma onu da
yaxşı bilirdi ki, Teymur illər öncə ölmüşdü. İllərdi
onun bu dünyada qalmasına səbəb Zəhranın
intiqamı idi bəlkə də. Çünki o, Zəhradan xəbərsiz ölə
bilmirdi.
-Məni Zəhramın yanında dəfn elə. Nişan
şəklimizi baş daşı elə. Uşaqlarım, Səlim sənə
əmanətdir. Onları buraxma. Elə et ki, onlar biz
yaşadıqlarımızı yaşamasınlar. Zəhranın qutusunda
mənə yazdığı bir şeir var. Bax, məzarıma həmin şeiri
yazdırarsan...
Fuad ağlayaraq Teymuru qucaqladı.
-Qardaş, narahat olma. Balaların balam olacaq.
Səlim də əzizim. Amma nolar, mənə yazığın gəlsin.
Sənsiz mən sınaram. Səndən başqa...
Fuad susdu. Başını qaldırıb Teymura baxanda
gördü ki, o, artıq yoxdu. Gülümsünmüş şəkildə
dünyasını dəyişib. Fuad onun başını qucağına aldı.
Saatlarla kimsə Fuadı Teymurdan qopara bilmədi.
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Artıq iki ay idi iki dost ayrı-ayrı dünyalara
düşmüşdülər. Fuad artıq şəhərdə işləməyə getmirdi.
Kənddə işləyirdi. Uşaqları başına yığıb dolanırdı.
Həftədə də bir dəfə Səlimin ziyarətinə gedirdi.
Teymurla Fuadın da uşaqları onunla dost olmuşdu.
Bu dəfə o, Səlimi görməyə tək getmişdi. Fuad
Teymurun son vəsiyyətini də yerinə yetirmişdi.
Onların məzarını əsl sevgi məqbərəsinə çevirmişdi.
Fuad məzarlığa gəldi. Qəbrin önündə dayanıb iki
sevənə baxdı. Onlar Fuadın uşaqlıq, gənclik xatirələri
idi. Ağlayaraq qəbrin qarşısında diz çökdü.
-Qardaş, olmur sənsiz. Yediyim, içdiyim zəhər
olur boğazıma dolur. Necə də səninlə ölmək
istəyirəm bir bilsən.
Sonra o ayağa qalxıb, baş daşına yazılmış və bu
iki ayda bəlkə min dəfə oxuduğu şeiri yenə oxumağa
başladı:
Bu könül dünyamın ümid telləri,
Səni bir nəğmə tək özlərəm, eşqim.
Boşuna yaşanmış sənsiz illəri,
Sızlayıb qəlbimdə gizlərəm, eşqim.
Səni bu ömrümə bəzərəm eşqim.
Əlim tellərində iz qoyub sənin,
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Ürəyim varlığınla söz qoyub sənin,
Gözüm gözlərinə göz qoyub sənin,
Ümidi yoluna düzərəm, eşqim.
Səni bu ömrümə bəzərəm, eşqim.
Sənsiz bu eşqimi qəbrə qoyaram,
Sevgi sarayımı yıxar-sökərəm,
Həsrət toxumunu ömrə əkərəm,
Ağlar gözlərimlə sularam, eşqim.
Səni bu ömrümə bəzərəm, eşqim.

...İllər ötmüşdü. Səlim, Teymurla Fuadın
balaları böyümüşdülər. Amma bu illər Fuad üçün
heç nəyi dəyişməmişdi. O, yenə hər həftə Səlimə
dəyməyə gedir, Teymurla dərdləşirdi. Hətta Şükufə
nənə belə rəhmətə getmişdi. Amma ölümündən öncə
böyük bir iş görmüşdü: Səlimi evləndirmişdi. Fuad
isə uzun müddət Səlimi müalicə etdirdi. Onu
oxutdu. Bir az fiziki qüsurları qalsa da, Səlim kəndin
ən qabaqcıl müəllimi oldu. İki balası dünyaya gəldi:
Teymur və Zəhra adlı. Bu, Fuad üçün yenidən həyat
demək idi. Hər dəfə o uşaqlara səsləndikcə Fuad
sanki hardansa Teymur çıxıb gələcək deyə gözləri
axtarırdı. Teymurun balaları da, öz uşaqlarını da
oxutdu. Öz qızı ilə Teymurun böyük oğlunu
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nişanlamışdı. Hamı xoşbəxt idi. O kənd artıq sevgi
məbədinə çevrilmişdi. Sevənlər, nişanlı gənclər
Teymurla Zəhranı ziyarətə gəlirdilər. Onların məzarı
qarşısında əhd-peyman bağlayırdılar. Onlar qovuşa
bilmədilər. Amma ruhları həmişə sevənlərin
qoruyucu
pərisinə
çevrilmişdi.
Qovuşmayan
sevgililərin məzarını neçə-neçə gənc ziyarət edirdi.
Onların arasında Zəhranın və Teymurun da balası
var idi...
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ÜMİDSİZLİK

B

u onun son addımı idi. Artıq geriyə
dönüş
yox idi. Bu gün, bu gecə bu iş
bitməli idi. Amma o, bunu eləmək istəmirdi.
Telefonu əlinə alıb son bir ümid kimi kiməsə zəng
vurdu. O zəngi də cavabsız qaldı. Sakiticə qalxıb
hamama keçdi. Başından su töküldükcə sanki özü öz
bədənindən utanırdı. Axı o, bu bədənini bir damla
günəş şüasından belə qorumuşdu. Bəs indi niyə
qoruya bilmir? Amma, bu gün, bu təmiz bədənə
kimin əli dəyəciyini bilmirdi. Ağlında utancaqlıq,
qəlbində kin, ürəyində isə bərk bir ağrı var idi.
Ümidsizlik və çarəsizlik hökm sürürdü onun
ruhunda. Bu qız həqiqətən də ölü, ya diri olduğunu
belə hiss etmirdi. Amma o, nəsə etməli idi. Azca
vaxtı var idi, cəmi bir neçə gün! Və bu bir neçə
gündən onu, iyirmi il ayırırdı...Bəli iyirmi il!
***
Axşam saat səkkizi keçirdi. Xeyli vaxt idi ki,
ermənilər şəhəri mühasirədə saxlayırdılar. Qəfil
hücum başladı. Hər kəs bir-birinə dəydi. Qadınları,
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uşaqları, yaşlıları bir yerə topladılar. Rota
komandirləri dərhal təlimat verdilər ki, əli silah
tutan hər kəs şəhərin müdafiəsinə qalxsın. Arzu
həmin gün cəmi on altı yaşını tamamlamışdı.
Yeniyetmə, gözəl bir qız idi. Uzun, qapqara saçlarını
arxaya darayıb qalın bir hörük vurmuşdu. Sobadakı
odunlar sakit-sakit tıqqıldayırdı. Pəncərənin önündə
oturub kitab oxuyurdu. Küçədən gələn səslər, qışqırbağır onu xəyalından ayırdı. Evdə təkcə nənəsi ilə
özü idi. Atası mühasirə başlayandan rotaya
qoşulmuşdu. Anasının ölümündən sonra bütün ana
nəvazişini nənəsi Gülsümdən alan Arzu atasına çox
düşkün idi. O evdə olmayanda elə hey pəncərənin
qarşısında dayanıb onu gözləyərdi...
Bu gün isə hər şey çox fərqli idi. Hər tərəfdən
güllə yağırdı. Qadınların naləsi, uşaqların bağırtısı
insanı lərzəyə gətirirdi. Alovlanan evlərdən hər yan
işıqlı idi. Dalbadal düşən bombalar ətrafdakı evlərlə
birgə Arzugilin də evlərinin bir hissəsini dağıtdı.
Gülsüm nənə ağır yaralandı. Atası Arzu üçün evə bir
dəst əsgər paltarı qoymuşdu. Bərk-bərk də
tapşırmışdı ki, əgər ermənilər hücuma keçsələr
mültəq bu paltarı geyinib evdən çıxsın, qətiyyən qız
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paltarında bayıra çıxmasın. Arzu dərhal atasının
dediyi kimi, əsgər paltarını geyindi, saçını topuz
edib papağın altında gizlətdi. Bomba düşəndən
sonra nənəsini yaralanmış görən Arzu tez onun
yaralarını sarımağa çalışdı. Amma Gülsüm nənənin
yaraları çox dərin idi və Arzu nə qədər əlləşdisə
qanaxmanı dayandıra bilmədi. Bu arada bir neçə
erməni evə daxil oldu. Gülsüm nənə tez Arzunun
əlindən yapışaraq dedi:
-Qızım, gözəl balam, gizlən.
-Mən səni buraxa bilmərəm, nənə.
-Əgər o namərdlərin əlinə keçsən sən o zaman
məni buraxmış olacaqsan.
-Axı, nənə...
-Sus! Get! Atanın şərəfi, sənin ismətin hər
şeydən önəmlidi.
Ermənilər otağa yaxınlaşırdılar. Gülsüm nənə
Arzunun əlindəki bintləri alıb yerə atdı. Acıqla
Arzuya qışqırdı:
-Get dedim sənə! Əgər ələ keçsən qatilim onlar
yox, sən olacaqsan!
Arzu göz yaşlarını silib ayağa qalxdı.
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-Nənə, möhkəm dur! Atamla sənin dalınca
gələcəyik.
Gülsüm nənə zorla dillənərək:
-Yaxşı, nigaran qalma məndən, get!
Arzu qapıdan çıxmağa çalışsa da, çıxa bilmədi.
Ermənilər lap yaxında idilər. O, evlərinin
zirzəmisindən keçən gizli yolla qaçmaq qərarına
gəldi. Arzu zirzəmiyə düşən kimi Gülsüm nənə son
gücünü toplayaraq sürünə-sürünə gəlib zirzəminin
qapısının üstünə yıxıldı. Elə bu an üç quduz erməni
otağın qapısını sındırdı. Gəlib o yan, bu yana
boylandılar. Arzu tələsik zirzəminin dəhlizi ilə
qaçırdı. Qəflətən evlərindən iki güllə səsi eşidildi.
Arzunu qəhər boğdu. Səsi çıxmasın deyə başındakı
papağı çıxarıb ağzına basdı. Dizləri əsdi, tab gətirə
bilməyib çökdü. İstədi qayıtsın, nənəsinin son
sözlərini xatırladı: ”Əgər ələ keçsən, qatilim onlar
yox, sən olacaqsan”.
Arzu var gücü ilə qaçmağa başladı. Atası zirzəminin
dəhlizini düz yan həyətdə yaşayan əmisigilin
zirzəmisi ilə birləşdirmişdi. Arzunun əmisi Fuad illər
öncə Bakıya köçdüyü üçün ordakı evinə və həyətinə
onun atası Fərid nəzarət edirdi. Arzu əmisigilin
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zirzəmisinə yaxınlaşmışdı ki, evlərində möhkəm bir
partlayış eşitdi. Yerin altı silkələndi. Uğultu aləmi
bürüdü. Arzu güc-bəla ilə zirzəmidən çıxıb, əmisinin
evinin qapısından qaçmağı bacardı. O, bizim
əsgərlərin vuruşduğu mövqelərə yaxınlaşmaq istəsə
də bacarmadı. Atasını tapmalı idi. Qonşuluqda bir
Hənifə xala vardı, iki qızı ilə birlikdə meşəyə doğru
qaçırdı. Hənifə xala Arzunu görcək qışqırdı:
-Arzu, qızım, sən sağsan? Evə bomba düşəndə
elə bildik ki, sən də nənən də ölmüsüz. Nənən
hardadı?
Arzu cavab əvəzinə dizlərini yerə qoyub
hönkürməyə başladı. Hənifə xala üçün hər şey aydın
idi. O, Arzunun qolunda tutub qaldırdı:
-Qalx, bala, yazıqsan, bu namərdlərin əlinə
keçəcəksən.
-Mən atamı tapmalıyam...
-Qalx gedək, atan orda yaralıları çıxarmağa
kömək edir.
Arzu Hənifə xala və qızları ilə meşəyə tərəf
getdi. Dağ yoluna çatanda şiddətli atışmanın içinə
düşdülər. Hənifə xalanın kiçik qızı, on yaşlı
Sevdanın kürəyinə o qədər güllə dəydi ki, qızın
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bədənində sağ yer qalmadı. Balasının necə can
verdiyini görən Hənifə xalanın fəryadı dağlara
qalxdı. Atışma o qədər dəhşətli idi ki, qadın, uşaq,
qoca hamı pərən-pərən olmuşdu. Onlar Sevdanın
cəsədini ordan uzaqlaşdırmaq istəyəndə bir də
gördülər ki, o biri qız, yəni Sevinc də bu biri tərəfə
düşdü. Yazıq Hənifə xala artıq ağlamağa da belə halı
qalmamışdı. Arzu elə qorxmuşdu ki, tərpənə
bilmirdi. Bu arada əsgərlər tökülüşdülər onları atəşin
altından kənara çəkdilər. Arzu bir az özünə gələndə
sağ böyründə ağrı hiss etdi. Elə bil ki, paltarına
qaynar nəsə tökmüşdülər. Hənifə xala Arzunun bu
halını görən kimi bir də fəryad etməyə başladı:
-Allah, bu əmanəti atasına çatdırın, yetim
uşaqdı, bunu atasına yetirin...
Arzu ətrafında baş verənləri artıq dərk etmirdi.
Bayaqdan yanan bədəni indi buz bağlamışdı. “Ata”
deyib sayıqlayırdı. Əlində hiss etdiyi istilik ona sanki
güc verdi. Gözünü güclə açanda atasını gördü.
Arzunun halı çox pis idi. Onu dərhal xəstəxanaya
aparmaq lazım idi. Amma bunun üçün şərait yox idi.
Hamı qaçahaqaçda idi. Güllələr dolu kimi yağırdı.
Ətraf güllələnmiş, bombaya düşmüş meyitlərlə dolu
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idi. Hənifə xalanın səsi artıq çıxmırdı. Qadın sanki
ətrafındakı uşaq, yaşlı, qadın cəsədlərinə baxıb öz
balalarını ağlamağa utanırdı. Bu arada kimsə gətirib
yaralılara ilk yardım göstərirdi. Arzuya da ilk
yardım oldu. Atası Hənifə xala ilə birgə onu
atışmadan uzaqlaşdırmağa çalışdı. Bir neçə nəfər
şəhər sakini ilə birgə onlar meşəyə doğru yol aldılar.
Xeyli uzaqlaşmışdılar. Amma soyuq qış gecəsi, qar,
çovğun, camaatın bəzilərinin yaralı olması onları
ləngidirdi. Bir xeyli getdikdən sonra yaxınlıqda
erməni səsləri gəlməyə başladı. Camaatın arasında
əksəriyyəti qadın və qızlar idi. Arzunun atası və
cəmi iki əsgər onları müşayət edirdi. Hardasa
təxminən iyirmi metr qabaqda mağaraya bənzər yer
var idi. Fərid dərhal camaata bir az tələsmələrini
söylədi. Özü də əsgərlərlə arxadan gəldi. Onlar
mağaraya qadınları və qızları gizlətdilər. Mağaradan
çıxanda Fərid ayaq saxladı. Arzuya baxdı, nə
düşündüsə geri dönüb qızını qucaqladı.
-Gözəl balam, mələyim! Nə olur-olsun, sən
möhkəm dayan. Bu gün də olmasa, nə vaxtsa biz
yenidən birlikdə olacağıq.
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Fəridin gözləri doldu. Hənifə xala göz yaşlarını
Arzudan gizlətsə də, Fəridin niyə belə dediyini yaxşı
başa düşdü. Onlar qadınları və qızları qorumaq üçün
açıq ölümə gedirdilər: üç nəfər bir orduya qarşı.
Əllərindəki xırda silah-sursat bitənə qədər
vuruşdular. Əsgərlərin biri şəhid oldu. Fərid və
digəri isə əsir düşdü. Ən dəhşətlisi isə budur ki,
bunların hamısı Arzunun gözləri önündə oldu. Arzu
çıxmaq istəyirdi ki, Hənifə xala onu qoymadı.
Baxışları ilə Arzuya ətrafındakı yaralı uşaqları,
qadınları qızları işarə etdi. Arzu üçün bu yetərli idi.
O, susdu. Sakitcə içində ağlamağa başladı...
Bir neçə ay sonra Arzu xəstəxanadan çıxdı.
Hənifə xala ilə bir müddət qaçqın şəhərciyində
çadırda yaşadı. Sonra isə Bakıya üz tutdular.
Hənifə xala müəllimə idi. O, Bakı məktəblərinin
birində işə düzəldi. Eyni zaman da da repetitorluq
etməyə başladı. Bir müddətdən sonra maddi
durumları düzəlməyə başladı. Qızlarının təsəllisini
Arzuda tapan Hənifə xala ona əsl ana oldu. Beləcə
illər ötdü. Hər ötən il isə Arzunun bir ümidini
qoparırdı. Arzu hələ də atasından xəbərsiz idi. O,
atasını gözləyirdi.
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***
Arzu universitetə qəbul oldu. Amma atasından
hələ də xəbər yox idi. Bütün meylini oxumağa salan
Arzu çox yüksək nəticələr əldə etdi. Qısa müddət
ərzində universtetdə adlı-sanlı tələbə kimi tanındı.
Üçüncü kursda oxuyanda artıq o, müəllimə kimi
fəaliyyətə başlamışdı. Universiteti də uğurla bitirdi.
Bir neçə il sonra yaxşı bir ailənin oğlu ilə nişanlandı.
Amma Hənifə xalanın qəfil ölümü toyu yubatmışdı.
Arzu bu itkidən çox sarsılmışdı. Hənifə xala onun
üçün çox əziz və onun bu həyatda qalan yeganə
doğması idi. Əmisi Bakıda yaşasa da, bircə dəfə də
olsun Arzunun yanına gəlmədi. Hənifə xala onu
əmisinə əmanət etmək üçün əlləşsə də “əmi” qəbul
etməmişdi.
Həyatda tam tənha qalan Arzu ata özləmini
daha çox hiss edirdi. Bəzən onda qarabasmalar
olurdu. Ona elə gəlirdi ki, mənzili kimsə güdür.
Yolla gedərkən kimsə onu daim izləyirdi. Həm
qorxudan, həm də ki, tənhalıqdan Arzu çox sıxıntılar
keçirirdi. Zərif vücudu bu qədər sıxıntını qaldırmadı.
Xəstəxanaya düşəcək qədər zəif düşdü. Bir gün
xəstəxanada gecə təkcə yatırdı. Birdən əlinin içində
71

Gülnarə SADİQ

«Paralanmış ürək»

qəribə bir istilik hiss etdi. O, bu istiliyi illər öncə hiss
etmişdi. O gün, atışmada yaralandığı gün, onu bircə
atası bu şəkildə tuturdu. Və budur, nəhayət, düz
iyirmi il sonra ata və qızı bir-birinə sarılıb hönkürhönkür ağlayırdı. Nəinki onlar, bütün xəstəxanadakı
növbətçi personal bu mənzərəyə şahid olmaq üçün
palatanın qapısına yığılmışdı. İlhahi! Necə də
möhtəşəm bir tablo. Sanki Yaqubla Yusif
qovuşmuşdu. Sanki min illər öncəsinə dönmüşdü
dünya. Burda bütün mələklər sevinc göz yaşına
boğulmuşdu. Yaqubla Yusif sarılmışdı. Göydən
mələklər, yerdən ümidlər qəhərə boğulmuşdu.
Atasını qoxlayan Arzu, balasının nəfəsini içinə çəkən
Fərid...
İllər Fəridi elə də dəyişməmişdi. Amma çox
arıqlamışdı. Sanki, o boylu-buxunlu, şəxsiyyətli
gəncdən əsər-əlamət qalmamışdı. Arzu üçün ən
böyük faciə atasının arıqlaması deyildi. Onun hər iki
ayağının çox pis vəziyyətdə olması idi. Görünür,
əsrlikdə çox işgəncələrə məruz qalmış, dizlərindən
dəfələrlə güllə yarası almışdı. Bud sümükləri üstüstə sındırılmışdı. Bundan əlavə onun üzünün bir
tərəfinin tamamilə eybəcər hala salınması da
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Arzunun ürəyini parçalayırdı. Əsirlikdə başına
gələnlərdən sonra Fərid psixoloji sarsıntılar da
keçirmişdi. Yaddaşı tez – tez itirdi. Amma bütün
bunlara baxmayaraq, Arzu atasına qovuşmuşdu...
O, artıq tək deyildi, hər gün atasının qulluğunda
dururdu. Bu günləri Arzu illərdi ki, gözləyirdi.
Ümidini üzməyə başlayan atasına qovuşmuşdu.
İçində minlərlə sual onu didsə də, sakit durur,
atasının nəfəsini duymaqdan zövq alırdı...
Arzu qonşularla çox da yaxın münasibət
qurmazdı. Bir neçə ay öncə qabaq qonşunun evinə
bir kirayəçi qadın köçmüşdü. Çox zövqlü bir qadın
idi. Hər gün təzə geyimlər, yeni aksesuarlardan
istifadə edirdi. Arzu çox sadə və ciddi geyim tərzinə
üstünlük verirdi. Sonralar qonşulardan duydu ki, bu
qadın əxlaqsız həyat tərzi keçirir. Bir gün gecə yarı
olardı Arzu yatmışdı. Birdən qapı bərk döyüldü.
Tələsik qapını açanda həmin qadını qapıda çox pis
halda gördü. Arzu bu an hər şeyi unudaraq onun
qolundan tutub içəri gətirdi. Onun üstündən içki iyi
gəlirdi. Görünür, çox içmiş və zəhərlənmişdi. Arzu
səhərə qədər həmin qadına kömək etdi. Adına Leyla
dedikləri bu qadın səhərdən xeyli keçmiş özünə
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gəldi. Fərid sərt bxışlarına əhəmiyyət vermədən
Arzunun yanına mətbəxə keçdi.
-Sənə necə təşəkkür edə bilərəm?
-Sən axşam çox pis halda idin.
-Hə, çox əsəbi idim. Stolda nə qədər viski
vardısa hamısını içdim.
Arzu, başını qaldırıb düz Leylanın gözlərinin
içinə baxaraq dedi:
-Niyə özünü üçün belə bir həyat yolu seçmisən?
-Eh gözəlim, (o, özünə məxsus bir tərzdə
pəncərə önünə keçərək dilləndi) bu dünyada hər şey
pulun üzərində qurulub.
-İnsanın daxili dünyası pulla ölçülə bilməz.
-Sənin aldığın maaşı mən bir gecədə qazanıram.
Sən xəstə atanla qəpiklə dolanırsan. Sənin mədənlə
bərabər daxili dünyan da acdır. Mənim isə hələ ki
mədəm doyur.
Arzu söhbəti uzatmaq istəmədi. Susmaqla
“qonağa” qapını göstərmiş oldu. Leyla qapıya tərəf
getdi. Üzünü çevirib Arzuya baxdı:
-Sənin kimi olmağı hamı istəyər. Amma heç vaxt
sənin kimi insanlar insanın həyatında lazımi
zamanda qarşısına çıxmır.
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Arzu onun sözlərinə əhəmiyyət vermədən işinə
davam etdi. Ondan sonra Leylanı az-az gördü.
Sonralar eşitdi ki, Leyla başqa evə köçüb.
***
Son günlər Fəridin vəziyyəti çox pisləşmişdi.
Yeməkdən, içməkdən tam çəkilmişdi. Arzu nə qədər
müalicələr etdirsə də, fayda vermirdi. Gecənin
birində isə halı çox ağırlaşdı. Fəridi təcili xəstəxanaya
apardılar. Uzun sürən müayinələrdən sonra bəlli
oldu ki, Fərid ağır xərçəng xəstəliyinə tutulub. Arzu
duyduğu bu xəbərdən elə sarsılmışdı ki, günlərlə
özünü ələ ala bilmədi. Həkimlər əməliyyatla onun
bir neçə ay ömrünü uzada biləcəyini dedilər.
Əməliyyat kifayət qədər baha idi. Arzunun isə bunu
qarşılayacaq pulu yox idi. Aldığı maaş yalnız onların
xırda tələblərini ödəyirdi. Arzu nə edəcəyini
bilmirdi. Çarəsiz halda nişanlısına üz tutdu. Nəticə
də isə, nişanlısının artıq onu sevmədiyini və başqa
biri ilə evlilik planı qurduğu xəbərini aldı. Bu
xəbərdən sonra Arzu uzun müddət özünü ələ ala
bilmədi. Atasının xəstəxana xərclərini ödəyə
bilmədiyi üçün onu evə çıxarmağa məcbur oldu.
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Ümidsiz günlər Arzunu dəhşətə gətirmişdi. Atasının
çəkdiyi əzabları gördükcə dayanma gücü də
tükənirdi. Artıq elə bir həddə çatmışdı ki, ağrıkəsici
dərman belə almağa pulu qalmamışdı. Tanıdığı hər
kəsə borcu var idi.
Bir gün Arzu küçə ilə gedəndə qeyri-ixtiyarı yol
boyu
düzülən
mağazalara
baxırdı.
Birdən
mağazaların birində Leylanı gördü, yanında da çox
şıx geyimli bir kişi. Arzu mağazaya yaxınlaşıb
bayırdan onlara baxmağa başladı. Çox bahalı, brend
bir firmanın mağazası idi. “Yəqin burda satılan ən
kiçik paltar atamın bir neçə günlük dərman puluna
bərabərdi”,- deyə düşündü. Elə fikirli-fikirli
dayanmışdı ki, birdən kimsə onun çiynindən tutdu.
Çevriləndə gördü ki, Leyladı.
-Ay qız, burda neynirsən? Qapıdan niyə
baxırsan? İçəri gəlsən?!
-Yox, getməliyəm.
Arzu getmək istəyəndə Leyla onun qolundan
tutub astaca qulağına pıçıldadı:
-Bax ona, başı batmış evlidi. Uşağı olmur. Üç
aydır onunla birlikdəyəm. Ona uşağı özüm
doğacam. Gör hələ, indidən başıma necə pərvanədi?!
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-Amma, bu ki doğru deyil.
-Əsl doğru burdadı. İnsanlar mənə fahişə kimi
baxır, amma, qanmırlar ki, fahişə olan bizim kimilər
yox, bizi öz sevgilisinə çevirən kişilərdi.
-Mən əvvəlki fikrimdə qalıram. Bu düzgün iş
deyil.
-Amma pulu var, hətta sənə elə qadınlar deyə
bilərəm ki, sırf evdə olan xəstə uşağı, valideyini üçün
bir neçə gecəlik kimlərləsə gedirlər. Sonra da qayıdıb
öz “namuslu” həyatını sürürlər.
Leyla elə bu sözü demişdi ki, onu səsləyən
sevgilisinin çağırışına cavab verərək ondan
uzaqlaşdı. Həmin gün Arzu Leylanın sözlərini çox
düşündü. Yol boyu fikrindən rəngbərəng düşüncələr
keçdi. Əlini çantasına atanda isə əlinə bir kağız
parçası dəydi. Bu Leylanın telefon nömrəsi idi.
Altindada yazılmışdı: ”Nə vaxt istəsən məni axtara
bilərsən”.
Atasının ağrıları hər gün daha da şiddətlənirdi.
O, neçə günlərdi ki, üstündə düşündüyü qərarı
verdi. Yan otağa keçib Leylaya zəng elədi. Leyla ona
bir park ünvanı verdi. Dedi ki, bu gecə saat on iki də
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orda olsun. Sonunda atası rahat yuxu yata
biləcəkdi...
Bu, onun son addımı idi. Artıq geriyə dönüş
yox idi. Bu gün, bu gecə bu iş bitməli idi. Amma o,
bunu etmək istəmirdi. Telefonu əlinə alıb son ümid
kimi kiməsə zəng vurdu. O zəngi də cavabsız qaldı.
Sakiticə qalxıb hamama keçdi. Başından su
töküldükcə sanki özü öz bədənindən utanırdı. Axı o,
bu bədənini bir damla günəş şüasından belə
qorumuşdu. Bəs indi niyə qoruya bilmir? Amma, bu
gün, bu təmiz bədənə kimin əli dəyəciyini bilmirdi.
Ağlında utancaqlıq, qəlbində kin, ürəyində isə bərk
bir ağrı var idi. Ümidsizlik və çarəsizlik hökm
sürürdü onun ruhunda. Bu qız həqiqətən də ölü, ya
diri olduğunu belə hiss etmirdi. Amma o, nəsə etməli
idi. Az vaxtı var idi, cəmi bir neçə gün! Və bu bir
neçə gündən onu, iyirmi il ayırırdı... Bəli, iyirmi il!
O, geyindi. Xarakterinə xas olmayan tərzdə
makiyaj etdi. Qısa donunun ətəyini tez-tez əli ilə
aşağı salmağa çalışırdı. Atası ağrının şiddətində
huşsuz halda yatırdı. O qədər düşüncəli idi ki,
vədələşdiyi “görüş yerinə” düz iki saat tez getdi.
Addımları şüursuz atırdı. Alışmadığı hündürdaban
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ayaqqabıda tez-tez ayağı burxulurdu. Sanki hamının
nifrətli baxışları ona zillənmişdi. Uzun saçları açıq
qalmış kürəyini üşüdürdü. Simasını hər kəsdən
gizlədirmiş kimi başını aşağı sallayıb gedib ən
kənardakı oturacaqda oturdu. Əli ilə hey donunun
ətəyini aşağı dartırdı. Özünə o qədər nifrət edirdi ki.
Bir neçə dəfə ayağa qalxıb getmək istədi. Amma
atasının iniltiləri ona mane oldu. Axı atasının
ağrılara tab gətirə bilmədiyi halda, o, çarəsiz qala
bilməzdi. “Həm də ki, mən həmişəlik bunu
ertməyəcəm ki, atam sağalandan sonra buraxacam”,deyə özünə təsəlli verirdi. Hərdən də başını qaldırıb
ətrafdakılara nəzər salırdı. Ona “müştəri gözü” ilə
baxan harın kişiləri gördükdə isə ürəyindən beyninə
bir gizilti keçirdi. Bütün bədəni tir-tir əsirdi. Arzu
parka gəldiyi cəmi yarım saat olmasına baxmayaraq,
bu, ona saatlara bərabər idi. O, gözlərini qaldıra
bilmirdi, sanki Gülsüm nənə sərt baxışlarını ona
zilləmişdi. Dayana bilmədi, əllərini üzünə tutub
ağlamağa başladı. Qalxıb qaçaraq getmək istəyirdi
ki, kimsə ona səsləndi:
-Ay qız, sən deyəsən, təzəsən buralarda hə?
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Yarıçılpaq geyinmiş bir qadın əlində siqaret
yandıra-yandıra ona səsləndi. Arzu ayaq saxladı.
Çevrilib qadına baxdı. Elə bil yuxudan ayılmış kimi
oldu. Dərhal özünü düzəldib cavab verdi:
-Hə, mən ilk dəfədir ki, gəlirəm.
-Gəl oturaq bir az, çox gərginsən, belə heç bir
“müştəri” sənə baxmaz.
Arzu sakitcə gəlib o qadının yanında oturdu.
Qadın çox rahat bir formda oturudu. Ayaqlarını üstüstə aşırıb siqaretini çəkməyə davam etdi:
-Neçə yaşın var?
-Otuz altı.
-Aaaa, otuz altı?
-Niyə bu qədər təəccübləndin? Çox qocayam?
-Bu yaşa qədər harda idin? Hansı məkanlarda
işləmisən?
-Mən...mən...heç yerdə.
Arzunun dili dolaşdı, axı, necə izah edə bilərdi
bütün olanları.
-Aydındı!
-Aydın olan nədir?
-Bu sənin ilk gəlişindi. Hər halından bəllidi.
-Haqlısan! (Arzu başını aşağı saldı)
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-Bax, gözəlim, bu iş sənə asan gəlməsin (O,
ayaqlarının yerini dəyişib, bir siqaret də yandırdı).
Sənin kimi bura çox gələnlər olub, bəziləri geri
dönüb, bəzilərinin fərasəti yaxşı olub: bir-iki həftəyə
özlərinə varlı bir kişi tapıb onların məşuqəsinə
çevriliblər, bəziləri isə bu bataqlıqda batmağa
məhkum olub.
-Mənim üçün asan olmalıdı. Mən buna
məcburam.
-Yəqin evdə xəstən, ya da şikəst kimsən var?
-Atam, o çox xəstədir (Arzu göz yaşlarını
saxlaya bilmədi).
-Sən buna əminsən? Əminsən ki, “müştəri”nin
hər tələbinə uyacaqsan?
-Bilmirəm. Sən bunu necə bacarırsan?
-Eh, mən buralara düşəndə cəmi on səkkiz
yaşım var idi. Atam anamı öldürdü, getdi türməyə,
mənsə qaldım ortalıqda. Bir kişiciyə ərə getdim. Bir
də başımı qaldıranda gördüm ki, mən otel
otaqlarında yad kişilərin ehtirasını öldürməklə
məşğulam.
-Bəs necə alışa bildin?
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-Buna alışmaq mümkün deyil ki! Sadəcə,
hisslərini öldürürsən.
-Bir insan hissləri olmasa necə yaşayar?
-“Killer”lər haqqında oxumusan?
-Yox!
-Bir dəfə Amerikada otuzdan çox adamı sifarişlə
öldürən bir killerə sual verirlər ki, bəs necə olur ki,
bu qədər öldürdüyün insanlara rəhmin gəlmədi?...
Bilirsən cavabı nə olur? (o, düz Arzunun gözlərinə
baxdı, əlləri ilə onun çiyinlərindən tutub, sərt bir
ifadə ilə sözünə davam etdi) –Heç vaxt öz
qurbanının gözlərinə baxma! Ən çətini isə ilk
qurbandı, onun “iş”ini təmiz görsən demək bütün
“iş”lərin uğurlu olacaq!
-Yəni? – Arzu gözlərini iri açaraq sual dolu
baxışlarını qadına zillədi.
-Yəni gözəlim, ilk “iş”ini bacarsan hamısını
bacaracaqsan! Buralar sənlik deyil, atan burdan
qazanacağınla sağalmaqdansa qoy ölsün, unutma ki,
o bir dəfə öləcək, amma, sən! Sən hər gün öləcəksən.
Göz yaşlarını bu alçaqların yatağına tökməkdənsə
get atanın məzarında ağla. Heç bilirsən bu kişi soyu
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necə arsız, namussuzdu? İnan ki, onların sifəti səni
məhv edər.
Arzu başını aşağı saldı. Qadın haqlı idi. O, bu
iyrəncliyə tab gətirə bilməzdi. Atası onun burdan
qazandığı pulla aldığı dərmanı qəbul etməkdənsə
ölməyi üstün tutardı. Axı, iyirmi il öncə, o meşədə
atası Arzu və digər qız-gəlinlər ələ keçməsin deyə
özünü qurban vermişdi.
-Bəs sən niyə burdasan? Niyə təmiz qalmadın?
-Məni təmiz qalmağa qoymadılar...(o, susdu,
bayaqdan dünyanı vecinə almayan, kişilərlə göz-qaş
oynaya-oynaya Arzuyla danışan bu qadının
simasına dərin bir kədər çökdü)... Sən mənim
günümə düşmə, çıx get burdan! Rədd ol!
O, ayağa qalxdı, Arzunun qolundan yapışıb onu
dartdı. Əsəblərinə hakim ola bilmədi. Arzu
hündürdaban ayaqqabıya alışmadığı üçün az qaldı
ki, yıxılsın. Amma, qadın buna məhəl qoymayaraq
qışqırdı:
-Rədd ol, dedim sənə! Utanmazın biri, utanmaz,
sən hara, bura hara? Mən kişilərdən intiqam alıram,
sən də bir kişi üçün, o, atandır kimdir, onun üçün
bura gəlmisən? Çıx get dedim sənə!
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Qadın özünü güclə saxlayan Arzuya möhkəm
bir şillə vurdu. Arzu üzüstə yerə düşdü. Ətrafa xeyli
adam toplaşdı. Ordakı yarıçılpaq qadınlar, içkili,
harın kişilər Arzuya gülməyə başladı. Hətta iki kişi
ona yaxınlaşıb toxunmaq istəsə də, bayaqkı qadın
buna imkan vermədi. Onlara göz-qaş edib Arzudan
uzaqlaşdırdı. Arzu dəhşət içində idi. Artıq düşünə
bilmirdi. Əllərini üzünə tutub dağılmış saçlarına,
cırılmış paltarına məhəl qoymadan qaçmaq istədi.
Birdən qolundan kimsə yapışdı:
-Gəl, gəl bura, gözəl. Bu gecə mənimsən, başqa
heç kimi qoymaram səni aparsın(nəfəsindən gələn
tünd içki qoxusu Arzunun ürəyini bulandırdı. O,
Arzunun bədəninə göz gəzdirərək dilləndi)...-Əlasan
sən, heç elə bil əl dəyməyib buna. Gəl getdik
mənimlə.
Arzu kişinin əlindən çıxmağa çalışsa da, gücü
çatmırdı. Elə bu an başqa bir içkili kişi gəldi. O, biri
kişi itələyərək:
-Ay, bu nə qəşəng şeydi belə? Təzədi buralarda.
Özüm aparacam bu gecə, de görüm qiymətin neçədi?
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-Nə qiyməti? Mən sizinlə heç bir yana
getməyəcəm, buraxın məni! –Arzu hönkürərək
dilləndi.
-Nə özünü naza qoyursan? Pulunu verəcəm
dedim sənə, gəl! – Kişi Arzunun qolundan tutub
sürüyərək maşına aparmaq istədi. Bu an həmin
qadın kişinin əlindən yapışdı.
-Burax bunu, bu nə qanır səni necə xoşbəxt
eləmək olar?! Bu gecəmi sənə hədiyyə edəcəm. Qoy
bu qanmaz getsin burdan. Ay qız, sənə rədd ol
demədim mən? – Arzuya yaxınlaşıb astaca onun
qulağına pıçıldadı:
– Bir azdan bunların sayı artacaq. Biri baxıb,
digəri zorlayacaq, növbə ilə, görüm o zaman atan
yadına düşəcəkmi? Sonra da hərəsi beş-on qəpik
üstünə atacaqlar.
Bu sözlər Arzunu lap dəli elədi. Tez qadının
əlini buraxıb qaçmağa başladı. Hara getdiyini
bilmədən qaçdı. Parkdan xeyli uzaqlaşandan sonra
bir az ayaq saxlayıb nəfəsini dərdi. Ayaqqabılarını
harda, necə çıxardığını xatırlamadı. Bir neçə saat
özünü ələ alıb evlərinə qayıtdı. Atası oyanmışdı.
Amma, ağrıları o qədər şiddətli idi ki, başını belə
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qaldıra bilmirdi. Birdən Arzunun gəldiyini eşidib
səsləndi:
-Qızım, bu gecə vaxtı hardydın?
Fərid başını güclə qaldırıb Arzuya baxdı.
Ayaqyalın, qısa donun ətəkləri cırılmış, saçları
dağılmış Arzuya baxıb dəhşətə gəldi. Əlləri ilə
üzünü örtüb fəryad etməyə başladı:
-Allah! Məni öldür, öldür məni, şərəfsiz eləmə!
Kaş heç səni tapmayardım. Allah, Allah... – Fərid
ağrılarını unutmuşdu. Əlləri ilə başına döyürdü.
-Ata, dinlə məni...
-Kəs, kəs səsini, düzünü de mənə, əgər kirlənib
gəlmisənsə Allah xatirinə öldür məni...
-Ata, atam...
Arzu ağlayaraq atasının qucağına atıldı.
-Mən kirlənmədim, heç vaxt da kirlənmərəm.
Əmin ola bilərsən! Ağrılarını azaltmaq üçün dərman
almalı idim...Amma, bacarmadım, bağışla məni,
sənin üçün olsa belə, mən bu işi bacarmadım...
Ata-bala qucaqlaşıb xeyli ağlaşdılar. Artıq
səhərə yaxın idi. Hava işıqlanırdı. Arzu elə atasının
yanındaca mürgüləmişdi. Xəfif əsən yel Arzunu
yuxudan oyatdı. Gördü ki, atası əlləri ilə onun
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saçlarını tumarlayır. Həmin gün sanki Fəridin
ağrıları dayanmışdı. Bütün günü keçmiş xatirləri
vərəqlədilər. Arzuya xeyli anasından danışdı, anası
ilə olan dərin sevgisindən. Anası Arzunun altı yaşı
olanda ölmüşdü. Sonra Gülsüm nənə, onun son
sözləri... Bir gündə hər şey dəyişmişdi. Arzu əvvəlki
ümidli, məğrur və möhkəm Arzuya çevrilmişdi.
Fərid bir dəqiqə olsun belə Arzunu yanından
buraxmırdı. Gecə düşəndə Arzu başını atasının
sinəsinə qoydu. Atası onun saçlarını yavaşca
tumarlayırdı. Həyat dərslərindən yorulan Arzu
bütün dincini atasının nəfəsindən alırdı.
-Qızım, gözəlim. Mənə söz ver!
-Nə sözü, atacan?
-Söz ver ki, mən olmasam belə, bax beləcə tərtəmiz qalacaqsan, evlənəcəksən, balaların olacaq.
Qoy hamı bilsin ki, bu vətən adı yadda qalan, bir də
ki, adsız qəhrəmanların qanı ilə qidalanıb yaşayır. O
gün, o müharibə günü mən təkcə səni götürüb ordan
qaça bilərdim. Amma, o zaman vicdanım məni
yaşatmazdı. Sən mənim tək varlığımsan, unutma ki,
nənənin sözü, əslində, mənim sənə sözümdü. Əgər
sən kirlənsən, o zaman mənim qatilim olacaqsan!
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Arzu atasına möhkəmcə sarıldı. Bu, onların son
gecəsi oldu. Mürgü tutmuş yorğun gözlərini açanda
Arzu atasının cansız gördü...
Bir neçə ay sonra Arzu yenə Leyla ilə rastlaşdı.
Leyla onu görən kimi yaxınlaşıb onu dilə tutdu:
-Ay
qız,
aylardı
ki,
səni
axtarıram.
Haralardasan? Evini də dəyişmisən. O gecə olanları
unut. O ifritə də gəbərdi, xəbərin var?
-Niyə? – Arzu təəssüflə dilləndi.
-Sən demə, o həyasız, xəstə imiş, qəstdən hər
gün iki-üç müştəri ilə gedirmiş ki, xəstəliyini yaysın.
Onlar da bunun kimi gəbərsinlər.
-Nə xəstəsi?
-Nə olacaq? AİDS!
-Dəhşət...
-Sən demə, o ifritənin əri qumarbaz imiş,
qumara verməyə pul tapmayanda isə götürüb
arvadını satırmış. Satdığı kişilərin birindən də buna
xəstəlik bulaşıb. Bu da kişilərlə getmək istəmirmiş.
Beləcə başı da pozulub dəli olub. Xəstə olduğunu
biləndən sonra başlayıb kişilərdən intiqam almağa.
Birinci ərini öldürüb, sonra da kişilərlə gedərək
onlara xəstəlik bulaşdırıb. O olduğu məkan da heç
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bir təzə qız gələ bilmirdi. Dəli qızı dəli, hamını
qovurdu.
-Məni daha axtarma, mən sənin toruna
düşməyəcəm əsla! Rədd ol!
Arzu bir daha Leylanı görmədi. Ürəyində adını
belə bilmədiyi o qadına çox sağol dedi. İndi onu
nədən sillə vurub qovduğunu daha yaxşı başa
düşürdü. Nə yaxşı ki, həmin gecə onu gördü. Yoxsa
indi Arzunun başına nələr gəlmişdi...
Aradan illər keçmişdi. Xocalı faciəsinin
ildönümü idi. Hər il olduğu kimi, Arzu bu il də faciə
gününü anırdı. Amma bu il bir az fərqli idi. Bu il orta
məktəblərin birində qeyd olunan anım günündə
məktəblilərin hazırladıqları səhnəciyə tamaşa edirdi.
Səhnədə yeddi-səkkiz yaşında bir oğlan uşağı və bir
neçə nəfər digər uşaqlar var idi. Ssenarinin son
səhnəsində həmin oğlan uşağı əlində bayraqla
qabağa çıxıb deyirdi:
-Qoy hamı bilsin ki, bu vətən adı yadda qalan,
bir də ki, adsız qəhrəmanların qanı ilə qidalanıb
yaşayır. Vətən, biz hər zaman səninləyik...
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Bütün zal ayağa qalxıb məktəbliləri alqışladı.
Həmin balaca məktəbli oğlan səhnədən düşən kimi
Arzuya yaxınlaşdı:
-Anacan, necə çıxış etdim?
-Əla, mənim balam, əla, Fəridim...
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PARÇA GƏLİNCİK

91

Gülnarə SADİQ

«Paralanmış ürək»

ayızın küləkli, yağışlı günlərindən biri
idi. Səhər saat səkkiz-doqquz arası
şəhərin mərkəzi küçəsində kimi işə
tələsir, kimi balasının əlindən tutub
məktəbə aparırdı. Dayanacaqda hərə bir tərəfə
gedərkən Leyla əlindən tutduğu qızına baxırdı.
İçində tərəddüdə bənzər bir hiss vardı. Sinəsinə
qəribə bir sancı dolur, kürəyinə vururdu. Bir anlıq
illər öncə duyduğu ağrı yadına düşdü. Belə bir
sancıları o, yalnız qızını dünyaya gətirərkən hiss
etmişdi. “Hə, düzdü, elə bil indicə doğuşa girəcəm,
bu nə olan işdi başıma gəlir?” Ağrıları azalan kimi
isə özünü toplayır və düz qərar verdiyini
düşünürdü. Zavallı uşaq isə hər şeydən xəbərsiz
əlindəki parçadan tikilmiş gəliniciyi ilə məşğul idi.
Havanın küləkli olması qızcığazı üşüdürdü.
Əynindəki nazik kofta yağışdan islanmışdı. Uşaq
küləyin vıyıltısı ilə birlikdə tir-tir əsirdi. Amma Leyla
buna fikir vermirdi. Tez-tez yola boylanırdı,
görünür, avtobusun gecikməsindən narahat idi.
Körpə Səkinə soyuqdan rəngi bomboz olmuşdu.
-Ana, biz hara gedirik? Mən üşüyürəm.

P
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-Eybi yox, bir az döz, indicə avtobus gələcək.
-Ana, mən çox üşüyürəm, – deyərək Səkinə
anasına sarılmaq istədi. Amma Leyla qızı astaca
itələyərək ona bir az sərt cavab verdi:
-Dedim axı, bir az döz!
Səkinə başını aşağı saldı. Gözləri dolsa da,
anasına qorxudan bir şey bəlli etmədi. Az keçmədi
ki, Leylanın gözlədiyi avtobus gəldi. Bir neçə
dayanacaq keçdikdən sonra onlar ünvana çatdılar.
Leyla qapını döydü. Qapıçı qapını açdı və onları içəri
dəvət etdi. Görünür, qapıçı Leylanı tanıyırdı.
-Buyurun, Sevda xanım sizi gözləyir.
Gözəlim Səkinə, hər şeydən xəbərsiz bu yazıq
uşaq, ətrafa boylana-boylana anası ilə içəri girdi.
Divardakı şəkillər, uşaq otaqları ona maraqlı gəldi.
Hətta
oyuncaqlarla,
divarlarda
nağıl
qəhrəmanlarının təsvir olunduğu, böyük pəncərəli
geniş zalı görəndə dayanıb ora boylanmağa başladı.
Bir də, deyəsən, mətbəx qarışıdayadı. Orda gələn
yemək iyi Səkinədən yan keçməmişdi. Ordakı
uşaqların isə Səkinəyə qəribə baxmasına heç məhəl
qoymurdu. Səkinə özünü yuxuda hiss edirdi.
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***
Yeddi yaşlı bu məsum qızcığazı Leylanın anası
kənddə böyütmüşdü. Onun yaşadığı kənddə isə nə
uşaq bağçası, nə də ki, təmirli məktəb var idi. Çox
kasıb həyat sürən nənə körpəni bu çətin şərtlərlə
böyütmüşdü. Leyla hamiləykən onun atasından
boşanmışdı.
Əslində,
onlar
heç
rəsmi
evlənməmişdilər, dini nigahla kifayətlənmişdilər.
Səkinə heç vaxt atasını görməmişdi. Atası haqda
təsəvvür yalnız anası ilə nənəsinin mübahisəsindən
yaranmışdı. Leyla onu necə aldatdığını deyib coşur,
anası isə qızının cavabını belə verirdi:
– A bala, bunun uşağa nə dəxli var? Onun bu
işdə günahı yoxdu. Sən şəhər həyatı istədin. Uydun
onun yalanına. İndi də qalmısan oralarda
kirayələrdə. Buranı bəyənmirsən. Bu yazıq uşaq da
qalıb ortada. Heç bilmirəm mən öləndən sonra bu
analı-atalı yetimə kim baxacaq, – deyib hey giley
edirdi.
O körpə vaxtı hər gecə ana deyə ağlayarkən
nənəsi ona özü köhnə parçalardan tikdiyi gəlinciklə
ovudurdu. Bu yaşlı, kasıb, köməksiz nənə Səkinə
üçün yenilməz bir dağ idi. Tək dostu, sirdaşı idi. İki
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ay idi ki, nənə rəhmətə getmişdi. Leyla məcburən
Səkinəni yanına gətirmişdi. Amma heç cür ona
bağlana, onu bir ana məhəbbəti ilə sevə bilmirdi.
Atasına o qədər nifrət bəsləyirdi ki, bu nifrəti qızına
da bağlanmağa təsir edirdi. Leyla uçurumun
qarşısında dayanmışdı. Amma bunu başa düşəcək
qədər ağıllı deyildi. Onun kefini yalnız içki
məclisləri, rəqs səhnələri açırdı. Səkinə onun üçün
bir yük idi. Analıq hissi ona çatmırdı. İblis qəlbini elə
tovlamışdı ki, Səkinəni gözü görmürdü. Onu
maraqlandıran bir fikir var idi: ondan canını necə
qurtarsın, vəssalam! Bu iki ayda bir dəfə də olsun
uşağa qayğı göstərmədi. Amma Səkinə o qədər sevgi
dolu uşaq idi ki, öz kiçik ürəyində anası üçün böyük
bir yer açmışdı. Çox istəyirdi Leylanı. Balaca, zərif
əlləri ilə ona qulluq etməyə çalışırdı. Amma Leyla öz
qərarını vermişdi. Bir an öncə Səkinədən canını
qurtarmalı idi...
***
Səkinə otaqlara baxa-baxa koridorun sonunda
müdirənin otağına çatdılar. Onları gülərüz bir xanım
qarşıladı. O, müdirə deyildi. O, burdakı uşaqların ən
sevimli tərbiyəçisi Zəhra müəllimə idi. Çöhrəsindən
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nur yağan bu insana baxanda əsl azərbaycanlı
qadını, əsl iffət təcəssümü hiss olunurdu. Ədəbli
geyimi, imanlı davranışları Zəhra müəlliməni
hamıya sevdirmişdi. O, Səkinəni görən kimi onun
saçlarını tumarlayıb dedi:
-Sən nə gözəlsən belə...
Əlini onun çiyninə vuran kimi, Səkinənin
paltarının nəm olduğunu gördü.
-Qızım, sən ki islanmısan! Gəl gedək mən sənə
başqa paltar geyindirim. – O, Səkinənin əlindən
tutdu. Səkinə ətrafında gördüklərinə o qədər valeh
olmuşdu ki, qeyri-xtiyari olaraq Zəhra müəlliməyə
tabe oldu. Zəhra müəllimə qınayıcı bir baxışla
Leylanın üzünə baxdı. Amma təbii ki, bunu Zəhra
hiss etmədi.
– Sən nə gözəl qızsan! Adın nədir?
Zəhra müəllimə onun əlindən tutub otağa
apardı. Səkinə parça gəlinciyini anasının yanında
qoydu. Zəhra müəllimə Səkinəni aparanda Leylanın
ürəyi möhkəmcə sancdı. Onu tər basdı, amma o
özünü itirmədən otağa daxil oldu. Müdirə Nazənin
xanım onun gələcəyindən xəbərdar idi. Çünki dünən
də Leyla bura gəlimişdi.
96

Gülnarə SADİQ

«Paralanmış ürək»

Bura, bu yer, bu ocaq anasızlar yurdu idi. Leyla
öz balasını həmişəlik tərk etmək üçün gətirmişdi
bura. Buradakı uşaqların bəzilərinin ata-nası ölüb,
bəziləri də Səkinə kimi, nəfsin qurbanı idilər...
-Buyurun, əyləşin,-Nazənin xanım sükutu
pozdu.
-Çox sağ olun.
-Siz düzgün qərar verdiyinizə əminsiz? Baxın,
mən dünən də sizə dedim, əgər maddi çətinlikdən
dolayı qızınızı bura verirsizsə, ondan rəsmi imtina
etmənizə gərək yoxdur. Bunu ərizə ilə həll etmək
mümkündür. Həm də bazar günləri onu yanınıza
apara bilərsiz.
-Mən qərarımı vermişəm. İstəmirən onu. Onsuz
da bu günəcən anam saxlayıb, böyüdüb (Leyla
ehtiyyatla müdirənin sözünü kəsdi).
-O, sizin bir parçanızdır. Mən sizə öncədən
xəbərdarlıq etməliyəm ki, siz bu sənədləri
imzaladıqdan sonra onun üzərində olan bütün
hüquqi haqqınızı itirirsiz. Onunla görüşmə
imkanınız belə məhdudlaşdırılacaq.
-Bilirəm,-Leyla narahat halda əllərini bir-birinə
sürtdü. – Mən qəbul edirəm. Həyatım boyu onun
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yoluna çıxmayacam. Əgər münasib ailə olsa verin
övladlığa.
Leylanın bu cür danışığı Nazənin müəlliməni
əsəbləşdirsə də, o təmkini pozmayaraq sonuna qədər
onu fikrindən daşındırmağa çalışdı:
-Leyla xanım, bu uşaqdan onsuz da atası imtina
edib, amandı, siz etməyin. Axı, bu uşağın nə günahı
var? Necə də məsumdu...
-İstəmirəm. Qəbul etməsəz, fərq etməz, küçəyə
ataram, canım qurtarar!
Leyla əlini stola vuraraq özündən çıxdı. Nazənin
xanım siyirmədən bir bağlama sənəd çıxardı:
-Buyurun, imzalayın!
Qələmi əlinə alan Leyla düşünmədən hara
lazımdırsa imza atdı. Onun ürəyindəki sancı
keçmirdi. Sancı gah mədəsinə, gah belinə və qarnına
dolurdu. Amma o, bu ağrıları içinə salır, öz qərarının
üstündə dururdu. Artıq sənədləri imzalamışdı. Onu
Səkinəyə bağlayan heç bir hüquqi bağ qalmamışdı.
Xeyli rahatlaşmışdı. Ayağa qalxdı, çantasını götürdü.
Qapıdan çıxmaq istəyəndə parça gəlinciyi gördü.
Bayaqkı ağrılar yenə baş qaldırdı. Gəlinciyi əlinə alıb
müdirəyə uzatdı:
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-O, bunsuz yatmaz, dünya dağılsa da, gərək
“qiymətli gəlincik“ onun əlində olsun.
Sanki bu son sözləri ilə Leyla özünün elə son
analıq borcunu da verdi. O, getdi. Düzdür, o, rəsmən
Səkinədən imtina etmişdi, amma, görəsən,
vicdanında necə, ordan da Səkinədən imtina
etmişdimi? Bəlkə də, o hələdə Səkinəni içindən
söküb atmamışdı. Amma o artıq dönməyəcəkdi...
***
Səkinə hər şeydən xəbərsiz oyuncaqla dolu
otaqda idi. O, bu gün özünü çox xoşbəxt hiss edirdi.
Heç vaxt görmədiyi qədər oyuncaq vardı burda. O
qədər oynadı ki, axşamın necə düşdüyünü bilmədi.
Yemək vaxtı idi. Uşaqlar hamısı toplaşdılar
yeməkxanaya. Hamı kimi, Səkinə də qoşuldu
uşaqlara, amma, yemək stola qoyulanda anası
yadına düşdü. Yəqin indi anası da acıb,-deyə
düşündü. Yerindən qalxıb astaca Zəhra müəlliməyə
yaxınlaşdı. Elə ağzını açırdı ki, gördü ki, uşaqlar ona
“Zəhra ana” deyə müraciət edir. O, Zəhranın
qolundan tutaraq dilləndi:
-Müəllimə, anama aparın məni.
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Zəhra gülərüzlə Səkinənin saçlarını tumarladı:
-Qızım, hələ bir yeməyini ye. Gör uşaqlar necə
də qəşəng sıra ilə oturub.
Bu nurlu qadının sevgi dolu baxışları Səkinənin
ürəyinə elə işləmişdi ki,
ona ixtiyarsız tabe
olurdu...Yemək bitdi. Uşaqlar hamısı otaqlara
dağılışdılar. Səkinə isə Zəhra müəllimənin yanına
gəldi. Zəhra müəllimə yaxşı bilirdi ki, Səkinə
anasının getdiyini necə qarşılayacaq. Ona görə də
onunla daha diqqətli və qayğılı davranırdı.
-Gözəl qızım, anan bir müddətlik uzağa gedib.
O qayıdana qədər sənin anan mən olacam. Hər gün
səni məktəbə aparacam, saçlarını hörəcəm.
Səkinə yerindəcə donub qalmışdı. Göz yaşları
daş kimi kiprilərində asılıb qalmışdı. Bayaqdan onu
xoşbəxt edən oyuncaqları belə artıq görmək
istəmirdi. Ona Leyla lazım idi, bir də ən qiymətli
parça gəlincik. Səkinənin dünyası yalnız bunlar idi.
Amma indi o bunları itirdiyini düşünürdü. Zəhra
müəllimə nə etsə də faydasız idi. O heç cür Səkinəni
ram edə bilmirdi. Səkinənin fəryadı uşaq evinin
divarlarının içindən Allahın ərşinə qədər ucalırdı.
İlahi!.. Bu kiçik qızcığazda nə güc var imiş! Bütün
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uşaq evinin işçiləri, yaşca böyük olan uşaqları hamısı
Səkinəni sakitləşdirməyə çalışsa da, buna nail ola
bilmirdilər. Birdən Nazənin xanımın yadına düşdü
ki Səkinənin parça gəlinciyi onun otağındadır.
Tələsik gedib gəlinciyi gətirdi. Səkinə gəlinciyi görən
kimi onu dərhal qucaqladı. Onun belə, için-için
ağlamağı bütün işçiləri göz yaşına səbəb
oldu...Səkinə üçün buna alışmaq çox çətin oldu...
Beləcə, günlər keçdi. Amma Səkinənin göz
yaşları qurumadı ki, qurumadı. O, yaxşı yemir, rahat
yatmırdı. Binaya girəcəkdə koridorun qırağında bir
səki var idi. Səkinə hər gün əlindəki tək xəzinəsi –
parça gəlinciyi – ilə orda oturur, anasının nə vaxtsa
bir gün gələcəyini gözləyirdi. Artıq aradan bir neçə
ay keçmişdi. Amma Səkinə üçün heç nə
dəyişməmişdi.
Bir gün bura bir oğlan uşağı da sakin oldu.
Adı Cəfər idi. O,
Səkinədən fərqli olaraq daha təmkinli və
səbrli idi. Səkinədən iki yaş böyük olan Cəfər çox da
uşaqlarla qaynayıb-qarışmırdı.
Cəfərin valideyinləri qəzada ölmüşdülər. Ona
qohumlardan heç kim himayə durmadığı üçün
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qonşular lazımi rəsmilərə müraciət etmiş və dövlət
rəsmiləri Cəfəri uşaq evinə yerləşdirmişdi. Cəfər
ağıllı uşaq idi. Dünyagörüşlü, həm də savadlı idi. O,
hər şeyi məntiqlə qəbul edir və sıxıntıları ilə
mübarizə etməyi bacarırdı.
Səkinə heç cür dincəlmirdi. O qədər ağlayırdı ki,
gözləri şişirdi. Zəhra müəllimə nə desə, fərq etmirdi.
O, yalnız anasını istəyirdi. O, nənəsi öldükdən sonra
bütün ümidini anasına bağlamışdı. Leylanın səssizsəmirsiz yoxa çıxması onu dəli etmişdi. Uşaq sanki
tar-mar olmuş, sakinləri öldürülmüş yetim bir şəhərə
bənzəyirdi.
-Canım, qızım, gözəlim, axı, sən gələn gün
oyuncaq otağını xoşlayırdın? Niyə orda oynamırsan?
Zəhra müəllimə Səkinənin fikrini oyuncaqlarla
qatmaq istəyirdi. Amma, Səkinə hətta bir vaxt
heyranlıqla qıraqdan baxdığı oyuncaqlara nifrət
edirdi. Düşünürdü ki, əgər o, həmin gün
oyuncaqlarla başını qatmasaydı, anası onu qoyub
getməzdi. Hər gecə Səkinənin hıçqıra-hiçqıra
yatması ordakı müəllimələri də göz yaşına boğurdu.
Bir dəfə Zəhra müəllimənin gecə növbəsi idi. O,
uşaqların hamısını yataq otağına apardı. Onları tək102
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tək xüsusi qayğı ilə soyundurdu, yataqlarına yatırdı,
üstlərini də örtdü. Səkinə də uzandı. Əlindəki “
“xəzinə“sini də qucaqlayıb yatmağa çalışdı.
Yorğanın altında gizlicə ağlamağa başladı. Amma
birdən pəncərənin yanından gələn səs diqqətini cəlb
elədi. Zəhra müəllimənin səsi idi. O, sakitcə
pəncərənin yanında oturub yavaşca əlindəki
“Quran”ı oxuyurdu. Onun həzin səsi Səkinənin
ruhunu oxşadı. Yerində oturub sakitcə dinləməyə
başladı. Səkinənin qalxması Zəhra müəllimənin
nəzərindən qaçmamışdı. Az da olsa qızcığazın
rahatlanması Zəhra müəllimə üçün önəmli idi.
Səkinə sona qədər Zəhra müəlliməni dinlədi. Sonra
isə sakitləşib yuxuya getdi. Həmin gecə Səkinə çox
rahat yatdı. Səhər hamıdan tez oyandı. Əynini
geyindi. Yeməkxaya getdi. Uşaqlar hamısı sıra ilə
oturub yemək gözləyirdi. İlahi, necə də məsum
nəfəslərlə doludur bura. Görəsən, bunları burda
qoyub “öz həyatlarını” yaşayan “analar” nədən
məhrum qaldıqlarını bilirlərmi?.. Yəqin ki, hələ başa
düşməyiblər...
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Amma Səkinənin bu rahatlığı uzun çəkmədi. O
günki yeməkləri sıyıq idi. Səkinə heç vaxt sıyıq
yeməzdi. Boşqabı kənara çəkdi:
-Mən bunu yemirəm, çay istəyirəm.
Uşaqların səs-küyündən yorulmuş aşbaz xanım
çox yorğun idi, əsəblərini cilovlaya bilməyib qeyriixtiyarı dilləndi:
-Sənin üçün xüsusi nəsə hazırlamalı deyiləm,
anan deyiləm sənin!
Bu sözü eşidən Səkinəni elə bil ilan çaldı.
Dünyası onsuz da alt-üst olan bu uşaq sanki olubqalan son ümidini də itirdi. Artıq gecədən bəri hiss
etdiyi rahatlıqdan əsər-əlamət qalmamlşdı. Düzdür,
bu cür davranışına görə aşbaz ciddi töhmət aldı.
Amma bu, Səkinə üçün fərq etmədi.
Cəfər Səkinəyə kənardan fikir verirdi. Astaca
ona yaxınlaşdı:
-Səkinə, bəsdi, özünü üzmə.
-Mən anamı istəyirəm,-Səkinə əllərini üzünə
tutaraq ağlamağa başladı.
-Mən də (Cəfər də ona qoşuldu), amma ağlasam
da gəlməyəcək, bilirəm.
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-Anam məni heç sevmədi. Hər gecə nənəm
deyirdi ki, ağlasan, ana heç vaxt gəlməyəcək.
Qorxumdan ağlamırdım. O da hərdən gəlirdi.
-Mənim anam məni çox sevirdi. Bilirsən, Səkinə,
mən ən çox gecələr darıxıram anamçün. Atam işdən
gələnə qədər anam mənə nağıl danışırdı, mən
yuxuya gedənə kimi saçımı sığallayırdı.
Uşaqların bu ürək dağlayan söhbəti ətrafdakıları
kövrəltmişdi. Zəhra müəllimə müdaxilə etməyə
çalışsa da, Nazənin xanım onu qoymadı. Yavaşca
Zəhra müəllimənin qulağına pıçıldadı:
-Bunların bu söhbətə ehtiyacları var, qoy
ürəklərini boşaltsınlar. Kənardan nəzarət elə.
Zəhra müəllimə başı ilə razılığını bildirib
uşaqlara tərəf çevrildi. Yeməkxananın qarışısında
koridorda yerə çöküb dərdləşən bu iki məsum
körpənin ürəyinin dərdi bu böyük dünyanı
kiçildirdi.
-Səkinə, atan hardadı?
-Bilmirəm, onu heç görməmişəm. Həmişə nəsə
soruşanda anam mənə şillə vururdu. Sənin atan?...
-Mənim atam da ölüb (Cəfər Səkinənin sözünü
kəsdi).
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-Onlarçün çoxmu darıxırsan?
-Çooox, anam, o gözəl anam...(o ağlamağa
başladı).
-Mən də çox darıxıram (Səkinə də ona qoşuldu).
Zəhra müəllimənin qəlbi bu iki körpənin
fəryadına dayanmadı. O, uşaqlara yaxınlaşıb hər
ikisini də bağrına basdı. Göz yaşlarını sildi.
-Zəhra ana (Səkinə ilk dəfə idi ki, Zəhra
müəlliməyə Zəhra ana deyə müraciət edirdi), anam
gəlməyəcək?
-Yox, qızım, o, çox uzaqlara gedib.
-Kaş mənim də anam yaşasaydı. O heç vaxt
məni qoyub heç yerə getməzdi. Səkinənin anası onu
necə buraxa bildi?
-Bilmirəm, oğul.
-Mən bilirdim, o heç vaxt məni sevmədi. Nənəm
yazıq nə qədər dedi ona, məni buraxmasın deyə
(Səkinə için-için ağlamağa başladı, sonra nəyisə
xatırlamış kimi yerindən sıçrayıb qalxdı). Mənim
gəlinciyim, gör işə bax, mən də onu tək qoydum,
indi ağlayıb mənsiz.
Səkinə qaça-qaça gəlinciyinin dalınca getdi. Onu
götürüb gəldi və hər gün oturduğu səkinin üstündə
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oturdu. Qapıya baxmağa başladı. Bir azdan Cəfər də
ona qoşuldu. Beləcə, onlar hər gün bir yerdə - o
səkidə oturub bir-birinə dayaq oldular...
İllər beləcə keçdi. Onlar böyüdülər. Cəfər uşaq
evini tərk edəcəkdi. Qarşıda onu çətin, yalanlıdoğrulu dünyada təkcə böyük bir mübarizə
gözləyirdi. Bu mübarizə əslində bütün uşaq evi
sakinlərinə aid idi. Onların hamısı on yeddi yaşını
tamamlayandan sonra uşaq evini tərk edirdilər.
Bəziləri fərasətli olur, gedir işləyir, oxuyur, özünə
gün ağlayırdı. Bəziləri yaxınlarını axtarıb tapırdı.
Hətta bəziləri də olurdu ki, onlara uşaq evinin işçiləri
köməklik göstərirdilər: qız uşaqlarını gəlin
köçürülər, oğlanlara iş tapırdılar. Cəfər artıq hərbi
qeydiyyata alınmışdı. Aprel ayında o, hərbi xidmətə
yollanırdı. Cəfərin gedişi ən çox Səkinəni üzürdü. O,
artıq böyümüş, göyçək yeniyetmə bir qız olmuşdu.
Dərslərində də uğurlu idi. Cəfər də böyümüş, boylubuxunlu, dəliqanlı olmuşdu. Üz cizgiləri dəyişmiş,
çöhrəsində nur parlayırdı.
Həftənin cümə günü idi. Cəfər çantasını
hazırlamışdı. Zəhra müəllimə onun üçün yeni
geyimlər - hədiyyə almışdı. Sanki öz balasını əsgər
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yola salırmış kimi həyəcanlı idi. Səkinə də başqa
qızlarla Nazənin müəllimədən icazə alıb mətbəxdə
onun üçün tort bişirmişdilər. Nazənin müəllimənin
katibəsi Cəfərə dedi ki, Nazənin müəllimə onu
kabinetdə gözləyir. Cəfər kabinetə gəldi. Qapını
astaca döyüb:
-Olar?-Dedi.
-Buyur, bala, gəl.
Cəfər
içəri
keçdi.
Nazənin
müəllimə
qəhərlənmişdi.
-Oğlum, artıq böyümüsən. Bizi tərk edirsən (O,
kövrəlirdi). İllərdi gözümün önündə böyüdün.
Qurban sənə, əsgər ocağı buralara bənzətmə. Özünü
qoru. Düşdüyün hərbi hissə sərhəd rayonundadı.
Zalımlar tez-tez atəşkəsi pozur...
-Narahat olmayın, Allah böyükdür. Yetər ki,
Vətən sağ olsun (Cəfər Nazənin müəllimənin
narahatlığını hiss edirdi).
-Oğlum (O, göz yaşlarını silir və qalxıb baş tərəf
küncdə yerləşən seyfi açdı, orda bir bağlama çıxarıb,
onu Cəfərə uzatdı), bu, sənin üçündür.
-Bu nədir belə (Cəfər təəccüblə soruşdu)?
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-Bu, sənin anandan və atandan qalan son
əşyalardı. O zamanlar kiçik olduğuna görə
psixoloqlar məsləhət görmədilər sənə verməyə. İndi
isə artıq yekə kişisən. Onlar sənə məxsusdur.
Cəfərin həyəcandan əlləri əsdi. Ayaq üstə
dayana bilmədi. Bağlamanı açmağa belə gücü
çatmadı. Nazənin xanım onu stulda oturmağa
kömək etdi. Cəfər əlindəki bağlamanı bəlkə də bütün
varlığının son gücündən istifadə edərək açdı. İlk
əlinə gələn onların ailə rəsmləri oldu: atası, anası və
kiçik Cəfər. Necə də xoşbəxt ailə idilər. Bir neçə şəkil
də çıxdı. Amma Cəfər üçün ən önəmli olan iki kiçik
qutunu hələ indi açırdı. Qutunun birinin içindən
Cəfərin atasının gümüşdən olan dəyərli və bir o
qədər də göz oxşayan üzüyü çıxdı. Cəfər bu üzüyü
dərhal xatırladı. Atası bu üzüyü çox sevirdi. Heç
çıxarmazdı. O, üzüyü barmağına taxdı. İkinci
qutunun içindən isə ata-anasının bəxt üzükləri çıxdı.
Cəfər həm ağlayır, həm də çox xoşbəxt idi. Bu kiçik
bağlama
onun
içindəki
bütün
boşluqları
doldurmuşdu. Ayağa qalxdı. Nazənin xanıma baxdı.
Bu baxışların içində o qədər sözlər var idi ki, bunları
kəlmələrə düzmək qeyri-mümkün idi...
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Uşaqlar, müəllimələr... hamı qapıda Cəfəri
gözləyirdi. Cəfər çantasını götüb bayıra çıxdı.
Uşaqlarla bir-bir sağollaşdı. Müəllimələrlə də, hər
kəslə tək-tək. Amma Səkinə görünmürdü. Cəfər
onun harada olduğunu bilirdi. O, həmişəki kimi,
koridordakı səkinin üstündə oturub ağlayırdı. Cəfər
ona yaxınlaşdı.
-Səkinə, bəsdi, ağlama, üzmə məni.
-Sən də gedirsən, bir daha gəlməyəcəksən. Sən
də atdın məni ...
-Nə atması, nə danışırsan, ay dəli, səni atmaq
olar (O, həmişə kimi, Səkinənin yanında oturdu)?
-Gedirsən, iki ildən sonra məni burdan
çıxaracaqlar, Allah bilir hara gedəcəm...
-Mən gələcəm (Cəfər sakit, amma iddialı bir
səslə dilləndi), qayıdacam, sən ürəyini üzmə.
Səkinə Cəfərə sual dolu nəzərlərlə baxsa da,
Cəfər daha heç nə demədi. Getdi. Səkinə elə içindəki
sualları içindəcə soruşdu Cəfərdən...
İki il, nə az, nə çox, düz iki il keçdi. Cəfərdən nə
məktub, nə zəng, nə də bir xəbər var idi. Artıq
Səkinənin də uşaq evində son günləri idi. O da
yalanlı-doğrulu dünyayla təkbaşına mübarizəyə
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hazırlaşırdı. Zəhra müəllimə anası Leylanı axtarsa
da, axtarışlar heç bir nəticə vermədi. Artıq son bir
həftə... Amma son günlər Zəhra müəllimə də
Nazənin xanım da bir qəribə idilər. Üzdən sözlü
adama oxşayırdılar. Səkinə bunları hiss etsə də, fikir
vermirdi. Heç başlayacağı yeni həyat ona maraqlı
gəlmirdi. O, Cəfəri axtarırdı. Onu unutmamışdı. Axı,
Cəfər gələcəm demişdi? Amma gəlmədi. Ürəyindəki
düşüncələrini dilə gətirməyə qorxurdu: ”yəqin o da
məni atdı, anam kimi”. O, son iki ili əlindəki tək
xəzinəsi olan parça gəlinciyi ilə korodordakı səkinin
üstündə oturub anasını yox, Cəfəri gözləyirdi...
O gün isə Zəhra müəllimə həyəcanlı idi. Kimsə
qonaq gəlmişdi Nazənin müəllimənin kabinetinə.
Heç kimi o koridora buraxmırdılar. Katibə Səkinəyə
kabinetə gəlməsini dedi. Səkinə çaşqınlıq içində
kabinetə gəldi. Amma onu içəridə çox gözəl sürpriz
gözləyirdi. O, yavaşca qapını döyüb içəri girmək
üçün icazə aldı. Otaqda isə onu Cəfər gözləyirdi.
Nazənin xanımla Zəhra müəllimə sevinclə kənarda
dayanmışdılar. Cəfər dəyişmişdi. Bir az da boy
atmışdı. Əynində hərbi geyim var idi. Sən demə, o
daxili qoşunlarda qalıb işə düzəlmişdi. Get-edə də
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hərbi sahədə inkişaf edəcəyini qarşısına məqsəd
qoymuşdu. Amma bu gün bura yalnız Səkinə üçün
gəlmişdi, iki il öncə verdiyi sözü tutmaq üçün.
Masanın üstündə isə kiçik bir hədiyyə var idi Səkinə
üçün. Bu, Cəfər üçün ən dəyərli olan bir hədiyyə idi:
anasinin bəxt üzüyü. Bəli, hər şey aydın idi.
.... O gün uşaq evinin müdirəsinin otağında
atılan addım gələcəyin xoşbəxt bir hərbiçi ailəsinin
təməli idi...
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məliyyat çox gərgin keçirdi. Hans bütün
gərginliyə
baxmayaraq
həmişəki
təmkinliyini qoruyaraq əməliyyata davam
etdi. Altı saatlıq əməliyyat uğurla bitdi. Bu
professor Hansın tibb dünyasında növbəti qələbəsi
idi. Çünki yəhudi əsilli Almaniya vətəndaşı, iyirmi
altı yaşlı Timur atıq on ildən çox idi ki, ürək
çatışmazlığından əziyyət çəkiridi. Bu günə qədər
yaşaması belə möcüzə idi...
Hans son iki il idi ki, Timuru xəstəxanada ciddi
nəzarətdə saxlayırdı. Timurun yaşaması üçün son
şans isə ürək köçürülməsi idi. Doxsanıncı illərin
sonlarında isə bu əməliyyatı həyata keçirmək elə də
asan deyildi. Düzdür, Almaniyada tibb çox inkişaf
etmişdi. Bir neçə dəfə bu cür əməliyyatlar həyata
keçirilsə də, Timur üçün risk böyük idi. Onun
vəziyyəti çox ağır və kritik idi. Amma professor gənc
xəstəsinin həyatını xilas etməkdə qərarlı idi. Bunun
üçün əlindən gələni edirdi. Artıq orqan köçürülməsi
üçün lazımi sənədləri alınmışdı. Timurun ailəsi də
rəsmi razılıq vermişdi. Əməliyyat üçün hər şey hazır

Ə
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idi. Almaniya səhiyyə idarəsində fəaliyyət göstərən
orqan bankına məlumat göndərilmişdi. İndi, sadəcə,
uyğun bir donorun, yəni ürəyin tapılmasını
gözləmək lazım idi. Səkkiz aydan sonra xəstəxana
rəhbərliyindən xəbər gəldi. Timur üçün uyğun ürək
tapılmışdı. Sənədlərdə avtoqəzaya düşüb rəhmətə
getmiş on səkkiz yaşlı bir gəncin ailəsinin müəyyən
məbləğ qarşılığında orqanlarını bağışladığı qeyd
olunurdu...
...Və budur, nəhayət, Timurun yaşaması üçün
sonuncu şans yaranmışdı. Professor cəld əməliyyat
otaqlarının hazırlanması haqda göstəriş verdi. Cəsəd
orqanları sıradan çıxmaması üçün xüsusi makinaya
qoşmuşdular. Bu makina sayəsində onlar orqanların,
xüsusilə də ürəyin daha bir neçə saat sağ qalmasına
imkan verirdi. Bu müddət ərzində isə həkimlər
əməliyyat üçün son hazırlıqları həyata keçirdilər.
Ölən gəncin orqanları sayəsində tək Timur yox, əlavə
iki dializ və iki qara ciyər serrirozundan əziyyət
çəkən xəstələr də nicat tapacaqdılar. Hətta bəzi
məlumatlara görə, həmin gəncin gözləri də belə
donor kimi istifadə olunmuşdu. Əməliyyatı ilk Hans
başladı.
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O, əməliyyat otağına keçdi. Cəsədin döş
qəfəsini yarıb ürəyini almaq üçün hər şey hazır idi.
Amma əməliyyata başlamazdan əvvəl o daha da
əmin olmaq üçün adəti üzrə cəsədi kiçik bir
müayinədən keçirməyi qərara aldı. Gəncin cansız
yatan bədəninə baxanda çox heyfsləndi. “İlahi, necə
də yaraşıqlı və sağlam imiş”,-deyə düşünürdü ki,
tibb bacılarından birinin ağladığını gördü.
-Niyə ağlayırsan? Yoxsa bu gənci tanıyırdın?
Türk əsilli tibb bacısı göz yaşlarını silərək birtəhər
dilləndi:
-Yox, professor. Tanımıram. Sadəcə, çox
gəncdir. Bir baxın, necə məsum və gözəl siması var!
Sanki o, ölümü ilə elə ölümün özünə belə meydan
oxuyur.
-Düzdür.
-Onun qolundakı döyməni gördünüzmü? –
Tibb bacısı üzüntü içində dedi.
-Yox, hardadı?
-Sağ biləyinə baxın.
Hans gəncin biləyində uc hissəsi iki yerə
bölünmüş bir qılınc təsviri gördü.
-Bu nə anlamı verir ki?
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-Bilmirəm. Amma hər nədirsə müqəddəs bir
şeyə bənzəyir (Tibb bacısı söhbətdən yayınmağa can
atdı).
Bu anda Hansın nəzərini cəsədin üzərindəki
göyərmiş izlər və kiçik – böyük çox sayda çapıq izləri
cəlb etdi.
-Bunlar nədir belə?
-Yəqin qəza zamanı olub, – digər bir tibb
bacısı professorun fikrini yayındırdı.
Hans əməliyyatdan öncə cəsədin çox sayda
şəklini çəkdi...
Beləliklə, uzun zaman gözlənilən əməliyyat
başlandı. Cəsədin döş qəfəsini yararkən cərrahiyə
otağında qəribə bir ab-hava yaranmışdı. İllərdi ki,
cərrahiyyə otaqları Dr. Hansın qarşısında diz
çökürdü. Amma indi onun varlığında bir sarsıntı
vardı. O, izah edə bilmədiyi bir hiss ona mane
olmağa çalışırdı. O, bir anlıq əl saxladı, özünü ələ
alaraq əməliyyata davam etdi. Əməliyyat uzun,
gərgin və yorucu keçsə də, sonu sevindirici və
uğurla bitdi. Timur üçün artıq heç bir təhlükə yox
idi. O, həyatda qalmağı bacarmışdı. Dr. Hans isə
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tibb dünyasında daha bir qələbəsi ilə əvəzsiz qəlb
cərrahı olduğunu sübut etmişdi.
Neçə gün reanimasiyada qaldıqdan sonra
artıq onu normal bir palataya köçürmüşdülər. Hər
şey qaydasında idi. İki həftədən sonra Timur
xəstəxanadan evə buraxıldı. Hər kəs bu
əməliyyatdan danışırdı. Hamı Dr. Hansı təbrik edir,
gənc həkimlər ondan məsləhətlər alırdılar. Bu
ərəfələrdə Hans Rusiyada keçiriləcək Beynəlxalq
Səhiyyə Konqresinə hazırlaşırdı. Bunun üçün o, son
naliyyəti ilə əlaqədar geniş bir video-çarx
hazırlayırdı. Xəstəxananın konfrans zalındakı böyük
monitorun qarşısında oturub əməliyyat zamanı
çəkilmiş foto-şəkilləri ciddi incələyirdi. Hər bir şəkilə
təklikdə bəlkə yüz dəfə baxmışdı...
***
Rusiya səfərinə üç gün qalmışdı. Hans
otağında oturub elmi məqalə üzərində işləyirdi. Qapı
döyüldü. Gələn Timur idi. Hans Timuru görən kimi
ayağa qalxdı. Onu böyük bir sevinc və fəxrlə
qarşıladı.
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-Özünü necə hiss edirsən? Dərmanlarını
vaxtında qəbul edirsənmi?
-Hər şey qaydasındadır, professor. Taxdığınız
bu ürək deyəsən məni qəbul edir (gülümsüdü).
-Əlbəttə, edəcək.
Hans kresloda əyləşib diqqətlə Timuru
süzürdü. O, yaxşı idi. Hətta az da olsa kilo belə
almışdı. Dərisinin rəngi düzəlmişdi. Normal nəfəs
alırdı. Amma Timur gərgin görünürdü. Sanki
professora nəsə demək istəyirdi, lakin nədənsə
çəkinirdi. Doktor Timuru yaxşı tanıyırdı. İllərlə onu
müalicə etmişdi və xasiyyətinə də bələd idi. Timur
çox təmkinli, hadisələri normal analiz edərək qəbul
etməyi bacaran bir gənc idi.
-Professor, anasteziyanın təsiri ilə insan qəribə
təsirli yuxular görə bilərmi?
Bu sual Dr. Hans üçün gözlənilməz oldu.
İllərin təcrübəsində ilk xəstəsi idi ki, ona belə bir
sualla müraciət edirdi, həm də ki, Timur xarakterli
bir xəstədən.
-Niyə soruşursan? Nəsə narahatlığın var?
-Məni bilirsiz. Mən xurafata və cəhalətə baş
qoşan deyiləm. Ailəm dindar yəhudi olmasına
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baxmayaraq, mən heç bir dinə inanmıram. Bu
məsələdə də sizinlə həmfikir olduğumu bilirəm.
-Düz deyirsən (Hans onun sözlərini
təsdiqlədi). Fəqət sən nədən narahatsan?
-Əməliyyatdan bu günə qədər hər gecə
yuxuda bir qılınc görürəm: qəribə formada, ucu iki
yerə haçalanmış. Bir də üzünü görə bilmədiyim, çox
şəxsiyyətli, boylu-buxunlu, hansısa millətə uyğun
keçmişi xatırladan bir geyimdə qadın gəlir yuxuma.
Başa düşmədiyim bir dildə musiqiyə bənzər nəsə
oxuyur.
-Bu tip hallar ola bilər. Məlum məsələdir ki,
sən illərlə xəstəxanada yaşamağa məcbur olmusan.
Dəfələrlə klinik ölüm keçirmisən.
-Yox, professor, bu nəsə başqa bir şeydir.
Bunu mənə yalnız bir nəfər izah edə bilər.
-Kim? – Dr.Hans maraqla sordu.
-Bu ürəyin sahibinin yaxınları.
-Bu mümkün deyil (Dr.Hans narahat halda
ayağa qalxdı). Onun ailəsi kimliklərinin bilinməsini
istəməmişdi. Onları araşdırmaq üçün məhkəməyə
müraciət etməlisən.
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-Məhkəmə uzun çəkər. Mən bu qədər gözləyə
bilmərəm. Sizdə onun şəkli varmı?
-Onun şəkillərini sənə göstərməyə icazəm
yoxdur.
-Professor, məni başa düşün. Bu cür yaşamaq
çox çətindir. Axı, hər gecə yuxuda daim başına ağ
rəngdə nəsə örtüyə bənzər bir şey bağlamış qadın
görürəm. O da mən başa düşmədiyim dildə mənə
nəsə deyir. Rahat yata bildiyim bir gecəm belə
yoxdur.
-Bax, Timur, səni başa düşürəm. Bunlar
hamısı anasteziyanın təsiri ola bilər. Psixoloji
gərginlik yaranıb səndə. Yaxşısı budur bir psixoloqa
get. Bir neçə seans qəbul et. Əminəm ki, köməyi
dəyəcək.
-Amma, professor bu nəsə başqa bir şeydir...
-Timur, sən xurafatçı deyilsən. Həmfikir
olduğumuzu özün dedin. Biz real dünyada
yaşayırıq. Dünya, sadəc,ə ölümə qədər var. Ondan
sonrası bir heçdir. Yuxular isə bizim inanmaq
istədiklərimizdir.
O, kabinetində bir qədər var-gəl etdikdən
sonra əlini Timurun çiyninə qoyub dedi:
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-Əgər kimsə eşitsə ki, biz burada, Avropanın
düz göbəyində, Berlində oturub yaşamasına zərrə
qədər şansı olmadığı halda bu gün ayaq üstə olan
biri ilə yuxu haqda danışırıq, bütün Almaniya bizə
gülər (hər ikisi güldü).
Hans Timura psixoloq müayinəsi məsləhət
gördü. Timur razılaşıb getdi. Professor stolun
axrasına keçdi. Kompyuterini yandırıb konfransdakı
çıxışını və video-çarxını son dəfə nəzərdən keçirdi.
Hər şeyin yerində olduğuna inandıqdan sonra isə
kompyuteri çantasına qoyub otaqdan çıxdı. Üç gün
sonra o artıq Rusiyada idi...
Sovetlər birliyinin dağılmaslndan sonra
Rusiyada çox dəyişikliklər olmuşdu. Hansın ailəsi
İkinci Dünya müharibəsinin qurbanlarından idi.
Atası müharibədə ölmüşdü. Qardaşı ilə kiçik Hansı
isə anası acından ölməmək üçün uşaq evinə
vermişdi. Başqa bir ailə qardaşını övladlığa
götürdüyündən, o, illərdi ki, qardaşının harada
yaşamasından xəbərsiz idi. Hans hər zaman qəlbində
müharibəyə nifrət etmişdi. Dəfələrlə dünyanın
müharibə gedən müxtəlif ölkələrində olmuş, orda
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yaralanmış əsgərlərə, qocalara, qadın və uşaqlara
pulsuz tibbi xidmət göstərmişdi...
İki günlük konqres uğurla başa çatdı.
Dünyanın hər tərəfindən burada nümayəndələr
vardı.
Amerikadan,
İsraildən,
Türkiyədən,
Belçikadan və başqa dövlətlərdən səhiyyə sahəsində
ən son naliyətləri əldə edən professorlar,
akademiklər, həkimlər hazırladıqları çıxış və videoçarxalarla diqqəti cəlb edirdilər. Amma Hansın son
əməliyyatı dünya səhiyyəsində bir inqilab idi. Timur
gənc olmasına baxmayaraq, uzun müddət ürək
xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Adətən, Timur kimi
xəstələr bir ildən artıq yaşaya bilmirlər. Amma
Timur on ildən çox idi ki, bu xəstəliklə yaşamağı
bacarmışdı. Hans Timuru tanıyanda isə demək olar
ki, o, süni aparatla nəfəs alırdı. Ürəkətrafı əzələlər
ölmuş halda idi. Onun ürəyi sanki heç yoxdan
döyünürdü. Həm damarları tutulmuş (düzdür, onun
ürək damarları əməliyyatla öncələr açılsa da sonra
təkrar tutulmuşdu), həm də qapaqcıqlar sıradan
çıxmışdı. Timur üçün bütün həkimlər öləcək dediyi
halda, Hans ruhdan düşməmişdi. Və beləliklə o,
nəinki öz karyerasında, eləcə də tibb dünyasında bir
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möcüzəni reallaşdırmışdı. Orqan köçürülən zaman
donor orqanın gənc və sağlam olması əməliyyatın
uğurla nəticələnməsində mühüm rol oynayır. Timur
üçün donor orqan olan gənc isə çox sağlam idi. Onun
digər orqanlarının da donor olması ilə digər
insanların həyata qayıtmasına vasitə olmuşdu.
Konqres bitdikdən sonra Hans Almaniyaya
dönmək üçün hava limanında idi. Gördüyü işlərin
uğurla bitməsindən fərəh duyan professor hava
limanının gözləmə salonunda əyləşib qarşısındakı
kiçik masanın üstündəki jurnalları vərəqləyirdi. Bir
nəfər ona yaxınlaşıb rusca nəsə dedi. Hans rus dilini
bilmədiyindən, ona yaxınlaşan qadının nə dediyini
başa düşmədi. Qadın uzun, köhnə qara don
geymişdi. Başında ağ saçaqları olan qara zolaqlı şalı
vardı. İlk baxışdan qadının rus yox, hansısa qeyri
millətdən olduğu hiss olunurdu. Dr. Hans ayağa
qalxdı və mədəni tərzdə qadına rus dilini
bilmədiyini başa saldı. Qadının iri qara gözlərinin
dərinliyində dəhşət dolu bir əzab açıq şəkildə hiss
olunurdu. O, əlindəki kağızlardan birini Hansa
uzatdı. Rusca yenə nəsə deyib uzaqlaşdı. Hans
qadının verdiyi kağıza fikir vermədən onu stola atdı.
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Özü də qayıdıb oturmaq istəyəndə kağızdakı şəkil
onun diqqətini cəlb etdi. Kağızda bir gəncin şəkli
vardı. Orada rus və Hansın bilmədiyi başqa bir dildə
nəsə yazılmışdı. Amma dili bilməsən də, itgin birinin
elanı olduğu bəlli idi. Bu şəkildəki gənc Hansa çox
tanış gəldi. Amma o bu haqda düşünmək belə
istəmirdi. Çünki şəkildəki gənc Timura donor kimi
verilən ölmuş gəncə çox bənzəyirdi...
Artıq təyyarə havaya qalxmışdı. Hans çox
gərgin idi. Şübhəli düşüncələr və cavabsız sualların
sayı getdikcə çoxalırdı. Berlin hava limanından
birbaş xəstəxanaya yollanan Hans öz iş otağına
qapandı. Bir neçə ay öncə Timurun əməliyyatı
zamanı çəkilmiş şəkilləri ciddi incələməyə başladı.
Şəkillər arasında çox bənzərlik var idi. Hans
şübhələrdən azad olmaq üçün tərcümə mərkəzinə üz
tutdu. Əlindəki elanı alman dilinə tərcümə etdirdi.
Mətndən aydın oldu ki, Hansa yaxınlaşan qadın,
əslində, bir azərbaycanlı imiş və şəkildə axtarışda
olan oğlan isə onun oğlu imiş. Şəkilin altındakı
yazıya görə oğlanın adı Əli olub. Qarabağ savaşları
zamanı, 1991-ci ilin sonlarından itgin düşüb. Bu
sözlər Hansı daha da dərin şübhələrə saldı.
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Hans Qarabağdakı müharibə haqqında
eşitmişdi. Hətta müharibənin qızğın gedən
dövründə Azərbaycana göstərilən tibbi və humanitar
yardımlarda iştirak da etmişdi. Hans köməkçisindən
xəstəxananın arxivindəki Timurun və qəza keçirərək
ölmüş gəncin xəstəlik tarixçəsini gətirməsini rica
etdi. Sənədlərin içərisində Timura donor olmuş
gəncin ailəsini rəsmi razılıq verdiyini təsdiqləyən
sənəd var idi. Ölən gəncin adı Gevorq Harutunyan
kimi qeyd olunmuşdu. Sənədlərdən anlaşılırdı ki,
Harutunyan Almaniyada yaşayan bir erməni
ailəsindəndir. Bu faktlar Hansı daha dərin şübhələrə
apardı.
Axı, bu necə ola bilərdi? Bu qədər bənzərlik
təsadüfi ola bilərmi? Gevorqla şəkildəki Əli adlı gənc
eyni adamdır?
Hans bu sualların içində boğulurdu...
O, özünü heç bir dinin nümayəndəsi hesab
etmirdi. Onun düşüncəsində ölüm yox olmaq demək
idi. Və o insan ömrünü uzatmaq üçün daim elmi
axtarışlarda idi. Bu səbəbdən də ürək cərrahı
olmuşdu. Onun xəyal dünyası yox idi. Ailə
qurmamışdı. Ailə, ev, uşaq, ibadət etmək, arzu edib –
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xəyal qurmaq Hansın nəzərində mənasız işlər idi.
Amma o, haqsızlığa, cinayətə, xüsusən də tibb
dünyasındakı cinayətlərə qarşı idi. Narkotik, orqan
alveri, insan alveri Hansa çox pis təsir edirdi.
Tibbdəki naliyyətləri öz mənafelərinə görə istifadə
edənlərə heç vaxt insan deyə müraciət etməzdi. O
hər zaman çıxışlarında “Mən çox istəyirəm ki, bu
dünya
bu
cür
insancıqlardan-məxluqlardan
təmizlənsin”,-deyə bütün dünyaya səslənirdi... Hans
bu suallara cavabı harda axtaracağını bilirdi.
Həyatda yeganə yaxın adamı olan, hərbiçi dostu
Frans Hoffman. Bütün suallara Fransın cavab tapa
biləcəyini düşündü.
Frans Almaniya Hərbi Hava Qüvvələrinin
ehtiyyatda olan zabiti idi. Eyni zamanda isə
İnterpolun Almaniya bürosunun məmurlarından idi.
Bu günə qədər Frans Hoffmanın əlinə düşən heç bir
cinayətkar qaça bilməmişdi. O, çox diqqətli, cəld
hərəkətli, xaraktercə isə təmkinli idi. Uzun boylu, ağ
bənizli, iri qara gözləri olan Frans ailəli idi. Bir qızı
var idi. Hansdan fərqli olaraq, o, dindar idi. Qatı
proteestant olan bu insan daim kilsəyə gedir və
ibadət edirdi. Hansla uşaqlıq dostu idilər. Həyata
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baxış tərzləri fərqli olsa da, onların arasında əsl
dostluq var idi.
Hans bir həftəlik məzuniyyət götürüb Bonn
şəhərinə yollandı (Hansın yeganə məzuniyyət
zamanı getdiyi şəhər Bonn idi. Sakitliyi və gözəlliyi
ilə, ən önəmlisi isə həyat dolu olduğu üçün Bonn
Hans üçün dünyanın ən gözəl nöqtəsi idi...). Frans
Hansı görən kimi onun gərgin olduğunu hiss etdi.
Hans Fransla salamlaşan kimi:
-Səninlə çox vacib bir məsələ haqqında
danışmalıyam. İnan, çox pis haldayam.
-Nə olub? Səni bu qədər sıxacaq məsələ nədir?
– Frans əlini Hansın çiyninə qoyub soruşdu.
Hans təlaşlı idi, o, heç kimin onların söhbətini
eşitməyəcəyi bir yerə getmək istədiyini dedi. Frans
ilk dəfə idi ki, Hansı bu qədər gərgin və sıxıntılı
görürdü. Onlar Ren çayı sahilinə yollandılar.
Möhtəşəm Loerey qülləsi yanında kiçik və sakit bir
məkan var idi. Dostlar həmişə nəsə vacib və gizli
sözləri olsa bura gələrdilər.
-Frans, Timurun əməliyyatı barədə eşitmişdin.
-Hə, eşitmişəm, yoxsa Timura bir şeymi olub?
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-Yox, Timur yaxşıdır (Hans ofisiantı çağırdı).
Amma bir məsələ məni çox narahat edir.
Ofisiant gəldi, Hans ona tünd qəhvə sifariş
verdi.
-İndi sənə iki şəkil göstərəcəm və mənə
verəcəyin cavab önəmlidi.
Hans iki şəkil qoydu masanın üstünə. Biri
itgin gənc Əlinin, digəri isə ölmüş olan Gevorqun
şəkli idi. Frans şəkilləri əlinə aldı və diqqətlə baxdı.
Üz çizgilərindən və bənzərlikdən Frans bu iki şəklin
eyni birinə aid olduğunu düşünərək dedi:
-Bunlar eyni adamlardır.
Bu qısa cümlə Hans üçün yetərli idi. O
şübhələrində haqlı idi: onu aldatmışdilar!!! Bəs kim
bunu edər? Timurun ailəsinin bu işdə əli var idimi?
Ya necə olur ki, Qarabağ müharibəsinin itkin əsgəri
illər sonra Almaniyada qəzaya düşür? Hans bütün
bu şübhələrini Fransla bölüşdü. Frans hərbiçi idi.
Hərbi sirlərə bələd idi. Eyni zamanda da İnterpol
əməkdaşı olduğu üçün müxtəlif mafiyalarla
mübarizə aparmaq üçün təşkil olunan beynəlxalq
əməliyyatlarda dəfələrlə iştirak etmişdi. Frans
Hansdan şəkilləri və məlumatları götürdü. Ona söz
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verdi ki, az bir zamanda bütün suallara cavab
tapacaq.
İki gün də Bonnda qaldıqdan sonra Hans
Berlinə qayıtdı. O, heç vaxt bu qədər sarsılmamışdı.
Timur günahsız bir gəncin ürəyi ilə həyata
tutunmuşdu. Və bu ürəyi o gəncdən Hans almışdı.
O, evinə getdi. Bir neçə gün Gevorqun, əslində,
Əlinin şəkillərinə dönə-dönə baxırdı. Əməliyyat
zamanı baş verən qəribə hadisələri xatırlayırdı.
Hansın əllərinin əsməsi, əməliyyat otağındakı
qəribəliklər. Sən demə bütün bunların öz səbəbləri
vat imiş. Birdən yadına türk əsilli tibb bacısı düşdü.
Ayşə adlı bu xanım Berlində yaşayan türklərdən idi.
O, dərhal xəstəxanaya zəng vurdu. Ayşənin işdə
olub-olmaması ilə maraqlandı. Ayşə işdə idi. O,
məzuniyyətdə olmasına baxmayaraq, xəstəxanaya
getdi.
- Ayşə xanım, olar sizi?
Az keçmədi ki, Hans artıq xəstəxanada tibb
bacılarına aid otağın qapısında idi. Ayşə Hansı görən
kimi cəld ayağa qalxdı.
-Buyurun, doktor.
-Beş dəqiqədən sonra kabinetə gələrsiz.
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Hans qapını örtüb dəhliz boyu iti addımlarla
kabinetinə getdi. Bir neçə dəqiqədən sonra Ayşə
qapını döydü.
-Ayşə xanım, əvvəla qeyd edim ki, burada
olacaq söhbət hələlik məxvi qalacaq. Heç kim bu
söhbətdən xəbər tutmamalıdır.
-Mst. Hans, nəsə problem var?
-Həm də çox böyük bir problem. – Hans içini
çəkərək oturdu.– Timurun əməliyyatını xatırlayırsız?
-Bəli, yaxşı yadımdadır.-Ayşə gözlərini
maraqla Hansa dikərək qulaq asmağa başladı.
-Donor olan gənc, Gevorq, yadınızdamı?
-Bəli.
Hans çəkməsini açdı, ordan şəkilləri çıxarıb
masanın üstünə tökdü. Ayşə maraqla şəkillərə baxdı.
O, tamam çaş-baş qalmışdı. Axtarışda olan azəri
gənc Əli ilə donor olan gənc Gevorqun bənzərliyi
onu heyrətə gətirmişdi. Bir neçə dəqiqə susduqdan
sonra Ayşə göz yaşlarını saxlaya bilmədi.
-Mən hiss etmişdim...O, ölümə meydan
oxuyurdu...Onun simasında əzəmət var idi. Bu isə
yalnız seçkin insanlarda olur.
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-Seçik insanlar? - Hans maraqlı tərzdə
soruşdu.
-Bəli, seçkin, yəni müsəlman düşüncəsi ilə
desək, şəhidlərə.
-Şəhid? Ms. Ayşə, siz nədən danışırsız?
-Baxın, Mst. Hans, mən müsəlmanam, bir
türkəm. O oğlanın simasındakı əzəmət haqqında
mən yalnız kiçik yaşlarımda nənəmin bizə danışdığı
qəhrəmanlıq dastanlarında eşitmişdim.
-Yəni, sizcə, bu gənc itgin düşən əsgərlə eyni
adamdır?
-Mən buna əminəm! -Ayşənin bu qədər əmin
danışması Hansa çox qəribə gəlirdi.
-Siz nədən əminsiz?
Ayşə şəkillərin arasından əməliyyat öncəsi
çəkilmiş olan gəncin biləyindəki işarə olan şəkli seçib
çıxardı.
-Ms. Hans, bu işarənin nə olduğunu bilirsiz?
-Bu, sadəcə, bir döymədir. Məncə, əsaslı bir
anlamı yoxdur.
-Əksinə, əsas anlam elə burdadı.
-Axı, necə? Bu nəsə bir bıçaq, ya qılınca bənzər
bir şeydir. Bunun nə anlamı ola bilər ki?
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-Bu, adi bir qılınc təsviri deyil. Siz müsəlman
deyilsiz, bilirəm. Amma əminəm ki, Həzrəti Əli
haqda eşitmisiz? Bu, zülfüqar qılıncının təsviridir.
-Həzrəti Əli? – Hans dərin bir çaşqınlıq içində
ayağa qalxdı. Gözləri yerindən çıxacaq qədər iri
baxışlarla dilləndi. – Bu ola bilməz! Siz nə
danışdığınızı bilirsiz?
-Mən buna əminəm. Hətta sizə sübut belə edə
bilərəm.
-Necə?
Ayşə boğazındakı boyunbağını açıb Hansa
uzatdı, -Baxın zəhmət olmasa.
Hans boyunbağını görən kimi qayıdıb
kresloda əyləşdi. Susdu... Bu susqunluq Hansın
bütün suallarına cavab tapdığını bildirdi. Ayşə
Hansın halının dəyişdiyini hiss etmişdi.
-Ms. Hans, siz yaxşısız?
Hans qasltukunu açaraq rahat nəfəs almağa
çalışdı.
-Baxın, Ms. Hans, heç bir xristian bu simvolu
işlətməz. Bu simvoldan yalnız müsəlmanlar, xüsusilə
də Əli aşiqləri, azərilər istifadə edirlər.
-Haqlısız, bu haqda oxumuşdum.
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-Amma bu necə ola bilər? O oğlan necə bura
gələ bilər? Axı, hər şey qanuni idi. Gevorqun adına
bütün sənədləri var idi.
-Bilmirəm. Amma dəqiq bildiyim bir şey var
ki, ortada bir cinayət var. Və mən də bu cinayətdə
iştirak etmişəm.
-Sizin bir günahınız yoxdur. Ortada cinayətlə
yanaşı, böyük bir yalan var. Sizi aldadıblar.
-Ms. Ayşə sizdən ricam budur: məsələ hələlik
məxvi qalsın. Mən bu işin tam dərinliyinə qədər
gedəcəm.
-Narahat olmayın, sizi yaxşı başa düşürəm. Bu
haqda heç kim heç nə bilməyəcək.
Ayşə stolun üstüdəki boyunbağını götürüb
kabineti tərk etdi. Hans bir müddət özünə gələ
bilmədi. Saatlarla kabinetdə hərəkətsiz, gözünü
Əlinin şəkilnə dirəyərək fikirə getdi...
Aradan iki həftə keçmişdi. Hans xəstəxana
müdriyyətinin təkidlərinə baxmayaraq, hələ də işinə
qayıtmamışdı. O, bütün günü axtarışlarda idi.
Frankdan da hələ xəbər yox idi. Hansın bütün varlığı
sarsılmışdı.
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Heç bir məlumat əldə edə bilmirdi. Bu isə
Hansın səbrini son həddə çatdırırdı. Hartunyan
ailəsi sanki heç olmamış kimi yoxa çıxmışdı.
Sənədlərdə göstərilən ünvana Hans dəfələrlə
getmişdi. Hər dəfəsində də qonşular o ailənin
köçdüklərini deyirdilər...
Bu gün də Hans işə getməmişdi. Çox gərgin
halda evdə var-gəl edirdi. “Yəqin Frans hansısa
əməliyyata cəlb olunub, yoxsa mütləq bu məsələni
araşdırardı”, – deyə düşünürdü ki, telefonu zəng
çaldı. Frans idi. Fransın səsi çox təlaşlı gəlirdi.
-Hans, qardaşım, sən təcili Azərbaycana
gəlməlisən. Mən artıq bütün hüquqi orqanlara
müraciət etmişəm. Artıq bu işlə tək biz yox, İnterpol
da məşğul olur. Sən iki günə kimi mütləq
Azərbaycana, Bakıya gəlməlisən.
-Frans, sən hansısa ip ucuna rast gəlmisən?
-Eh, qardaşım, bu işi çözməyə nə var ki?!
Müharibə bölgəsidir. Ermənilər hücum zamanı çox
sayda azərbaycanlını girov götürüblər. Əli də
bunlardan biridir.
Hans dəhşət içində idi. İnanmaq
135

Gülnarə SADİQ

«Paralanmış ürək»

istəməsə də, faktlar hamısı üst-üstə düşürdü. Hans
artıq tam əmin idi. Hartunyan ailəsi onu və bütün
xəstəxana porsonalını aldatmışdı...
İki gün sonra artıq Almaniya polisindən də
xəbər gəldi. Hartunyan ailəsinin Gevorq Hartunyan
adı ilə xəstəxanaya gətirdikləri gəncin bütün
sənədləri saxta imiş. Sən demə, o ailənin
ümumiyyətlə, uşaqları yox imiş. Hətta onları bütün
dünyanın mübarizə apardığı insan və orqan alveri ilə
məşğul olan mafiyaların üzvləri olmaları haqda
məlumatlar əldə etdi...
Hansın başı o qədər araşdırmalara qarışmışdı
ki, Timuru demək olar ki unutmuşdu. Azərbaycan
səfəri üçün hər şey hazır idi. Hans bilirdi ki, bu səfər
onun üçün asan və qısa olmayacaq. Ona görə də
Hans hazırlıqlı gedirdi. Amma hava limanında onu
bir nəfər səbrsizliklə gözləyirdi. Hans üçün isə bu
gözlənilməz idi... Hans Timuru görəndə yerindəcə
donub qaldı.
-Sən burda neynirsən? - Hans təəccüblə
sordu.
-Professor, mən də sizinlə gedəcəm!
-Mənim hara getdiyimi nə bilirsən?
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-Professor, mən hər şeyi bilirəm.
-Nəyi bilirsən? – Hans ciddi, təəccüb içində və
eşidəcəyi cavabı bildiyi halda yenə də sordu.
-Tibb bacısı Ayşə! Onu yəqin ki, tanıyırsız.
-Bəli, tanıyıram.
-Təyyarənin qalxmasına az qalıb. Gəlin. Mən
sizə hər şeyi danışacam.
Hans başı ilə razılığını bildirib qeydiyyat
bölməsinə keçdi. Təyyarəyə yerləşdikdən sonra
Hans səbrsizcə sual dolu baxışları ilə gözlərini
Timura dikdi. Timur Hansa baxdı. Qəribə sima
alaraq gülümsündü.
-Ayşə mənim həyatımı dəyişdi... Əslində,
əməliyyat məni çox dəyişdi.
-Bir az izah edə bilərsənmi?
-Professor, yadınızdadırmı? Bir neçə ay öncə
sizin yanınıza gəlmişdim. Gördüyüm yuxularla
əlaqədar narahatlığımı bildirmişdim?
-Yadımdadır. Sənin üçün bir psixoloq
dostumu məsləhət görmüşdüm.
-Bəli, amma, mən o psixoloqa getmədim.
Çünki... (Timur bir az susdu) sizin qəbulunuzdan
çıxandan sonra Ayşə ilə rastlaşdım. Mən
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xəstəxanada qalan müddətdən bəri onunla yaxın
dostluğumuz yaranmışdı. Hətta bəzən hiss edirəm
ki, bu nəsə başqa bir hissdir (O başını aşağı salaraq
gülümsündü, amma dərhal ciddi bir ifadə alıb
sözünə davam etdi). Mən hər şeyi Ayşə ilə
bölüşdüm... Daha sonra isə sizin axtarışınız haqda
xəbər tutdum. Almaniya polisinin, hətta İnterpolun
belə axtardığı Hartunyan ailəsi haqda hər şeyi
bilməliyəm. Ayşə məndən hər şeyi gizlədirdi. Amma
Almaniya polisinin araşdırmasından xəbər tutmaq o
qədər də çətin iş deyildi...
Hans nə deyəcəyini bilmədiyindən susdu.
O bilirdi ki, Timur üçün bütün bunları öyrənmək nə
qədər ciddi bir zərbədi. Kiçik ehtimal belə olsa,
Timur üçün uzaq yol çıxmaq, fiziki və psixoloji
yorğunluq, hətta azacıq yuxusuzluq belə onun
həyatına anında son qoya bilərdi. Lakin Hans bunu
da yaxşı bilirdi ki, Timuru bu saatdan sonra
dayandırmaq mümkün deyil...Hansı düşüncəsindən
Timur ayırdı:
-Baxın, professor, mən realist bir insanam.
Mənim düşüncəmdə həyat ölümə qədər gedən
yoldur. Əgər öldünsə, demək, yox oldun. Amma bu
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qəlb ki var haa, mənə taxdığınız (sağ əlinin şəhadət
barmağı ilə ürəyini göstərdi) düşüncələrimi dəyişir.
Mən nə ateist deyiləm, nə də ki, dindar. Amma eyni
zamanda mən qatil də deyiləm! Və daşıdığım ürəyin,
əslində, kimə aid olmasını bilməliyəm.
-Yaxşı Timur, sənə getmə deyə bilmərəm.
Amma, unutma ki, bu qəlbin sahibi hər kim olursa
olsun, bu cinayətdə sənin heç bir suçun yoxdur...
***
...Frans onları Bakı hava limanında qarşıladı.
Onlara ilk olaraq bir otelə gedib dincəlməyi məsləhət
görsə də, Hansla Timur bunu qəbul etmədi. Frans
onları birbaş Əsir düşmüş, girov götürülmüş
Azərbaycan vətəndaşları ilə əlaqədar Dövlət
Komissiyasının yerləşdiyi binaya apardı. Orada
Hansa və Timura Əlinin həyatı və ailəsi haqda bütün
məlumatları verdilər. Hətta Hartunyan ailəsinin
başçısı Qratik Hartunyan Qarabağ müharibəsi
iştirakçısı olması, orada törətdiyi cinayətlər,
vəhşiliklərlə seçilməsi, atəşkəsdən sonra isə əsir
azərbaycanlıların bir çoxunun orqanlarının satışı,
qadın ticarəti ilə məşğul olması barədə tutarlı dəlillər
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göstərildi. Əli də bunlardan biri olub. Komissiyanın
xüsusi nümayəndəsi Tural bəy tərcüməçi vasitəsi ilə
bunları danışdıqca Hans dəhşətə gəlirdi. Ayaqda
güclə dayanan Timuru isə özünü pis hiss etdiyi üçün
otaqdan çıxardılar. Bir neçə dəqiqədən sonra Hansla
Frans da otaqdan çıxdılar. Timur yol kənarında
tənginəfəs halda dayanmışdı. Hans onu görən kimi
dərhal təcili yardım çantasından onun dərmanlarını
çıxarıb verdi. Bir neçə dəqiqədən sonra Timur bir az
düzəlmişdi.
-Professor, məni o qadının yanına apar! Timur tənginəfəs Hansın yaxasından yapışaraq
dilləndi.
-Hansı qadının?
-Əlinin anasının.
-Timur, halın yaxşı deyil. Bu gecə istirahət et.
Sabah gedərik ( Frans Timura əngəl olmaq istədi).
-Mr. Frans, bu ürək mənim deyil. Siz bunun
nə demək olduğunu bilirsiz?
Timur çox həyəcanlı idi. Bu günə qədər
yaşadığı bütün inanclar onun üçün alt-üst olmuşdu.
Frans Timurun fikrindən dönməyəcəyini
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görüb onunla razılaşdı. Tural bəyin təyin etdiyi
nümayəndə və tərcüməçi ilə onlar qaçqın
düşərgəsinə getdilər. Qaçqınların yaşam tərzi
kənardan normal görünsə də, hər kəsin simasında
köçkünlükdən doğan bir kədər var idi. Hamının
gözü yolda idi. Çadırlardan boylanan körpələr,
yaşlılar, qadınlar... Hans qəhər içində baxır, özünün
uşaqlıq illərini xatırlayırdı. İkinci Dünya müharibəsi
nəinki onun atasını əlindən almışdı, bütün yaşam
tərzi alt-üst olmuşdu. Kasıblıq, kimsəsizlik, ac-susuz
günlər... Hans bu mənzərə qarşısında nə qədər aciz
olduğunu hiss edirdi. O, özünə o qədər qapılmışdı
ki, Timuru tamam unutmuşdu. Zavallı Timurun
rəngi qapqara olmuşdu. Saçlarının arasından
puçurlanan soyuq tər onu lap əldən salırdı. Bir neçə
çadır keçdikdən sonra Timur çökdü. Hans və onlarla
birlikdə gedənlər dərhal onu ayağa qalxmaq üçün
kömək etdilər. Hans çantasından bəzi dərmanlar
çıxardı. Timura bir neçə iynə vurdu. Timur bir az
özünə gəldi. Hans sonuncu dəfə Timurdan geri
dönməsi üçün xahiş etsə də, onu fikrindən
döndərmək mümkün olmadı...
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Budur, onlar Əlinin - Timurun ürəyinin əsl
sahibi olan Əlinin anasının qarşısında idilər. Çadırda
izaholunmaz bir aura vardı. Hans ananı dərhal
tanıdı. O, hava limanında ilk dəfə şəkli ona verən
qadın idi. Nəzakət ana, yəni Əlinin anası əlində
balasının şəklini tutmuş düz Timurun gözlərinin
içinə baxırdı. Frans illərdi ki işlədiyi sistemdə hər cür
insanlar, hər cür qəddarlıq görmüşdü. Amma bütün
bunlara baxmayaraq, həmin an Frans belə çox
gərgin idi. Timur emosiyalarına sahib ola bilmir, ana
isə sanki oradakı insanların içindən balasının
tikələrini axtarırdı. Hamıya nəzər saldıqdan sonra
dilləndi:
-Həkim hansınızdı?
-Mən! - Hans dodaqaltı dilləndi. Amma
qətiyyən başını qaldırıb ananın üzünə baxmaq üçün
özündə güc tapa bilmədi.
-Deyin görüm, balamı neçə yerə böldünüz?
Bu sual Hansı sanki diri-diri yandırdı. Hans
dəhşət içində baxışlarını qadına zillədi. Amma
cavab verə bilmədi. Qadının baxışlarındakı əzəməti
yaxşı duyan Hans bilirdi ki, bu, təkcə bir ananın
fəryadı deyil. Bu, həm də parçalanmış vətən
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sahiblərinin fəryadıdı. Hans öz düşüncələrinə
qapılmışdı. İndi o burda, bu çadırın içində dünya
şöhrətli bir həkim deyildi. O, balası və torpağı
parçalanmış bir ananın əzəməti qarşısında acizləşmiş
bir günahkar idi. Frans bu mənzərəyə tab gətirə
bilmədi. Çadırdan bayıra atdı özünü. Siqaretini
yandırıb ətrafda gəzindi. Amma heç kim Timur
qədər gərgin deyildi. Onun qapqara qaralmış rəngi,
əsən əlləri Hansın belə diqqətindən yayınmışdı.
-İcazə ver sənin oğlun mən olum. Onun qəlbi
burda atır,- o, əlini sinəsinə qoyaraq ananın önündə
diz çökdü. – İcazə ver, yalvarıram sənə, yoxsa mən
bu vicdanla yaşaya bilmərəm.
Tərcüməçi gənc göz yaşlarına hakim ola
bilmirdi, Timurun sözlərini çevirdikcə gözlərini düz
ananın gözlərinə zillədi. Frans Timurun səsini eşidən
kimi çadıra geri döndü. Hans maraq dolu baxışlarla
həm Timura, həm də anaya baxdı. Timur ananın
qarşısında diz çökmüşdü. Sanki çadırın hər
tərəfindən asılmış Əlinin rəsmləri belə dilə gəlmişdi.
Ana xeyli susdu. Onun susqunluğu, əslində, Timur
üçün cavab idi. Ana oğlunu, öz Əlisini bütöv
istəyirdi. Onu tək Əlinin qəlbi yox, Əlinin özü, ona
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kiçik bir çadırda sığınmaq yox, öz elində-obasında,
öz həyətində yaşamaq lazım idi. Sonunda ana
sükutu pozdu:
-O qəlb Əlimin qəlbi ola bilər, amma, sən
Əlim deyilsən. Onun baxışlarından od saçılardı. Bəs
onun gözləri hanı? Eşitmişəm ki onları da balamdan
almısız? Tikə-tikə etmisiz balamı.
-Mən sənin Əlin olmaq istəyirəm... İcazə ver. –
Timur get-gedə haldan düşürdü. Nəfəsi daralırdı.
-Qalx ayağa, artıq gedin, məni parçalanmış
balamın yası ilə təkbətək buraxın.
Timur yenə nəsə dedi. Amma, ana bu dəfə
tərcüməçiyə onun sözlərini çevirməyə imkan
vermədi. Üzünü Əlinin şəklinə tərəf çevirdi. Bu anda
ana əlində nəsə soyuqluq hiss etdi. Çevriləndə
əlindən ağlayaraq yapışan Timurun cansız bədənini
gördü. Timur ananın əllərindən yapışaraq, onun
qarşısında diz çökmüş halda can vermişdi...
****
...Aradan altı ay keçmişdi. Hans daha bir
beynəlxalq konfransa dəvət almışdı. Aylardı ki, işə
çıxmayan Hans nədənsə bu konfrans üçün gələn
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dəvəti məmuniyyətlə qəbul etmişdi. Bu, çox mötəbər
bir konfrans idi. Burada demək olar ki, dünyanın ən
böyük tibb ocaqlarının nümayəndələri, ən məhşur
həkimlər iştirak edirdi. Bir neçə həkim çıxış etdikdən
sonra söz Hansa verildi. Hans tribunaya çıxanda
öncə bütün zala göz gəzdirdi. Hamı maraqla onun
çıxışını gözləyirdi. Hans sözə başladı:
-Dəyərli həmkarlarım, sizin nəzərinizə
çatdırmaq istəyirəm ki, mən artıq bu gündən
etibarən həkimlik sənətimə əlvida deyirəm...
Bütün zal bir-birinə dəydi. Hamı yerindən
dilləndi. Hərə bir fikir irəli sürdü. Amma Hans daha
heç nə deməyərək zalı tərk etdi. Uzun müddət heç
kim ondan xəbər tutmadı. Sonralar məlum oldu ki,
Hans Almaniyanın ucqar bir vilayətinə köçüb,
sevdiyi tibb aləmindən üz döndərib, Əli ilə Timurun
faciəsindəki iştirakını özünə bağışlaya bilmədiyi və
ermənilərin bir alman olaarq onu aldatdığı üçün...
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İFFƏT
Saat yeddi tamam idi. Sona gözlərini açdı.
Yana çevrilib şirin yuxuda olan üç körpə balasına
baxdı. Qışın soyuğundan donmuş divarlar bütün
acığınını
üç
körpədən
alırdı.
Uşaqlar
üşüdüklərindən, bir–birlərinə sarılmışdılar ki, sanki
gözü dönmüş soyuq divarlara və buz kimi sobaya
meydan oxuyurdular. O, isə evdə olan cəmi bir
yorğanla uşaqların üstünü bərk–bərk örtmüşdü…
Ayağa qalxmaq istədi, soyuqdan hər tərəfi
tutulmuşdu. Birtəhər qalxıb mətbəxə keçdi. Dolabı
açdı – boş idi, çörəkqabına baxdı – qurumuş bircə
dilim çörək vardı. Artıq ağlamağa belə taqəti yox idi.
Otağa qayıtdı, uşaqlar hələ yatırdı...Əynini geyindi,
hər gün olduğu kimi, axşamdan araq qoxan bakallar,
kirli boşqablar, kül qabıları, iyrənc dəsmallar
restoranda onu gözləyirdi. Əkbər yuxudan qalxdı:
-Ana, işə gedirsən? – Uşaq yuxulu soruşdu.
-Hə, balam, bacılarından müğayət ol. -Kədərli
səslə dilləndi.
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-Ana, dünən müəllimə dedi ki, dərsə formasız
gəlmə. – Uşaq yavaşca dilləndi.
-Bilirəm, oğlum, sən bu gün get, dərsindən
qalma, de ki, anam alacaq.
O, göz yaşlarını güclə saxladı.
Uşaq “axı, artıq iki aydı ki, sən hər dəfə alacam
deyirsən?” – Demək istədi, ancaq anasının kədərli
olduğunu görüb susdu.
Sona güzgünün qabağında dayandı. Uzun
qəhvəyi saçları kürəyinə yayılmışdı. Əlinə darağı
aldı, istədi ki, saçlarını səliqəyə salsın, yadına
restoran müdirinin şeytani baxışları düşdü. Darağı
kənara atdi. Saçalarını qarışıq toplayıb boz rəngli şalı
yöndəmsiz başına örtdü. Əyninə öz bədən
ölçüsündən iki dəfə böyük olan, üstü ləkələnmiş və
bozarmış bir don geyinib işə getdi. Ayaqları o iblis
yuvası olan restorana getmək istəməsə də aclıqdan
və soyuqdan halsız düşmüş uşaqlar üçün getməli idi.
Bir azdan uşaqlar oyanacaq və yemək istəyəcəkdi.
Səhər tezdən olduğundan küçələr seyrək idi. işlədiyi
restorana çatana kimi Sonanın göz yaşları dinmədi.
Qapıdan girən kimi müdirin harın səsini eşitdi:
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-Ay qız, mətbəx səni gözləyir, heç bilirsən gecə
nə qədər müştəri olub? Bu gün sənə beş manat artıq
verəcəm.
Beş manat artıq, bu, ana üçün böyük pul idi.
Onun ürəyinə sevinc gəldi. Həvəslə qabları yudu.
Bütün mətbəxi təmizlədi. İblis qoxuyan içki
şüşələrini və başqa zibilləri yığışdırdı. Günorta saat
12-ni keçirdi. Uşaqlar indi çoxdan oyanmışdılar,
acından ağlayırdılar. O, tələsik önlüyü çıxarıb yerinə
qoydu. Müdirə yaxınlaşdı:
-Sakit müəllim, mən işimi bitirdim. – Məsum
bir tərzdə müdirin üzünə baxmadan dilləndi.
-Hə, canım mənim. Lap yaxşı.
O, cibindən on beş manat çıxarıb ona uzatdı.
Sona əlini uzadanda azca aşağı əyildi və pıçıldadı:
-Bax, sən gəl mən deyənlə razılaş. Heç bilirsən
işə gecə gəlsən nə qədər qazanarsan? Həm də mən
şad olaram. – Müdir yenə ona şeytani hisslərlə
baxmağa başladı.
Sona, sərt baxışlarla ona baxdı. Cavab vermədi.
Kirmişcə yola düzəlib getdi. Müdir yardımçısı
müdirin yanına gəldi.
148

Gülnarə SADİQ

«Paralanmış ürək»

-O çox gözəldi. Mən uşaq deyiləm, bilirəm ki,
o, bura özü qəsdən belə geyinib gəlir. Yoxsa o, bir
qadın kimi çox gözəldi… -Müdir yanına gələn
yardımçıya dedi. Sona gözdən itənə qədər ona baxdı.
O, evə gəldi. Yoldan çörək, azca kartof, pendir,
bir neçə yumurta, şəkər almışdı. Kişik Aylinin üç
yaşı vardı. O, anasının qucağına qaçıb ağlamağa
başladı.
-Ana, qardaşım mənə yemək vemədi. -Məsum
ifadə ilə anasına şikayətləndi.
-Eybi yox, qızım, axı, qardaşın yemək bişirməyi
bilmir.
Körpə Aylin anasına sığınıb sakitləşdi. O,
uşaqlara çay qoydu. Onları yedirdi. Özü lap azca
yedi. O biri otağa keçdi. Cibindən qalan pulunu
çıxardı. O, bu “maaşla” düz bir həftə dolanmalı idi.
Aldığı ərzaqlara on manat iyimi qəpik xərcləmişdi.
Hələ qaz pulu, işıq pulu ödəməli idi ki, işıqları,
qazları yansın. Uşaqlar gecələr soyuqdan əsirlər. Bəs
sabah qar yağsa necə olacaq? Divanda oturub
düşünürdü ki, birdən qapı döyüldü. Durub qapıya
getdi. Gələn qapı qonşusu idi. O, qonağı gülərüzlə
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içəri dəvət etdi. Gələn qonşu qadının simasından
zəhrimar yağırdı.
-Bax, Sona, sənin oğlun dünən həyətdə
oynayarkən mənim oğlumun topunu cırıb! Mənə
bax, ay qız, hamı pulu əziyyətlə qazanır! Ərim
polisdə hər gün itin-qurdun dalıyca düşmür ki,
qazandığı pulu mən sağa – sola səpim. Xahiş edirəm,
topun pulunu ver. Yoxsa yaxşı olmaz…
-Al bu pulu, get! – O, acıqlı halda qadının
sözünü kəsdi. – Uşağınıza deyin ki, o, polis oğludu,
mənim oğlum isə qəbrdəki fəhlənin. Onunla dostluq
etməsin.
-Ay xanım, niyə inciyirsiz?! Mən nə dedim ki?
– Həyasız sifətli qadın istehzalı şəkildə ona cavab
verdi.
-Xahiş edirəm, narahat olmayın, mən
uşaqlarımın cəriməsini çəkərəm!
Qonşu qadın həyasızcasına üç manat pulu alıb
getdi. Ana yorğun baxışlarla divana qayıtdı. Əlini
cibinə atdı. Bir manat neçə qəpik pul qalmışdı.
Dərindən ah çəkdi. Gecəyə qədər yerindəcə donub
qaldı. Uşaqlar oynadıqca ürəyi paralandı. Ümidsizlik
onu bürümüşdü. Səhəri dirigözlü açdı. Səhər saat
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yeddidə yola çıxdı. Restorana yollandı. Uzun yollar
gözlərində qısaldı. İşə necə çatdığını bilmədi. Bir də
ayıldı ki, müdir qarşısında dayanıb.
-Sabahınız xeyr!
-Sabahın xeyr, necəsən?
-Yaxşıyam, sağ olun. – Utancaq halda başını
aşağı saldı.
-Bu gün çox gərginsən, nə olub? – Müdir
təəccüblə soruşdu.
-Heç, sağ olun. Mən işimə gedim. – O, tez
müdirdən uzaqlaşmaq istədi. Getdi mətbəxə, qabları
yudu, oraları təmizlədi. Günorta isə önlüyünü
çıxarıb yerinə asdı. Qapıdan çıxarkən müdir yenə
qabağını kəsdi:
-Gəl otağıma, oranı təmizlə. Pulunu ayrıca
verəcəm.
O, əvvəl tərəddüd etdi. Sonra isə qışı düşündü.
Evdə istilik yoxdu. Uşaqlar üşüyür, acdılar, paltarları
yoxdu: bunları düşündü.
-Yaxşı, gəlirəm.
O, otağa gəldi. Təmizlədi, sildi-süpürdü. Müdir
otağa gəldi, ətrafa baxdı, tər-təmiz idi. Cibindən əlli
manat çıxardı. Qadın pulu görüb diksindi:
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-Bu çoxdu. Mən bu qədər iş görmədim axı.
-Qoy qalsın, eybi yox, çətində olduğunu
bilirəm,-deyərək pulu onun əlinə basdı. Qadın qeyriixtiyari olaraq ağladı. Özünü toplaya bilmədi. Üzr
istəyib çıxdı. Evə gəldi. Əynini dəyişib qazpulu
ödəməyə getdi.
Uşaqlar bu gecə isti yatacaqdılar. Sevincək
oğluna məktəb forması aldı. İşıqlar hələ yanmırdı.
Amma eybi yox, bir müddət də şam yandırarlar.
Səhər o, yenə də, həmişəki kimi işə getdi. Qabları
yudu, günorta isə evə gəldi. Bir neçə gün beləcə
davam etdi. Bir gün günorta evə gedəndə müdir onu
çağırdı:
-Bura gəl. Otağı təmizlə!-Müdir bir az sərt dedi.
-Baş üstə.
O, sakitcə otağa keçdi. Başladı təmizləməyə.
Bitirməyə az qalmış müdir içəri girdi. Keçdi oturdu.
Diqqətlə onu süzməyə başladı. Sonra bir az gəzindi.
-Mənə bax, ərin niyə öldü?
-Qəzaya düşdü.
-Çox sevirdin onu?
-Biz sevib ailə qurmuşduq.
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-Bəs ailəniz? Valideynlərin hanı? Ya yoldaşının
valideynləri?
-Mənim anam yoxdur. Atam isə ikinci ailə
qurub. Bizi istəmir. Qaynanam isə yaxın gəlmir,
oğlunun ölümü ona pis təsir edib. Nə isə, Sakit
müəllim, mən işimi bitirdim. İcazənizlə gedim.
O, qapının ağzında dayandı. Müdir sakit-sakit
ona baxdı. Yaxınlaşdı. Qapını bağladı. Qadının
üzünə qorxu çökdü.
-Nə edirsiz? Açın qapını gedim. Heç nə
istəmirəm, sadəcə, gedim. – O, aciz halda dilləndi.
Müdir onun qollarından yapışıb düz gözlərinin
içinə baxdı. Gözləri parlayırdı, sanki quduz olmuş
itin baxışlarını oğurlamışdı. O, qorxdu, titrədi. Var
gücü ilə onun qollarından qopmağa çalışdı. Amma
nafilə, gücü çatmırdı.
-Bax, gəl sən mənim ol. Səni bu dilənçilikdən
qurtarım. Dünyanı sənə qul edim.
Müdir son həddə çatmışdı, gözü dönmüşdü.
-Baxın, mənə pul-zad lazım deyil, mənim
iffətim mənə puldan önəmlidir. Buraxın gedim.
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Birdən müdirin üz ifadəsi dəyişdi. Onu
buraxdı. Üzünü çevirdi. Fürsətdən istifadə edib
otaqdan çıxdı. Onun son sözünü eşitdi:
-Bir də səni görməyim, oldu?!
-O, qaçdı, var gücü ilə ordan uzaqlaşdı. Hara
getdiyini bilmirdi. Yollara baxmırdı. Artıq insanlara
baxa bilmirdi. Hamı onun gözlərində vəhşiləşmişdi.
Bütün kişilər müdirə bənzəyirdi. Bütün qadınlar
qonşu qadın kimi həyasız idi. Bütün uşaqlar isə evdə
ac ana yolu gözləyən yetim qızı kimi köməksiz idi.
Üzünü dənizə tutdu. Dəniz sakit idi. Anasını
xatırladı. Uşaq ikən necə də xoşbəxt idi. Sevgilisini
xatırladı. İlahi, necə də böyük bir sevgi yaşamışdı.
İndi isə o sevginin paklığını harın müdir araq şüşəsi
ilə səhv salmışdı deyəsən. Artıq ağlamırdı. Dəniz
onu kiritmişdi. Diqqətlə ucsuz-bucaqsız sulara baxıb
rahatlanmışdı. Evə getdi. Uşaqları yedirdi. Divanda
dincəldi. Gecə yatmadı, yata bilmədi. Səhər evdən
çıxdı. Bir neçə yerə iş üçün getdi. Əliboş döndü.
Axşama kimi ətrafdakı bütün xırda və böyük
müəssələrə yaxınlaşdı… Nəticəsiz! Hətta bəziləri
açıq şəkildə ona iffətsiz təkliflər edirdi. Onu dəhşət
bürümüşdü. Evə gəldi, bir neçə gün keçdi. Əlindəki
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son iyimi qəpiyi verib çörək aldı. Uşaqlar onu
qarşıladı. Son çörəyi də yedirdi. İki gün ac qaldılar.
Balaca qızın ağlamağa halı belə qalmamışdı. Sonanın
ürəyi tab gətirmədi. Şalını götürüb evdən çıxdı.
Birbaş əvvəl işlədiyi restorana getdi.
Qapını
döymədən müdirin otağına girdi.
-Baxın, mən bu işə geri dönməliyəm. Lütfən,
uşaqlarım var mənim. – O, bir az qürurlu və eyni
zamanda da aciz bir tərzlə dilləndi.
Müdir üçün gözlənilməz idi. O, bir anlıq çaşdı.
Sonra isə ədəbsiz tərzdə gülümsəyərək:
-Gəldinmi?
Bilirdim
gələcəksən,-dedi.
Vaxtında mən deyəni etsəydin, indi bu qədər
çətinliyin olmazdı.
-Baxın, mən namusumla qazanmaq istəyirəm. –
Ərkli bir tərzdə dilləndi.
-Namus?! Bu gün bu dünyada namusu ilə
yaşayan var ki? Namusluyam deyənlər elə
namussuzlardı. Sən də mənə namus fəlsəfəsi oxuma.
-Mənim üçün namus fəlsəfə deyil, mənlikdi,
vicdandı!
-Ay gözəl xanım, axı, mən sənə nə deyirəm ki,
bu qədər inad edirsən? Sənə demirəm ki, gəl
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qonaqlarımı yola sal. Deyirəm ki, sadəcə, mənim ol!
Səni də, uşaqlarını da xanlar kimi yaşadım.
-Hə, anladım,- o, əsəbi halda dilləndi.- Sağ
olun, kaş gəlməzdim.
-Bax, peşman olacaqsan haaa…
O, getdi. Arxasına baxmadan getdi. Evə çatdı.
Aylin halsız uzanmışdı. Oğlu və ikinci qızı Ayşən də
birtəhər idi. Əkbərin hətta halı olub dərsə belə gedə
bilməmişdi. Beləcə üç gün daha keçdi. Aclıqdan
uşaqlar bir dəri, bir sümük qalmışdılar. Sona bu üç
gündə nə qədər gəzdisə bir iş tapa bilmədi. Hətta
bəzi evlərin qapısını belə döydü ki, bəlkə qulluqçu
kimi bir günlük belə olsa iş tapsın. Amma hər yerdən
–yox cavabı aldı. Sadəcə, su ilə qidalanan uşaqların
vəziyyəti çox pis idi. Körpə qız artıq demək olar ki,
can üstəydi. Yarı huşsuz halda uzanmışdı. Sona
özündə son güc toplayıb əynini geydi. Oğluna dedi
ki, heç kimə qapı açmasınlar. Üz tutdu restorana. Bu
dəfə müdir qapının ağzında idi. Ona yaxınlaşıb
salam belə vermədən sözə başladı:
-Yaxşı, mən sən deyənlə razı. Amma birinci
uşaqlara yemək almaq lazımdır. Artıq dayana
bilmirlər.
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Müdir təəccüblü baxışlarla ona baxdı. Qadın
bu neçə günü necə də solmuşdu. Gözləri çuxura
düşmüşdü. O, əlində bütün işini atıb Sonanı maşına
dəvət etdi:
-Buyur, gedək!
Onlar maşına əyləşdilər, yollar Sonaya yaman
uzun gəldi. Sanki hər gün işə gəldiyi yol deyildi.
Maşının güzgüsündən özünə baxdı. Gözləri onu
qınadı, axı, o, bir azdan ən dəyərli varlığını
İFFƏTİNİ qurban verəcəkdi. Dayanmaq, qaçmaq
istədi, amma uşaqlar ac idi. Aylin artıq huşunu
itirmiş haldaydı. Əkbər, Ayşən tamam solmuşdular.
Sona maşının dayanmasını istəmirdi. O, özünü
mühakimə edirdi. Taleyinə əsəbləşirdi. Sonanın
qəlbində vulkan püskürürdü. Müdir, yəni səxavətli
kişi yoldakı “Super market”lərin birinin önündə
saxladı. O ki var bazarlıq etdi. Maşını evə doğru
sürdü. Amma evə çatarkən o, gözlərinə inanmadı.
Qonşular hamısı onlara yığışmışdı. Həyətdə iki
təciliyardım maşını var idi. Təciliyardım işçıləri
əllərində iki qara torbaya bükülü meyit çıxarırdılar.
Böyük oğlu isə küncdə durub ağlayırdı. O, anasını
görcək ona tərəf gəldi:
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-Ana, mən heç nə edə bilmədim. Gücüm
çatmadı.
O, donmuşdu. Heç nə demədi. İrəli gedib
torbaları açdı. Biri beş, o birisi isə üç yaşında olan
balalarını öpdü, əzizlədi. Sonra isə onlarla vidalaşdı.
Camaat dağılışdı. Qonşular oğlanı sakitləşdirdilər,
gec də olsa, uşağın ac olduğunu anladılar. Evə
yığışmış qonşu qadınlar ağı deyirdilər. Sona hamıya
sakitcə qulaq asırdı, ağlamırdı. Sanki bu dünya, ətraf
mühitlə bağını kəsmişdi. Birdən yuxudan ayılan
kimi gözü oğlunu axtardı. Uşağı bağrına basdı.
Sonra qonşulardan getmələrini xahiş etdi. Oğlu ilə
tək qaldı. Əkbər ona hadisəni danışdı:
-Ana, çay qoymaq istədim. Bacım üşüyürdü.
Dedim bəlkə isti su içə rahat ola. Elə bu anda başım
hərləndi. Harasa yıxıldığımı bildim. Bir də gözümü
açanda başımın üstündə həkimlər vardı, - o,
ağlayırdı, uşağın ürəyi yerindən çıxırdı- çaydan
qaynayıb daşıb, qaz evə dolub.
Uşaq ağlaya-ağlaya anasının qucağında
yuxuya getdi. Amma ana yatmadı. O, düşündü –
müdiri, balalarını, sevdiyi ömür yoldaşını, itirdiyi
anasını. Səhər qızlarını torpağa tapşırdı. Başsağlığına
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gələn üç-beş qonşunu yola saldı. Yan otağa keçdi,
əlinə bir dəftər-qələm aldı və yazmağa başladı:
“Canım oğlum, artıq dayana bilmirəm. Mən atana
gedirəm. Sən bu məktubu oxuyanda artıq yekə kişi
olacaqsan. Həmişə başın uca olsun. Ömrün işıqlı və
nurlu olsun. Sənə mirasım yalnız bu qədər zülmün
yanında yeganə itirmədiyim iffətimdi. Ən son anda
isə iffətimi bacıların öz ölümləri ilə qorudular. Sağ
qalsam yeganə
mirasımı itirməkdən qorxuram.
Amma sən bu həyatda inadla böyü, oxu, böyük
adam ol. Əlində olanları harama qurban vermə.
Böyük adam ol ki, yanında ac uşaq qalmasın. Harda
səni kimi yetim görsən onun başını sığalla. Heç vaxt
içki içmə, qumar oynama. Bilirəm, mən indi
cəhənnəmə gedirəm. Amma iffətsiz yaşamaq
cəhənnəmdən pisdir. Böyü, sən böyü ki, bu dünya
kiçilsin, ayağının altının tozuna çevrilsin. Əlvida,
mənim balam!”
O, məktubu qatladı. Oğlunu da yanına alıb
uşaq evinə üz tutdu. Balasını ora təhvil verdi. Uşaq
evinin hüquq məsləhətçisi ilə birlikdə sənədləri
imzaladıqdan sonra məktubu oğluna yalnız on yeddi
yaşı olarkən vermələrini xahiş etdi və balasını
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Allaha, sonra isə ordakı müəllimələrə tapşırdı. Balası
- canı, nəfəsi ilə vidalaşdı. Ona möhkəm olmağı
tapşırdı. Uşağın fəryadına baxmayaraq arxasına
baxmadan uzaqlaşdı. Getdi. Düz dənizə üz tutdu.
Uzun müddət idi ki, səliqəsiz saxladığı gözəl
saçlarını açdı. Külək onun saçlarının dənizin
dalğalarına bənzətdi. Qışın soyuğu da onu üşütmədi.
O, başını dik qaldırdı:
-Canım qızlarım, saf mələklərim nə yaxşı
getdiniz. Nə yaxşı ki, məni qorudunuz. Siz əsl övlad
oldunuz mənə…
Bu, onun son sözləri oldu. Bayaqdan dənizə
bənzər uzun gözəl saçlar indi dənizə qarışdı. O, ağrı
hiss etmədi. Nəfəsi darıxdı, ürəyi sıxıldı. Gözünü və
ağzını bərk-bərk yummuşdu, çırpınırdı. Son bir
hərəkət qalmışdı ünvana catmağa. O, əllərini açdı,
gözlərini açdı, ağzını açdı, su ciyərlərinə işlədi –
bununla da son bir cəhd və hər şey tamam. Artıq o
ana ruhu və mənəviyyatı kimi tər-təmiz sulara qərq
oldu. Artıq o iyrənc restoran mətbəxi, mənəviyyatsız
müdir, həyasız qonşular yox idi. Yalnız o özü və
dəniz var idi… Su və Sona – su sonasi var idi…
Kədərini paylaşmadan…
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Kitabın içindəkilər
İntiqam (povest)
Parçalanmış ürək
Ümidsizlik
Parça gəlincik
İffət
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