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http://www.kitabxana.net   

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

"Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron kitab və 

mədəni biznes sahəsindəki təşəbbüslərinin 

dəstəklənməsi" 

 Elektron kitab N 29  (09 -  2018) 

 Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi 

Şurasının 2018-ci ildə I maliyyə yardımı müsabiqəsinin 

qalibi olmuş, Şura tərəfindən bir hissəsi maliyyələşdirilən, 

"Yeni Yazarlar və Sənətçilər" İctimai Birliyinin (Qurumu) -

 http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron 

Kitabxananın "Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron 

kitab və mədəni biznes sahəsindəki təşəbbüslərinin 

dəstəklənməsi"  kreativ-innovativ layihə çərçivəsində 

nəşrə hazırlanıb və yayımlanır.  

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən 

qurumlar:Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında 

Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası:  

 http://cssn.gov.az/  

Feysbukda   "Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron 

kitab və mədəni biznes sahəsindəki təşəbbüslərinin 

dəstəklənməsi" kulturoloji-bədii layihəsi 

çərçivəsində rəsmi 

səhifə: https://www.facebook.com/kreativlayihe/ 

http://www.kitabxana.net/
http://www.kitabxana.net/
http://kitabxana.net/
http://cssn.gov.az/
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Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi (Qurumu) -

 http://www.yysq.kitabxana.net 

"Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron kitab və 

mədəni biznes sahəsindəki təşəbbüslərinin 

dəstəklənməsi" bölümündəki e-

kitablar: http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=

182 

 

Orxan Bahadırsoy 
 

"Terror" 

 

İkihissəli faciə 

 

Pyes kitabı 

 

Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb 

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan 

(Əbilov), yazar-kulturoloq 

http://www.kitabxana.net/
http://www.yysq.org/
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=182
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=182
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=182
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Kreativ-innovativ layihə haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-

Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 2018-

ci ilin 1-ci qrant müsabiqəsinə "Yeni Yazarlar və 

Sənətçilər" İctimai Birliyi tərəfindən təqdim olunan 

kreativ layihə: "Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron 

kitab və mədəni biznes sahəsindəki təşəbbüslərinin 

dəstəklənməsi"... 

Son illər elektron kitab, e-kitabxana, İnternetüstü e-nəşr və 

virtual satış kimi yeni kreativ-innovativ təşəbbüslər kreativ 

biznesin - mədəniyyət sahələrini əhatə edən yaradıcılıq 

sənayesi dünyanın hər yerində sürətlə inkişaf edərək 

incəsənətlə, bədii yaradıcılıqla məşğul olan şəxslərin maddi 

rifahını yüksəltməyə xidmət etsə də, Azərbaycan 

ədəbiyyatın müxtəlif istiqamətlərində istedadlarını ortaya 

qoyan yazıçılarımız, şairlərimiz, dramaturqlarımız, 

tərcüməçilərimiz, naşirlərimiz, kitab yayımçılarımız, 

tənqidçilərimiz və esseistlərimiz bu yeni gəlirli sahələrdən 

kənarda qalıblar. Kreativ innovasiya formasında milli 

yazıçılarımızın, naşirlərimizin elektron kitab və mədəni 

biznes sahəsindəki təşəbbüsləri dəstəkləyir. Layihə 

çərçivəsində elektron kitab istehsalını, yayımını, təbliğini, 

bu sahədə problemlərin araşdıraraq cəmiyyətin 

müzakirəsinə çıxarması nəzərdə tutulub. 

 

 

http://www.kitabxana.net/
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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 göstərilməsinə şamil 

olunmur. 
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İştirak edirlər: 

 

Modelyer – moda ustası. 

Alim – astrofizik. 

Gənc oğlan – modelyerin oğlu. 

Aktrisa – alimin qızı. 

Həkim –  psixatr. 

Jurnalist – televiziya müxbiri. 

Səfil – naməlum şəxs 
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Yolları terrorla kəsişən zamansız və məkansız insanların 

taleyi... 

 

Kainatın böyük çöküşü – buna bəlkə də hələ milyardlarla il 

var! 

Dünyanın və insanın böyük çöküşü – bu isə yer üzündə baş 

verən ilk terrorla başlayıb! 

 

1-ci hissə 

Qeyri-müəyyən zaman. İşıq yanır. Modelyerin evi. Zövqlə 

bəzədilmiş salon. Gənc oğlan masa ətrafında, əlil 

arabasında oturub, nəsə yazır. Modelyer divanda oturub, 

qəhvə içir. Sükutdan sıxıldığı, darıxdığı halından sezilir. 

Alçaq masanın üstündəki pultu götürüb, televizoru açır. 

Xəbər proqramından junalist qızın  qəhər dolu səsi 

eşidilir. 

Jurnalistin səsi: Alış-veriş mərkəzində baş verən terror 

hadisəsində on iki nəfər həyatını itirib, otuz altı nəfər ağır 

yaralanıb.  

http://www.kitabxana.net/
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Gənc oğlan əlindəki qələmi masaya sıxıb, televizora baxır. 

Modelyer təlaşlı gözlərini ekrana dikib, xəbəri dinləyir. 

Jurnalist qızın nitqi hərdən qırılır, özünü toparlayıb, 

davam edir. 

Jurnalistin səsi: Alış-veriş mərkəzinin təhlükəsizlik 

kameraları terror hadisəsini anbaan qeydə alıb.  

Gənc oğlanın əlində sıxdığı qələm qırılır. Gözlərindən yaş 

damcıları yanaqlarına süzülür. Modelyer televizorun 

səsini artırır. 

Gənc oğlan: (boğuq səslə) Söndür bunu! 

Modelyer gənc oğlanın boğuq səsini eşitmir. Televizordan 

qışqırıq səsləri, təcili yardım və polis maşınlarının 

siqnalları eşidilir. Daha sonra Jurnalist qız ağlamsınaraq 

davam edir. 

Jurnalistin səsi: (kədərli səsi lap uzaqdan eşidilir) 

Təhlükəsizlik kameraları vasitəsi ilə terrorçunun kimliyi 

məlum olub. Polis cinayətkarın axtarışındadır. 

Gənc oğlan: (var qüvvəsi ilə qışqırır) Ana, söndür bunu! 

Lənətə gəlsin! Söndür dedim sənə! 

Modelyer oğlunun səsinə diksinib, televizoru söndürür və 

cəld oğluna yaxınlaşır. 

Gənc oğlan: Lənətə gəlsin! (ağlamaqdan tutulmuş səsi ilə 

qışqırır) Lənətə gəlsin! 

http://www.kitabxana.net/
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Modelyer: (təlaşla) Üzr istəyirəm. Bağışla.  

Gənc oğlan: (eyni səslə qışqırır) Lənətə gəlsin!  

Modelyer: Xahiş edirəm, bağışla... 

Gənc oğlan eyni sözləri təkrarlayaraq qışqırır və əlil 

arabası ilə salondan çıxır. Modelyer əlini alnına qoyub, 

köks ötürür. Telefonu götürüb, nömrə yığır və az sonra 

danışmağa başlayır. 

Modelyer: Alo! Doktor, salam. (pauza) Bağışlayın, 

narahat edirəm. (pauza) Əgər sizə uyğundursa, bizə gələ 

bilərsiz? (pauza) Ciddi bir şey yoxdur. Sadəcə, halı 

pisləşib. Məncə, sizə ehtiyacı var. (pauza) Təşəkkür 

edirəm. Gözləyirəm.  

 Telefonu masanın üstünə qoyur.Yenidən divana oturub, 

televizoru açır. Jurnalist qızın səsi eşidilir. 

Jurnalistin səsi: Bu gün səhər saatlarında baş verən 

dəhşətli partlayışdan sonra... (boğuq, aydın olmayan səs 

eşidilir) Üzr istəyirəm... (televizordan xəbər proqramının 

musiqi səsi eşidilir) 

Modelyer: (dərindən ah çəkib televizoru söndürür) Yazıq 

qızcığaz! Biz bu ekrandan baxıb, dözə bilmirik. O, hadisə 

yerində baş verənləri gözləri ilə görür. Lənətə gəlsin terror! 

Daha nə qədər can alacaq!? 

http://www.kitabxana.net/
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Qapının zəngi çalır. Modelyer yerindən qalxıb iti 

addımlarla qapıya yaxınlaşır və qapını açır. Alim və 

Aktrisa içəri daxil olurlar. 

Alim: Sizinlə bu günə görüş təyin etmişdik.  

Modelyer: Bəli, bəli. Buyurun. Xoş gəlmisiz. 

Alim: Xoş gördük.  

Aktrisa: (gülümsəyərək) Xoş gördük. 

Modelyer: (onlara divanı göstərir) Əyləşin.  

Alim: (oturur) Təşəkkür edirəm. 

Aktrisa: (alimin yanında oturur) Minnətdaram. 

Modelyer: (yan tərəfdəki kresloda əyləşir) Buyurun. 

Eşidirəm sizi. 

Alim: Telefonda da dediyim kimi, qızım aktrisadır. Bir 

neçə ay əvvəl dövlət teatrında işləməyə başlayıb. 

Yaxınlarda ilk tamaşasının premyerası olacaq. Daha sonra 

da bir serialın əsas qəhrəmanlarından birini canlandırmaq 

üzrə, çəkilişləri başlayacaq. İstəyirik ki, onun geyim işlərini 

sizə həvalə edək. 

Modelyer: Siz qızınızın prodüsserisiz? 

Alim: (gülür) Əslində, yox. O, prodüsserlə işləmək istəmir. 

Ona işlərində kömək etməyə çalışıram. Mən təqaüdə çıxmış 

http://www.kitabxana.net/
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astrofizikəm. Elmlər akademiyasında çalışırdım. Bir 

müddət əvvəl öz istəyimlə təqaüdə çıxdım. 

Araşdırmalarımı fərdi şəkildə aparmağa qərar verdim. 

Modelyer: Əla! Siz necə də yaxşı atasız! (gülümsəyir)  

Aktrisa: Dünyanın ən yaxşı atasıdır o!  

Alim: Əgər anlaşa bilsək, mən aranızdan çəkiləcəm və siz 

birlikdə işləyəcəksiz. 

Aktrisa: Yox, ata, sən aradan çəkilmə. Mən sənsiz heç nə 

edə bilmərəm. 

Modelyer: Mən üzr istəyirəm, sizə içməyə bir şey təklif 

etmədim. Biraz fikirliyəm. Çox üzr istəyirəm. 

Alim: Yox, narahat olmayın, mən nəsə içmək istəmirəm. 

Özümü yaxşı hiss etmirəm.  

Aktrisa: Mən də istəmirəm. Yorğun və hüznlüyəm. 

Modelyer: Yəqin ki, xəbəriniz var!? Yenə terror olub. 

Üzüntünüz buna görədir? 

Alim: Bəli. Gələndə radioda dinlədik. Dəhşətdir. 

Modelyer: Hörmətli alim, siz astrofiziksiz. Bilirsiz, mənə 

nə maraqlıdır? Yer kürəsində həyat var. Hələ ki, həyatın 

var olduğunu bildiyimiz yeganə planetdir bu kürə. Biz 

buradakı həyatı doğru-düzgün qoruyub saxlaya 

http://www.kitabxana.net/
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bilmədiyimiz halda, astrofiziklər niyə qocaman kainatda 

başqa həyat axtarışına çıxırlar? 

Alim: Siz fəlsəfi danışırsız. Elm isə hadisələrə fəlsəfi 

yanaşmır.  

Modelyer: Yox, bu fəlsəfə deyil. Həqiqətdir. Baxın, artıq 

neçənci terror hadisəsidir ki, kütləvi insan ölümünə səbəb 

olur. Bir yandan ardı-arası kəsilməyən müharibələr, ailə-

məişət qətlləri, zorlamalar, narkotik, insan al-veri, hər gün 

meydana çıxan yeni viruslar və bu kimi onlarla ölüm 

elçiləri... Bütün bunlarla bir bapbalaca kürədə baş edə 

bilmirik! Kainatın harasındasa bir həyat tapsaq, onunla 

necə baş edəcəyik? 

Aktrisa: (duyğulanmış halda) Siz modelyer yox, yazıçı 

olmalı idiniz. 

Alim: Düz deyirsiz. Amma nə bilmək olar, bəlkə kainatın 

harasındasa həyat tapsaq, onlardan yaşamın daha müdrik 

üsullarını öyrənə bilərik. Məsələlərə bədbin yox, nikbin 

yanaşmaq lazımdır. 

Modelyer: Həyatımın otuz ildən çoxunu insanların zahiri 

görünüşünü bəzəməyə, onları gözəl göstərməyə həsr 

etmişəm. Hörmətli professor, elə bir peşə axtarıram ki, 

insanların daxili dünyasını bəzəsin və onları bütün çirkin 

əməllərdən arındırsın.  

Alim: Məncə, sizin çox böyük bir dərdiniz var. 

http://www.kitabxana.net/
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Aktrisa: (valeh olmuş halda) Bəli, bəli. Ancaq dərd insanı 

belə danışdırar. 

Modelyer: İki ayağının hərəkət qabiliyyətini bir terror 

hadisəsində itirmiş oğulun anasıyam. Bundan iki il əvvəl 

baş vermiş terrorda oğlum ağır yaralanmışdı. Uzun sürən 

əməliyyatlardan sonra həyata döndü, amma yerimə 

qabiliyyətini itirdi. Həmin il universiteti bitirəcəkdi. Həm 

də fizika bölümünü. 

Alim: (dərindən sarsılmış halda) Çox üzüldüm. Bu terror 

hadisəsi universitetdə baş vermişdi?  

Modelyer: Bəli. Yadınızdadır? 

Aktrisa: (özünü narahat hiss edir) Bağışlayın, bu 

mövzunu danışmaq məni çox narahat edir. (alnının tərini 

silir) 

Alim: (üzgün) Üzr istəyirəm, onun terrorla bağlı travması 

var. 

Modelyer: Bağışlayın. Bilmirdim. Sizə su verim? 

Aktrisa: Yox, yox. Təşəkkür edirəm. Sadəcə, artıq bu 

haqda danışmasaq...  

Qapının zəngi çalınır. Modelyer cəld qapıya yaxınlaşır. 

Alim qızının başını sinəsinə sıxıb, saçlarını oxşayır. 

Modelyer qapını açır və Həkim daxil olur. 

http://www.kitabxana.net/
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Həkim: Salam. 

Modelyer: Salam, doktor. Nə tez gəldiniz?! 

Həkim: Elə yaxınlıqda idim. (Alim və Aktrisaya baxır) 

Deyəsən, qonaqlarınız var? 

Modelyer: Bəli. Bir iş görüşməsidir.  

Həkim: Mənim dostum hardadır?  

Modelyer: Otağındadır. Bayaq televizorda terror xəbəri 

eşitdi. Ağladı, qışqırdı və həmişəki kimi özünü otağa 

qapadı. 

Həkim: Narahat olmayın. Birazdan düzələr. İcazənizlə 

onun yanına gedim. 

Modelyer: Buyurun.  

Həkim Gənc oğlanın otağına gedir. Modelyer Alim və 

Aktrisanın yanına qayıdır. 

Modelyer: (Aktrisaya) Özünüzü necə hiss edirsiz? 

Aktrisa: Mən yaxşıyam, narahat olmayın. 

Alim: İş haqqında danışaq. 

Modelyer: (kresloda oturur) Bəli, buyurun. 

Alim: Biz proseduru bilmirik. Nədən başlamalıyıq? 

http://www.kitabxana.net/
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Modelyer: Sadədir. Əvvəlcə, eskizlərdən bəyəndiklərini 

seçəcək, daha sonra sevdiyi rəngə və materiala uyğun 

parçalar seçəcək, mən də onun ölçülərini götürüb dərzilərə 

verəcəyəm.  

Alim: Mən üzr istəyirəm, bunun qiyməti nə qədər olacaq? 

Qızım hələ ilk addımlarını atır. Maddi imkan o qədər də 

yaxşı deyil. Biz münasib qiymətə daimi əməkdaşlıq 

axtarırıq. 

Aktrisa: Əlbəttə, mən öz işimdən gəlir əldə etdikcə, sizə 

istədiyiniz məbləği ödəyərəm. Amma indi ilk olduğu üçün 

mümkün qədər münasib olmasını istəyirik. 

Modelyer: Bu sizin seçdiyiniz eskizdən və parçadan 

asılıdır. Yəni hər dəfə müxtəlif qiymət ola bilər. Mən 

mümkün qədər sizə kömək edəcəyəm. Sənət adamlarına 

dəstək olmaq borcumuzdur. 

Alim: Anlayışınız üçün minnətdaram. 

Aktrisa: Təşəkkür edirəm. 

Telefon zəng çalır. Modelyer yaxınlaşıb dəstəyi götürür. 

Modelyer: Alo! (pauza) Bəli, buyurun. (pauza) Aydındır. 

Zəhmət olmasa, açarı binanın mühafizə otağındakı 

mühafizəçiyə verin. (pauza) Oldu, təşəkkür edirəm. 

Sağlıqla qalın! 
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Modelyer dəstəyi asıb, Alim və Aktrisanın yanına qayıdır. 

Yenə kresloda oturur. 

Modelyer: Yaxınlıqdakı binada evimi kirayə vermişdim. 

Bu gün kirayənişinlərim evdən çıxır. Onunla bağlı zəng 

etmişdilər. Üzrlü sayın. 

Alim: Bir şey olmaz. Narahat olmayın. 

Aktrisa: İndi həmin ev boşdur? 

Modelyer: Bəli. Nə idi ki? 

Aktrisa: Mənim bir rəfiqəm var. Neçə gündür ki, kirayə 

qalmağa münasib yer axtarır. Məncə, bura ona münasib 

olar. Əgər qiyməti də münasib olsa, ona deyərəm, sizin evi 

kirayə tutar. 

Modelyer: Yaxşı olar. Nə işlə məşğuldur? Kiminlə 

qalacaq? 

Aktrisa: Jurnalistdir. Tək yaşayacaq.  

Modelyer: Lap yaxşı. Əlaqə nömrəmi bilirsiz. Rəfiqənizə 

verərsiz, mənimlə əlaqə saxlasın. (biraz sükutdan sonra) 

Bu ev mənə atamdan qalan evdir. O ev isə rmərhum həyat 

yoldaşımdan qalıb. Oğlum orda yaşamaq istəmədi. Arabaya 

məhkum olandan sonra keçmişi ilə bağlı hər şeyi unutmaq 

istəyir. Ona görə bura köçdük.  

Aktrisa: Anlayıram. Tanrı oğlunuzun yardımçısı olsun! 
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Modelyer: Təşəkkür edirəm. (Alimə) Mənim oğlum da 

astrofizika ilə maraqlanır. Tez-tez kainat haqqında sənədli, 

elmi-bədii filmlər izləyir. Hərdən planetlərin, 

qalaktikaların, nebulaların rəsmlərini çəkir. Keçmişi ilə 

bağlı unutmadığı iki şey var. Bir şeir yazmaq, bir də 

astrofizika tutqusu. 

Alim: Nə gözəl!? Onunla tanış olmağı çox istərdim. 

Modelyer: (yerindən qalxıb masaya yaxınlaşır) Bütün 

günü burda nəsə yazırdı. Ya rəsm çəkib, ya şeir yazıb. 

(vərəqlərə baxır) Burda rəsmlər də var, şeir də var. 

(vərəqlərdən birini götürür) Aha, deyəsən, bu gün bunu 

yazıb. Onun ilk və tək oxucusu mənəm. (vərəqi götürüb 

yerinə qayıdır və kresloda əyləşir) Əgər canınızı sıxmazsa, 

şeirini sizinçün oxuyum!? 

Alim: Xoş olar. Əlbəttə, buyurun. 

Aktrisa: Aktrisa olduğumu nəzərə alsanız, şeirləri 

sevdiyimi də biləcəksiz. Sevə-sevə dinləyərəm. 

Modelyer: (səsini düzəltmək üçün astadan öskürür və 

şeiri oxuyur) 

Tanrı, bu kəsif qan qoxusu nədi? 

Qalxır ayağımdan burnuma sarı. 

Başım dumanlandı, ruhum göynədi, 
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məni bir kəndirdən asdı qollarım. 

 

Dartındım, dartındım sənə gəlməkçün, 

çırpındım, çırpındım, çata bilmədim. 

Bir bomba partladı içimdə bu gün, 

yenə qışqırıqdan yata bilmədim. 

 

Azad yaranmışdı bu yer kürəsi, 

onu məhkum etdi insan ilbəil. 

Dünyada açılan hər silah səsi, 

təkcə bir insanın ölümü deyil. 

 

Həm də insanlığın ölümüdür bu, 

vicdan intiharı, mərhəmət qətli... 

Tanrı, kainatın şirin yuxusu, 

bir silah səsiylə tamama yetdi. 
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İnsan ayaq açdı aya da bir gün, 

nə vaxtdır təlaşla döyür gözünü!? 

Üstündən bu izi təmizləməkçün, 

ay da boşluqlara atar özünü. 

Alim: (alqışlayır) Onun çox böyük ürəyi var! 

Aktrisa: (alqışlayır) İstedadını sizdən alıb demək! Əvvəlki 

bədii-fəlsəfi danışıqlarınız əbəs deyilmiş! Ruhunuzda 

ədəbiyyat var! 

Modelyer: Diqqətiniz üçün minnətdaram! Oğlumun bütün 

şeirlərində dünyanın, kainatın taleyi var. O, çox danışmağı 

sevmir. Nadir hallarda danışır və hər danışanda dünyanın 

aqibətindən qorxduğunu deyir. Həkimi bunu terror 

hadisəsinin təsiri ilə bağlı yaranan psixoloji narahatlıq 

hesab edir. Bəlkə də haqlıdır. Amma oğlum həmin 

hadisədən əvvəl də bu cür qəribə idi. 

Alim: Biz onunla tanış ola bilərik? 

Modelyer: Əvvəlcə, özündən bu haqda soruşmalıyam. 

Dediyim kimi, ünsiyyət qura bilmir. Özünə qapılıb. 

Alim: Anlayıram. Amma astrofizikaya marağı varsa, 

mənim astrofizik olduğumu desəniz, imtina etməz. Həm də 

onun söhbət edə bildiyi, anlaşa bildiyi birinə ehtiyacı var, 

məncə. 
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Modelyer: Astrofizikaya marağı çox böyükdür. Məncə, o, 

çox yaxşı fizik ya da astrofizik olacaqdı. Lənətə gəlmiş 

terror imkan vermədi. Universiteti bitirib doktorluq 

qazanmaq istəyirdi. Daha sonra xaricdə təhsil proqramı 

keçmək arzusu vardı. Amma terrordan sonra heç 

diplomunu belə ala bilmədi. Böyük sarsıntı keçirdi. 

Həkim Gənc oğlanın otağından çıxıb Modelyerə 

yaxınlaşır. 

Modelyer: (yerindən qalxıb Həkimlə üzbəüz dayanır) 

Doktor, fikrim yanınızda qalıb. Nə oldu? Necədir? 

Həkim: Narahat olmayın. Yaxşıdır. Sadəcə, həmin günü 

xatırlayıb və əsəbləri gərilib. Biraz söhbət etdik, özünü 

yaxşı hiss etdiyini dedi. 

Modelyer: Ondan çox nigaranam. Ona necə kömək 

edəcəyimi bilmirəm. 

Həkim: Sizə dediyimi etməlisiz. Ona ən böyük köməyiniz 

bu olacaq.  

Modelyer: Bunun işə yarayacağından əmin deyiləm! 

Həkim: Mən isə peşə təcrübəmə arxalanıb, işə 

yarayacağından əmin olduğumu deyirəm. Gerisi sizə qalıb. 

Modelyer: Axı bunu kim qəbul edəcək? Mən bununla 

maraqlanmışam. Heç kim yaxın durmaq istəmir. 
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Həkim: Axtarın. Tapılacaq. 

Modelyer: (köks ötürür) Çalışacağam. Minnətdaram, 

doktor! 

Həkim: Buyurun. Sağlıqla qalın! 

Modelyer: Siz də.  

Həkim çıxır. Modelyer onu ötürüb, Alim və Aktrisanın 

yanına qayıdır. Alim və Aktrisa ayağa qalxırlar. 

Alim: Biz də artıq gedək. Növbəti görüşümüzdə oğlunuzla 

tanış olacağımıza ümid edirik. 

Modelyer: Çox xahiş edirəm, biraz gözləyin. Sizinlə 

danışmaq istədiyim mühüm bir məsələ var. 

Alim: Olar. Buyurun. 

Alim və Aktrisa əvvəlki yerlərində - divanda otururlar. 

Modelyer də kresloda əyləşib, biraz sükutdan sonra 

davam edir. 

Modelyer: Daha doğrusu, danışmaq istədiyim mövzu, 

əsasən, qızınızladır. 

Aktrisa: Buyurun. Eşidirəm sizi. 

Modelyer: Oğlumun psixoloji durumu heç yaxşı deyil. 

Uzun müddətdir ki, həkimi dönə-dönə sevgiyə ehtiyacı 

olduğunu deyir. Mən bir ana kimi əlimdən gələni edirəm, 
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ona bütün varlığımla sevgi göstərməyə çalışıram. Amma 

onun ehtiyac duyduğu ülvi eşq-məhəbbətdir. Bunun üçün 

ona əngəlli olduğunu hiss etdirməyən, qayğısına qalan, ona 

sevgi və diqqət göstərən birinə ehtiyacı var. (biraz 

sükutdan sonra) Heç kəs əlil arabasına məhkum olmuş 

birini sevəcək qədər genişürəkli deyil. Daha doğrusu belə 

genişürəkli biriləri, əlbəttə, var, amma onu tapmaq çox 

çətindir. Çünki oğlum özünə qapandığı üçün sosial çevrəsi 

yoxdur. Mən bir ana kimi sizdən xahiş edirəm, siz 

aktrisasız, teatrda oynadığınız bir oyun zənn edib, oğluma 

sevgili olmağınızı istəyirəm. Bunu edərsiz? 

Aktrisa: Mən sizi tam olaraq anlamadım. Oğlunuzla 

sevgili olmağımı istəyirsiz? 

Modelyer: Onu sevməyə məcbur deyilsiz. Sevirmiş kimi 

edəcəksiz. Onun özünü xoşbəxt hiss etməsi üçün... Ona 

qayğı və diqqət göstərəcəksiz. Siz aktrisasız. Bunu sizdən 

yaxşı heç kəs bacarmaz.  

Alim: Aydındır. Oğlunuza bir oyun qurmaq istəyirsiz. 

Aktrisa: Və mənim də bu oyuna alət olmağımı istəyirsiz. 

Modelyer: Məni anlamağa çalışın, xahiş edirəm. Bu 

mənim üçün də asan deyil. Amma onun xoşbəxt olmağa 

ehtiyacı var. 

Aktrisa: Saxta bir sevgi oyununun oğlunuzu xoşbəxt 

edəcəyindən əminsiz? 
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Modelyer:  O, bunun saxta olduğunu bilməyəcək ki. 

Həqiqi zənn edəcək. 

Aktrisa: Bəs o aşiq olsa? Evlilik təklif etsə? 

Modelyer: Bunu istəyəcəyini sanmıram. Çünki mənimlə 

söhbətində kimsəni özünə məhkum etmək istəmədiyini 

deyib. Heç vaxt evlənməyəcəyini, övlad sahibi 

olmayacağını deyib. Odur ki, sadəcə sevgi və qayğıya 

ehtiyacı var. Evlənmək istəyəcəyinə inanmıram. 

Aktrisa: Siz ki, müdrik qadınsız. İnsan hislərindən 

danışırsız e. Bağlanarsa, aşiq olarsa, sonra bütün bunların 

oyun olduğunu öyrənərsə, indikindən daha da pis olacaq. 

Modelyer: Odur ki, öyrənməyəcək. Xahiş edirəm, bircə 

gün olsa belə, onu xoşbəxt görmək istəyirəm. Dediklərinizi 

anlayıram. O hissəni zamana buraxaq. Əgər dediyiniz 

olarsa belə, ondan da bir çıxış yolu fikirləşərik. Amma ona 

xoşbəxtlik lazımdır. Sevgi, diqqət, qayğı, nəvaziş lazımdır. 

Siz bunu ona göstərə bilərsiz. Bir filmdə, serialda 

çəkildiyinizi, teatr tamaşasında oynadığınızı düşünüb, bunu 

edə bilərsiz. 

Aktrisa: (yerindən qalxır) Mən aktrisayam, amma 

səhnədə. Həyatda belə bir ikiüzlülük edə biləcəyimi 

sanmıram. (Alimə) Ata, gedək, xahiş edirəm. 

Alim: (qalxır və Modelyerə üzgün-üzgün baxır) Sizi 

anlayıram, amma bizi bağışlayın. 
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Modelyer: (ayağa qalxıb Aktrisanın önünə keçir və dolan 

gözlərini qıza zilləyir) Xahiş edirəm, məni anlayın.  

Aktrisa: (üzgün) Bağışlayın. Getməliyəm. (qapıya doğru 

addımlayır) 

Modelyer: (güclə qüvvəsini toplayır) Bütün istəklərinizi 

təmənnasız yerinə yetirərəm. 

Aktrisa dayanıb, ona doğru çevrilir. Alim qızının 

qolundan tutur. Modelyer əlini divana söykəyib, dərindən 

nəfəs alır. 

Aktrisa: Necə? 

Modelyer: Sizə buna görə də pul da ödəyərəm. 

Aktrisa: (qəzəblə və istehza dolu gülüşlə) Təklifə bax da! 

Tanrım! Siz məni satın almaq istəyirsiz? 

Modelyer: (asta səslə qışqırır) Axı niyə anlamırsız? Buna 

məcburam və siz mənə kömək edə bilərsiz! 

Aktrisa: Baxın, xanım, sizin oğlunuzun öz ayaqlarını 

itirdiyi həmin terror hadisəsində mən öz anamı itirmişəm! 

Modelyer: (qıza doğru çevrilib, dərin hüznlə ona baxır) 

Necə? 
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Aktrisa: Bəli. Oğlunuzun oxuduğu universitetdə mənim 

anam müəllimə işləyirdi. Həmin terror hadisəsində həyatını 

itirdi. (boğulur və boğazını tutub öskürür) 

Alim: (təlaşla) Qızım! Qızım! Yaxşısan? 

Aktrisa: Mən yaxşıyam, ata! (Modelyerə) Sizi ən yaxşı 

mən anlayıram. Amma bunun oğlunuza kömək edəcəyini 

sanmıram! 

Modelyer: Deməli, buna görə terrordan danışanda özünüzü 

narahat hiss edirdiniz! Deməli, məni anlayırsız! Mən üzr 

istəyirəm! Çox üzr istəyirəm! Əgər məni anlayırsızsa, bunu 

edin. Məndən və oğlumdan bunu əsirgəməyin! 

Aktrisa: (üzgün, amma qəzəblə) Sağlıqla qalın! 

Aktrisa qapını açıb, çıxır. Daha sonra Alim üzgün 

baxışlarını Modelyerə dikib, təəssüfləndiyini bildirir. Alim 

də çıxdıqdan sonra Modelyer hönkür-hönkür ağlayaraq 

divana uzanır. İşıq sönür. 
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Ertəsi gün. İşıq yanır yenidən Modelyerin evində. Gənc 

oğlan masa ətarfında, əlil arabasında oturub, nəsə yazır. 

Modelyer əlində iki fincan çayla daxil olur. Bir fincanı 

Gənc oğlanın önünə qoyub, gözucu onun yazdığına nəzər 

salır. Digər fincanı öz ilə götürüb, divanda əyləşir. Pultu 

götürüb, televizoru açmaq istəyir, qəfil Gənc oğlana baxır 

və televizoru açmadan pultu dərhal yerinə qoyur. 

Modelyer: (çaydan qurtumlayır və Gənc oğlana baxır) Bu 

gün qonaqlarımız var. Onlar... 

Gənc oğlan: (onun sözünü kəsir) Bizim həmişə 

qonaqlarımız var. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Orxan Bahadırsoy                                                            “Terror”            

 
28 

Modelyer: (köks ötürür) Onlar səninlə tanış olmaq 

istəyirlər. 

Gənc oğlan: Və nədənsə bu evə gələn hər kəs mənimlə 

tanış olmaq istəyir. 

Modelyer: Hə, oğlum. Çünki sən maraqlı insansan. Hamı 

səninlə tanış olmaq istəyir. 

Gənc oğlan: Yox, ana! Mən maraqlı insan deyiləm. Sən 

məni bu evə gələn qonaqlara maraqlı insan kimi təqdim 

edirsən. Sən elə bilirsən ki, mən bunun fərqində deyiləm. 

Amma çox yaxşı bilirəm ki, sən qonaqlara mənim göy üzü 

ilə maraqlandığımı, fizikanı və astrofizikanı yaxşı bildiyimi 

deyirsən. Şeirlər yazmağımdan danışırsan və fürsət olanda 

şeirlərimi də oxuyursan. 

Modelyer: Məgər pis iş görürəm? Sən öz yazılarının 

yayımlanmasını istəmirsən. Mən də onların oxucusuz 

qalmağını istəmədiyim üçün qonaqlarımıza oxuyuram. 

Gənc oğlan: Hə. Əminəm. Sırf buna görə oxuyursan. 

Modelyer: Bəs nəyə görə oxuyuram ki? 

Gənc oğlan: Offf...! Ana! Danışdırma məni! 

Modelyer: Yox, mən anlamıram, axı sən nə düşünürsən? 
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Gənc oğlan: Ona görə oxuyursan ki, onların mənə 

acımalarını istəyirsən. İstəyirsən ki, mənə yazıqları gəlsin, 

mənimlə ünsiyyət qursunlar.  

Modelyer: Yanlış düşünürsən və mənə böhtan atırsan. Mən 

sənin ananam. Kiminsə sənə acımasını niyə istəyim? Niyə 

səni yazıq durumuna düşürüm? 

Gənc oğlan: Çünki sən də bilirsən ki, mən əlil arabasına 

məhkum olmuş yazığın biriyəm. 

Modelyer: (yerindən qalxıb iti addımlarla oğluna 

yaxınlaşır) Belə demə. (oğlanı qucaqlayır) Xahiş edirəm, 

bunu bir də demə. Mən sənin haqqında heç vaxt belə 

düşünməmişəm.  

Gənc oğlan: Kimdir bu gün gələn qonaqlarımız? 

Modelyer: (başını qaldırıb oğlunun üzünə baxır) Bəlkə 

sürpriz olsun, hə? Birazdan özün görəcəksən. 

Gənc oğlan: Onsuz da bilirsən ki, təkid etməyi sevmirəm. 

Demirsən, demə. Mən öz otağıma getmək istəyirəm. 

Modelyer: (dizləri üstə oturub, başını oğlunun dizinə 

qoyur) Xahiş edirəm, məni qırma. Onlarla tanışlıqdan 

məmnun olacaqsan. 

Gənc oğlan: Mən heç kəslə tanış olmaq istəmirəm. Artıq 

bezmişəm sənin məni biriləri ilə tanış etmək sevdandan. 
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Modelyer: Oğlum, bax, gəl səninlə bir şərt kəsək. (susur) 

Gənc oğlan: (onun davam etməsini gözləyir, amma 

danışmadığını görüb soruşur) Nə şərt? 

Modelyer: Birinci və sonuncu dəfə mənim xahişimi qəbul 

et. Bu adamlarla tanış ol. Əgər bu tanışlıqdan məmnun 

qalmasan, mən sənə söz verirəm ki, bir də səni heç kəslə 

tanış etməyəcəm.  

Gənc oğlan: (biraz fikirləşdikdən sonra) Söz verirsən ki, 

əgər məmnun qalmasam, bir də məndən bu barədə heç bir 

xahiş etməyəcəksən? 

Modelyer: (sevinclə) Hə, söz verirəm. 

Gənc oğlan: (əlini anasına uzadır) Razılaşdıq! 

Modelyer: (daha da sevinclə) Razılaşdıq! 

Modelyer ayağa qalxıb divana yaxınlaşır və oturur. Gənc 

oğlan yazmağa davam edir. Modelyer sevinclə oğluna 

baxıb, çaydan qurtumlayır.  Qəfil nəsə yadına düşür. 

Modelyer: Oğlum! 

Gənc oğlan: Bəli. 

Modelyer: Amma sən də mənə söz ver ki, yalandan 

məmnun olmadığını deməyəcəksən.  

Gənc oğlan: Necə yəni? 
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Modelyer: Yəni bu tanışlıqdan xoşun gəlsə, daimi ünsiyyət 

quracaqsan. Yoxsa bir də səni kiminləsə görüşdürməyim 

deyə, yalandan narazılıq etməyəcəksən. 

Gənc oğlan: Mənim fırıldaqçılığımı haçan görmüsən? 

Modelyer: (gülür) Dürüst oğlum mənim! 

Bu vaxt qapının zəng çalır. Modelyer sevinclə yerindən 

qalxır. 

Modelyer: Gəldilər! (qapıya yaxınlaşır) 

Gənc oğlan: (laqeyd) Xoş gəldilər! 

Modelyer qapını açır. Alim, Aktrisa və Jurnalist içəri 

daxil olurlar. 

Alim: Biz gəldik! 

Modelyer: Xoş gəldiniz! Elə mən və oğlum da intizarla 

sizi gözləyirdik! 

Aktrisa: Xoş gününüzə gələk. (Jurnalisti göstərir) Bu 

rəfiqəmdir. Sizə haqqında danışmışdım. Yeni kirayəçiniz. 

Modelyer: (Jurnalistə əlini uzadır) Məmnun oldum. 

Jurnalist: (onun əlini sıxır) Mən də. 

Modelyer: Gəlin, gəlin. Sizi oğlumla tanış edim.  
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Alim, Aktrisa, Jurnalist və Modelyer Gənc oğlana 

yaxınlaşırlar. Gənc oğlan əlil arabası ilə onlara tərəf 

çevrilib, laqeyd baxışları ilə onları süzür. 

Alim: (təbəssümlə Gənc oğlana əlini uzadır) Xoş gördük, 

Stiven! 

Gənc oğlan: (hirslə Alimin əlini sıxır) Mənim adım Stiven 

deyil! 

Alim: Amma sən Stiven Hokinqə oxşayırsan! 

Gənc oğlan gülümsəyir. Aktrisa narazı baxışlarla atasının 

qolunu sıxır. 

Alim: (Gənc oğlana) Görürsən? Sənin də xoşuna gəldi bu 

ad! (Aktrisanı göstərir) Bu gözəl xanım mənim qızımdır.  

Aktrisa: Tanışlığımıza şadam! (əlini Gənc oğlana uzadır) 

Gənc oğlan: (nəzakətlə Aktrisanın əlini sıxır) Mən də 

şadam!  

Aktrisa: (Jurnalisti göstərir) Bu da rəfiqəmdir.  

Jurnalist: (əlini Gənc oğlana uzadır) Şad oldum! 

Gənc oğlan: (eyni nəzakətlə Jurnalistin əlini sıxır) Mən 

də şad oldum! (qəfil nəsə xatırlayır) Sizi xatırladım!  

Jurnalist: Hardan xatırladınız? 
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Gənc oğlan: Televizordan.  

Jurnalist: Hə... Ola bilər... 

Modelyer masa üstündəki kağızları Gənc oğlanın 

önündən götürüb, şkafa qoyur. Ətrafdakı stulları çəkib 

qonaqlara göstərir. Alim, Aktrisa və Jurnalist otururlar. 

Modelyer əllərini Gənc oğlanın arabasına söykənib, 

təəccüblə Jurnalistə baxır. 

Modelyer: Televizordan?  Siz televiziyada çalışırsız? 

Jurnalist: Bəli. Televiziyada çalışıram. Xəbərlər 

proqramının müxbiriyəm. 

Gənc oğlan: Hər gün sizin xəbərlər proqramını izləyir. 

Bütün süjetlərinizə baxan qatı izləyicinizdir. Amma sizi 

xatırlamır. 

Modelyer: (qəfil xatırlayır) Ah! Hə...!? Bu sizsiz? Mən 

çox üzr istəyirəm. Ən son bir terror hadisəsi haqqında 

hadisə yerindən canlı yayımda idiniz və səhhətiniz qəfildən 

pisləşmişdi.  

Jurnalist: (özünü narahat hiss edir) Əfsus ki, elədir. 

Modelyer: Sizdən çox nigaran qalmışdım. Ümidvaram 

ciddi bir şey yoxdur? 

Jurnalist: (kədərlə) Ciddi bir şey var. O da terrordur. 

Başqa heç nə yoxdur. Narahat olmayın. 
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Modelyer: Anlayıram. (söhbəti dəyişməyə çalışır) Kim nə 

içmək istəyir?  

Alim: Mən çay içərəm. 

Aktrisa: Mən də. 

Jurnalist: Elə mən də.  

Modelyer: Bu dəqiqə. (gedir) 

Gənc oğlan: (Alimə) Doğrudan Stiven Hokinqə 

oxşayıram? 

Alim: (gülür) Xeyli oxşayırsan. 

Gənc oğlan: Axı mən skleroz deyiləm.  

Alim: Amma arabandan və oturuşundan ona oxşayırsan. 

Aktrisa: (narazılıqla atasının qolunu sıxır və heyranlıqla 

Gənc oğlana baxır) Amma sən çox yaraşıqlısan! 

Gənc oğlan: (utandığından yanaqları qızarır) Təşəkkür 

edirəm. 

Jurnalist: Məncə, kompliment deyil. Həqiqətən də 

yaraşıqlısan! 

Alim: Qatılıram. Sənin yanında mənim yaraşığım kölgədə 

qalır. Baxma qocaldığıma. Çox könül ovsunlamışam. 
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Gənc oğlan: (gülümsəyir) Buna əminəm. Bu arada, Stiven 

Hokinq də çox yaraşıqlı olub. Bir gün xanımı Ceyn onu 

parkda gəzdirirmiş. İngiltərəyə gələn turistlərdən biri ona 

yaxınlaşıb həqiqi Stiven Hokinq olub-olmadığını soruşur. 

O isə belə cavab verir: “Həqiqi Stiven Hokinq daha 

yaraşıqlıdır!” 

Hamı gülür. Gənc oğlan da onların gülüşünə heyranlıqla 

baxıb sevinir. 

Alim: Bu haqda oxumuşdum. Gözəl əhvalatdır. Anan dedi 

ki, astrofizikanı sevirsən və bu haqda dərin biliklərə 

maliksən. 

Gənc oğlan: Dərin deməyək. Sevdiyimdən dolayı 

maraqlanmışam. 

Alim: Göy üzünə yaxından baxmaq istəyirsən? 

Gənc oğlan: Necə yəni? 

Alim: Teleskopla. Aya, Marsa, Veneraya və başqa 

ulduzlara yaxından baxmaq istəyirsən? 

Gənc oğlan: Bunu kim istəməz ki? 

Alim: O zaman məndən sənə söz: tezliklə səni maraqlı bir 

yerə aparacağam və ordan mənim teleskopumla göy üzünə 

baxacağıq.  
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Gənc oğlan: Doğrudan? (sevincək) Sizin teleskopunuz 

var? 

Alim: Ah! Anan sənə məndən danışmayıb? Mən 

astrofizikəm. Bir astrofizikin teleskopu olmazmı?  

Gənc oğlan: Bu çox yaxşı oldu. Sizə minnətdar olaram! 

Alim: Söz! Vaxtını təyin edib sənə deyərəm. 

Aktrisa: Ata, mən də baxmaq istəyirəm. 

Alim: O zaman ikinizi də apararam. 

Aktrisa: Bu neçə ildə mənə bircə dəfə də göy üzünün 

mükəmməlliklərini göstərməyib. 

Alim: Sən aktrisasan, qızım. Düşünmüşəm ki, bu, sənin 

üçün maraqlı olmaz. 

Aktrisa: Sən astrofiziksən, ata. Məgər teatr, kino sənin 

üçün maraqlı deyil? 

Alim: Onlar mədəniyyətdir. Ümumbəşəridir. 

Aktrisa: Göy üzü də bütün insanlarındır. Peşəsindən asılı 

olmayaraq. Təkcə astrofiziklərin deyil ki. 

Gənc oğlan: (alqışlayır) Əhsən! 

Alim: Təsliməm! 

Gənc oğlan: Bir aktrisaya söz çatdırmaq olarmı? 
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Alim: Olmaz, əlbəttə. 

Modelyer: (əlində çaylarla daxil olur) Çaylarınız gəldi. 

Şirin söhbətinizə mane olduğum üçün üzr istəyirəm. 

(çaylara masanın üzərinə qoyub fincanları nəlbəkilərə 

düzərək, qonaqlara paylayır) 

Alim: Nə əcəb özünüzə köməkçi tutmursuz?! Adətən 

modelyerlər ev işlərini görməzlər. 

Modelyer: Düzü, bunu istəyirdim. Oğlum razı olmadı. Ona 

görə də öz işlərimi özüm görürəm. 

Jurnalist: Məncə, bu daha yaxşıdır. Doğru edirsiz.  

Modelyer: (Alimi və Gənc oğlanı göstərir) Məncə, bu iki 

göy üzü səyyahını baş-başa buraxaq. Qızlar, təklif edirəm 

ki, divana keçək.  

Aktrisa: Əla olar. (çayını götürüb qalxır)  

Alim: Hə! Xanımların həmişə gizli söhbətləri olur! 

Aktrisa: (uca səslə) Seksist düşüncədir! 

Gülüşürlər. Jurnalist və Modelyer də çaylarını götürüb, 

divanda əyləşirlər. Gənc oğlan və Alim mehribanlıqla 

söhbətə davam edirlər. Modelyer çaydan qurtumlayıb 

Jurnalistə diqqətlə baxır. 
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Modelyer: Danışıq qabiliyyətinizi və üz cizgilərinizi çox 

bəyənirəm! 

Jurnalist: Təşəkkür edirəm. 

Modelyer: Fikrimi rahat buraxmayan bir sualım var. Əgər 

istəsəz, cavablandırmaya bilərsiz. 

Jurnalist: Buyurun. 

Modelyer: Hər dəfə terror hadisələrindən, müharibə 

bölgələrindən səsinizi eşidirik. Bu çox çətin olmalıdır. 

Keçən dəfə yayım vaxtı narahatlıq keçirməyiniz məndə 

suallar doğurdu. Bu narahatlığın səbəbi hadisələrin 

faciəsidir, yoxsa terrorla bağlı travmanız var? 

Jurnalist: (rəngi ağarır, alnının tər damcılarını silir) Var. 

(pauza) Bundan üç il öncə... Hamilə idim. Bir gün məlumat 

aldıq ki, gecə klubuna bomba qoyublar. Çəkiliş üçün hadisə 

yerinə yollandıq. Çəkilişə yenicə başlamışdıq ki, bomba 

partladı. Hələ doğulmayan körpəmi itirdim. Bətnimdə öldü. 

Modelyer: (köks ötürür) Ah! Ah! Ah! İnsan qana susayıb, 

qızım!  

Jurnalist: Bu, sadəcə, dəhşət idi. 

Modelyer: Sizi çox yaxşı anlayıram. 

Jurnalist: Mən övladımın bətnimdəki çığırtılarını hər gün  

eşidirəm. 
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Modelyer: Başqa övladınız var? 

Jurnalist: İlk hamiləliyim idi. Bətnimdən körpəmin nəşini 

çıxardılar və o əməliyyatdan sonra bir də heç vaxt hamilə 

qala bilməyəcəyimi dedilər. 

Modelyer: (gözlərindən yaş axır) Buna rəğmən, hələ də 

işinizə davam edir və terror hadisələrinin içində olursuz. 

Jurnalist: İşimi sevirəm. O ayrı. Amma nə qədər çətin olsa 

da, insanları terror hadisələri haqqında məlumatlandırmaq, 

baş verən fəlakətləri göstərib, terrora nifrət yaratmaq və 

teror hadisələrinin qarşısının alınması üçün vasitəçi olmaq 

başqa cür hiss etdirir. Digərləri mənim yaşadığım fəlakəti 

yaşamasın deyə. 

Modelyer: Çox böyük ürəyiniz var! (biraz sükutdan sonra 

Aktrisaya baxır) Bəs siz necə tanış olmusuz? 

Aktrisa: Universitetdə baş verən terror hadisəsindən sonra 

bu böyük ürəkli qız terrorda həyatını itirənlərin ailələri ilə 

bir-bir görüşür, reportajlar hazırlayır, onlara mənəvi dəstək 

olurdu. Bir gün də bizə gəldi. Ondan sonra münasibətimiz 

möhkəmləndi. 

Modelyer: (Jurnalist qızın əlini sıxır) Dünyanın sizin kimi 

insanlara ehtiyacı var. Bəs həyat yoldaşınız hardadır? Mənə 

dedilər ki, evi tək tutacaqsız. 

Jurnalist: (üzüntülü pıçıltı ilə) Biz ayrılmışıq.  
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Modelyer: Anladım. (üzgün halda susur) 

Aktrisa: (gülümsəyir) Artıq bu söhbətlər kifayət edər. 

Dərdlərimiz köpükləndi. (köks ötürür və özünü toplayıb 

Modelyerə baxır) Siz rəfiqəmə evi göstərəcəksiz? 

Modelyer: Əlbəttə. Sən də oğlumla baş-başa qal biraz. 

Atanı da aparcağam ki, geniş söhbət edə biləsiz. Xahiş 

edirəm, o sərt davransa, anlamağa çalış.  

Aktrisa: Narahat olmayın. (gülümsəyir) 

Modelyer: Təşəkkür edirəm.  

Modelyer ayağa qalxır. Daha sonra Jurnalist və Aktrisa 

da qalxıb masa ətrafında söhbət edən Alim və Gənc 

oğlana yaxınlaşırlar. 

Modelyer: (Alimə) İstəyirəm evi yeni kirayənişinimə 

göstərim. Bizə yoldaşlıq edərsiz? 

Alim: Əlbəttə! (ayağa qalxır) Məmnuniyyətlə! (Gənc 

oğlana) Görüşərik, Stiven! 

Gənc oğlan: Görüşərik! (gülümsəyir)  

Aktrisa: Mən burda sizi gözləyəcəyəm.  

Modelyer: Yaxşı. (Aktrisaya göz vurur) Sizə xoş 

söhbətlər! 

Aktrisa: Təşəkkürlər!  
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Modelyer, Alim və Jurnalist çıxırlar. Aktrisa masa 

ətrafındakı stullardan birində - Gənc oğlanın yanında 

oturur. 

Aktrisa: Atamın sənə Stiven deməsi həqiqətən xoşuna 

gəlir? 

Gənc oğlan: Əlbəttə. Bir adama Stiven Hokinq demək, onu 

çox uca tutmaqdır. Çünki Stiven Hokinq dünyaya gəlmiş ən 

nəhəng dahilərdən biridir. Səni anlayıram. Elə bilirsən ki, 

əlil arabasında olduğum üçün bu mənim xətrimə dəyər. 

Amma atan astrofizikdir və bunun böyük iltifat olduğunu 

yaxşı bilir. 

Aktrisa: Yox, mən elə düşünməmişdim, sadəcə... 

Gənc oğlan: (onun sözünü kəsir) Səninlə bir şərt kəsim! 

Mənimlə səmimi ol! Əgər səmimi olmayacaqsansa, bir də 

mənimlə söhbət etmə. 

Aktrisa: Üzr istəyirəm. 

Gənc oğlan: Üzr də istəmə. Sadəcə, səmimi ol, kifayətdir. 

Aktrisa: Yaxşı! (biraz sükutdan sonra) Anan dedi ki, sən 

yaxşı şəkillər çəkirsən. Əsasən, ulduzların, nebulaların 

şəklini çəkdiyini dedi.  

Gənc oğlan: Elədir. 

Aktrisa: Mənə göstərə bilərsən? 
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Gənc oğlan: Sən onlardan anlamayacaqsan axı. 

Aktrisa: Anlamaram, öyrədərsən. 

Gənc oğlan: (gülümsəyir və şkafı göstərir) Ordan kağızları 

və dəftərləri götürüb mənə verə bilərsən? 

Aktrisa: Əlbəttə! 

Aktrisa ayağa qalxıb şkafdan kağızları və dəftərləri 

götürür, masanın üstünə - Gənc oğlanın önünə qoyur. 

Gənc oğlan bir neçə vərəqə baxıb birini Aktrisaya 

göstərir. 

Gənc oğlan: Bu... 

Aktrisa: (qız onun sözünü kəsir) Orionun şəklidir. 

Gənc oğlan: (təəccüblə) Aha... Hardan bildin? 

Aktrisa: (səhnədəymiş kimi ədalarla səlis və sürətli 

danışır) Orion göy üzünün şimal kürəsində Böyük Ayıdan 

sonra ən çox diqqət çəkən bürcdür. Haqqında müxtəlif 

əfsanələr mövcuddur. Bu əfsanələrdən ən maraqlısı, daha 

doğurusu, mənim ən çox bəyəndiyim, Orion adlı ovçu ilə 

yeddi gözəl qızın əfsanəsidir. Meşədə ova çıxan Orion adlı 

ovçu biri-birindən gözəl yeddi qızla rastlaşır. Ovçu onlara 

aşiq olur, amma qızlar qorxub qaçırlar. Ovçu yaxalamaq 

istəyir, qızlar qaçır. Qızlar qaçır, ovçu yaxalamaq istəyir. 

Ta ki, bu yeddi gözəl qız bir uçuruma çatırlar və ovçudan 

xilas olmaq üçün Tanrıdan imdad diləyirlər. Tanrı onları 
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göy özündə ulduzlara çevirir. Amma ovçu Orion göy 

üzündə də onları rahat buraxmır. Çünki qızlar göy üzündə 

də əlində nizə tutmuş ovçu görünüşünü alırlar.  

Gənc oğlan: (heyrətlə alqışlayır) Əhsən! Sanki bir teatr 

tamaşası izlədim. (gülümsəyir) 

Aktrisa: Bəs deyirdin anlamayacağam? 

Gənc oğlan: Bağışla! Yəqin atan sənə çox şey öyrədib! 

Aktrisa: Özümün də həmişə marağım olub.  

Gənc oğlan: Bu ki, əladır! 

Aktrisa: Hə! Sənlə danışmağa mövzumuz çoxdur. (gülür) 

Gənc oğlan: Deməli, mənlə çox danışmaq istəyirsən? 

Aktrisa: Həm də lap çox! 

Gənc oğlan: Səbəb? 

Aktrisa: Səndə böyük poetik ruh və iti düşüncə var. Bu 

diqqət çəkməyə bilməz axı! 

Gənc oğlan: Poetik ruh! (istehza ilə) Anamın qiraətlərini 

çox dinləmisən?  

Aktrisa: (gülür) Yox! Cəmi bir dəfə. Amma səndən də 

dinləmək istəyirəm. 

Gənc oğlan: Sənə şeir oxumağımı istəyirsən? 
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Aktrisa: Hə! Və etiraz qəbul etmirəm! 

Gənc oğlan: (diqqətlə onu süzür və şıltaqlığına valeh 

olmuş halda gülümsəyir) Yaxşı! (önündəki vərəqlərdən 

birini götürüb oxumağa başlayır)  

Sevsən, öncə günahlarımı sev! 

Tanrının belə 

bağışlaya bilməyəcəyi günahlarımı... 

Sevsən, öncə saçlarımı sev! 

Məndən usanan, 

məndən küsən 

və məni hər gün tərk edib gedən 

dəstə-dəstə saçlarımı... 

Sevsən, öncə əllərimi sev! 

Titrəməkdən yorulan, 

kiməsə uzanmağa gücü qalmayan əllərimi... 

Sevsən, öncə ayaqlarımı sev! 

Bədənimi daşıya bilməyən, 

dəmirlərə məhkum 
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və getdikcə daşlaşan ayaqlarımı... 

Sevsən, sonra məni sev! 

Özündən belə, küsən, 

gözləri artıq heç nə ifadə etməyən 

və yuxusu kabuslar dolu məni... 

Hə... bir də ki... 

sən heç bilirsən, hər gün bomba səsləri eşitdiyimi? 

Gənc oğlan əlindəki vərəqi masanın üstünə qoyur. Aktrisa 

dərin fikirdən oyanır və gözlərindən yanağına süzülən yaş 

damcısını silib gülümsəyir. 

Aktrisa: Gözəldir! 

Gənc oğlan: (sərt və laqeyd) Sevmirəm ağlamağı! 

Aktrisa: (daha çox gülümsəməyə çalışır) Hə... Bağışla... 

Gənc oğlan: (onun sözünü kəsir) Süni gülüşü də 

sevmirəm. 

Aktrisa: (üzgün və hirsli) Sən də heç nəyi sevmirsən! 

Gənc oğlan: Bax, bunu sevirəm. İndiki halını. Təbii. 

Ürəyində və beynində olduğu kimi... 

Aktrisa: (biraz sükutdan sonra) Sən heç aşiq olmusan? 
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Gənc oğlan: Hə, əlbəttə. 

Aktrisa: Kimə? 

Gənc oğlan: Göy üzünə! 

Aktrisa: Bunu təxmin etmişdim. 

Gənc oğlan: Bəs sən? 

Aktrisa: Mən də. 

Gənc oğlan: Sən kimə? 

Aktrisa: Səhnəyə. 

Gənc oğlan: (gülümsəyir) Mən də bunu təxmin etmişdim. 

Aktrisa: Sənə gülüş çox yaraşır! 

Gənc oğlan: (yenidən sərt ifadə alır) Təşəkkür edirəm. 

Araya sükut çökür. Gənc oğlan önündəki vərəqlərə baxır. 

Aktrisa ayağa qalxıb onun arxasına keçir və onunla 

birlikdə vərəqlərə baxır. Gənc oğlan başını qaldırıb onun 

nə etdiyini yoxlayırmış kimi nəzər salır və daha sonra 

vərəqlərlə maraqlanmağa davam edir. 

Aktrisa: (əllərini Gənc oğlanın boynuna dolayır) Bilirsən, 

göy üzünə baxmaq üçün səbirsizlənirəm. Heç vaxt bu qədər 

arzulamamışdım ulduzlara yaxından baxmağı. 
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Gənc oğlan: (ürəyi sıxılmış halda) Atan söz verib! Görək 

nə vaxt tutacaq?! 

Aktrisa: O, söz verdisə, tutar.  

Gənc oğlan: (ürəyi sıxılmış, səbri tükənmiş halda) 

Əllərini boynuma dolamağından narahatam! 

Aktrisa: (əllərini çəkmir) Niyə? 

Gənc oğlan: Sadəcə, narahatam. 

Aktrisa: (yenə əlini çəkmir) İnsanlar qayğı görəndə, 

nəvaziş görəndə sevinir. Sən heç bilirsən ki, bir qolun sevgi 

ilə boynuna dolanmasını arzulayan nə qədər adam var? 

Gənc oğlan: (hirslə) Hə, bilirəm. Çünki onlar bunun 

olacağına ümid edirlər və arzulayırlar. Mən isə heç vaxt 

ümid etməmişəm, ona görə də arzulamıram. 

Aktrisa: (əlini çəkmir) Bəs niyə ümid etməmisən? Məgər 

sənin boynun sarılası boyun deyil? 

Gənc oğlan: (yüksək səslə) Sən məni görmürsən? Yoxsa 

anlamırsan? Mən şikəstəm! Kim və niyə qucaqlasın məni? 

Aktrisa: (əlini çəkir və Gənc oğlanın arxasında hirslə 

var-gəl edərək yüksək səslə danışır) Sən çox bədbinsən! 

Elə bilirsən ki, dünyada sadəcə sən varsan! Elə bilirsən ki, 

səndən başqa heç kəs heç nə itirməyib! Amma elə deyil, 

əzizim, elə deyil! Terror qruplaşmalarının işğal etdiyi 
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ölkələrdə insanlar parçalara ayrılır. Diri-diri basdırılır. 

Yandırılır. Onların doğmalarını onların gözü qarşısında 

öldürürlər. Müharibələrdə insanlar damğalanır, zorlanır. 

Kimiləri ev-eşiyindən qaçıb canını qurtarmaq üçün uzaq 

yerlərdə qaçqın həyatı yaşayır. Biri gözünü itirir, biri əlini, 

biri də ayağını. Axı sən tək deyilsən. Dünyanın dörd 

yanında bu vəhşiliyin qurbanları var. Onlar hər gün, hər an 

ümid edirlər və gözləyirlər ki, onlara sarı bir əl uzansın. 

Sən isə sənin boynuna dolanan qolları rədd edirsən. Məncə, 

sən özünü düşünən eqoistdən  başqa bir şey deyilsən. 

Gənc oğlan: (peşmanlıqla) Sən məni anlamayacaqsan. 

Aktrisa: (daha yüksək səslə danışır) Niyə anlamıram ki? 

Məgər mən heç nə itirməmişəm? Məgər mən bilmirəm qəfil 

bir dəhşətin, böyük siyasi hiylələrin günahsız qurbanı 

olmaq nə deməkdir? 

Gənc oğlan: Axı sən nə itirmisən ki? 

Aktrisa: (biraz sükutla onun gözlərinə hirsli-hirsli baxır) 

Heç nə! (çantasını götürür) Sən əzab çək! Sən ümid etmə! 

Sən hər kəsdən, hər şeydən qaç! Sənə uzanan bütün əlləri 

və qolları rədd et! Sən necə bilirsən, necə istəyirsən elə də 

yaşa! Məni bağışla! Deyəsən, çox yersiz hərəkətlər etdim. 

Sağlıqla qal. (qapıya doğru hirslə addımlayır) 

Gənc oğlan: Dayan! (arabasını onun arxasıyca sürür) 

Dayan dedim! (aktrisa qapını açıb çıxır və qapını möhkəm 

çırpır) Lənətə gələsən! (arabanın tutacağını yumruqlayır) 
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Lənətə gələsən! Mən axmağın yekəsiyəm! (arabasını 

otağına doğru sürür) Mən sarsağam. Mən əclafam! 

Gənc oğlan otağına girir. İşıq sönür. 
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Bir müddət sonra. İşıq yanır teatrda. Aktrisa və Gənc 

oğlan birlikdə salondan səhnəyə yaxınlaşırlar. Aktrisa 

səhnənin önündə oturub ayaqlarını aşağı sallayaraq 

yellədir. Gənc oğlan onun üzbəüzündə əlil arabasında 

oturub heyranlıqla ona baxır. 

Aktrisa: Mən bu səhnəyə aşiqəm. Əvvəllər bu teatra 

tamaşaçı kimi gələrdim, indi bu teatrın aktrisasıyam. 

Gənc oğlan: Arzular çin olanda xatirəyə çevrilir, çin 

olmayanda hüznə.  

Aktrisa: Uşaq tamaşalarına gətirərdilər məni. Mənsə 

böyük tamaşalarına baxmaq istəyirdim. Əsəbiləşərdim 

səhnədə nağılvari oyunlar görüncə. Mən Şillerin, Şekspirin, 

Kleistin, Brextin əsərlərini izləmək istəyirdim.  

Gənc oğlan: Neçə yaşın vardı? 

Aktrsia: On. 

Gənc oğlan: O yaşda sən bu müəlliflərin əsərlərindən nə 

anlayacaqdın? 

Aktrisa: Yaşımdan tez böyümüşdüm.  

Gənc oğlan: Bəlkə də böyümək istəyirdin.  

Aktrisa: Hə, ola bilər. (biraz sükutdan sonra) Heç tamaşa 

izləmisən? 
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Gənc oğlan: (istehza ilə) Cəngəllik adamıyam?  

Aktrisa: (gülür) Nə bilim! Dedim bəlkə marağında 

olmayıb. 

Gənc oğlan: Tələbə olanda tez-tez gəlirdim. Bu arabaya 

məhkum olandan sonra gələ bilməmişəm. 

Aktrisa: Səhnəyə çıxmaq istəyirsən? 

Gənc oğlan: Neyləyəcəm səhnədə? 

Aktrisa: (aşağı düşür) Səhnədə olmağın necə bir hiss 

olduğunu dadacaqsan... 

Gənc oğlan: Məndən aktyor çıxmaz. 

Aktrisa: (arabanı sürüb səhnəyə çıxarır) Sən mənim 

dediklərimi et... 

Gənc oğlan: Yaxşı. 

Aktrisa: (onun üzünü salona tərəf çevirib arxasında 

dayanır) Gözlərini yum. 

Gənc oğlan: (yumur) Aha... 

Aktrisa: Gözlərini açanda bu salonu dolu gör, fərz et ki, 

hər bir oturacaqda adam oturub və sənə baxır. 

Gənc oğlan: Yaxşı. Açım indi? 

Aktrisa: Aç. 
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Gənc oğlan gözlərini açır və təəccüblə ətrafa baxır. Rəngi 

qızarır. Gözlərini Aktrisadan  yayındırır. 

Aktrisa: Hə, nə oldu? 

Gənc oğlan: Heç nə görmədim. 

Aktrisa: (qəhqəhə çəkir) Heç nə hiss etmədin?  

Gənc oğlan: Yox. Mənə həmişə qəribə gəlib. Məsələn, sən 

Cülyetta olmadığın halda özünü necə Cülyetta kimi hiss 

edə bilirsən ki? Ya da sən boş oturacaqlarda adamların  

oturduğunu görməyi necə bacarırsan? İncimə e. Mən biraz 

materialistəm. 

Aktrisa: Materialist? O romantik-fəlsəfi şeirləri mən 

yazmamışam ki. Sən yazmısan. Materialist şeir yazmaz. 

Gənc oğlan: Niyə? 

Aktrisa: Çünki şeir təxəyülün, hiss, həyəcan və duyğuların 

məhsuludur. Bunların heç biri də material deyil. 

Gənc oğlan: Boş oturacaqların adamla dolu olduğunu 

görmək də şizofreniyadır yəqin. 

Aktrisa: (süni gülüşlə) Sənət adamlarının hamısı 

şizofrendir. 
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Gənc oğlan: Amma yaxşı ki, indi boşdur. Burda çox yox 

iki nəfər oturub mənə baxsaydı, bir kəlmə danışa 

bilməzdim. 

Aktrisa: Niyə? 

Gənc oğlan: Həyəcandan. 

Aktrisa: Bəs üç yüz, dörd yüz nəfər oturanda neyləyərsən? 

Gənc oğlan: Özümü ən qorxulu atraksion cihazlarındakı 

kimi hiss edərəm. Ciddi sözümdür. Dilim tutular e. 

Ayaqlarım kimi... 

Aktrisa: Səndə ki bu dil var, tutulmaz, qorxma. (onun 

boynunu qucaqlayır) Amma mən bu səhnəni də, bu salonu 

da sevirəm. 

Gənc oğlan: Yadımda qalıb... 

Aktrisa: Nə? 

Gənc oğlan:  Bir dəqiqə... 

Aktrisa: Nəyi xatırlamağa çalışırsan? 

Gənc oğlan: Dodaqlarını yaxına gətir... 

Aktrisa: (dodaqlarını ona yaxınlaşdırır) Aha... 

Gənc oğlan: (barmağı ilə onun dodağına toxunur) 

Ləyaqətsiz əlim müqəddəs qəşəng, mehraba toxundu 
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bağışla məni. Dodaqlarım iki fəqir zəvvartək, yuyar bir 

öpüşlə həmin ləkəni. 

Aktrisa: Əlinə çox sərtsən mehriban zəvvar, o ki sədaqətlə 

yandırar çıraq. Mömin zəvvar üçün pirin əli var, onların 

əlləri öpüşür ancaq. 

Gənc oğlan: Onların dodağı yoxdurmu məgər? 

Aktrisa: Vardır, dua üçün, bilir tanrı da. 

Gənc oğlan: Ey müqəddəs pirim, mərhəmət göstər, əllərtək 

xoşbəxt et dodaqları da. 

Aktrisa Gənc oğlanın dodaqlarından öpür. Biraz sonra 

Aktrisa başını Gənc oğlanın çiyninə qoyub boynundan 

öpür. 

Aktrisa: Şekspir. “Romeo və Cülyetta”dandır. 

Gənc oğlan: Hə, ən sevdiyim səhnəsidir. Bayaqdan 

xatırlamağa çalışırdım. 

Aktrisa: İndi bunu niyə xatırladın? 

Gənc oğlan: Səni öpməyə bəhanə olsun deyə. 

Aktrisa: (başını onun çiynindən qaldırıb qəhqəhə çəkir) 

Bunun üçün bəhanəyə ehtiyac yoxdur ki. Açıq-aydın təklif 

edə bilərsən, cəhd də edə bilərsən. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Orxan Bahadırsoy                                                            “Terror”            

 
55 

Gənc oğlan: Yaxşı. Bəlkə artıq gedək? Bu səhnədə özümü 

məşhur teatr aktyorları kimi hiss etdim. Görürsən, Şekspir 

də gəldi ağlıma. Birazdan tamaşa filan oynayacağam. 

Aktrisa: (gülür) Səni səhnədə izləməyi o qədər istərdim 

ki... 

Gənc oğlan: Dolama məni. Pilləkənlərdən enməyimə 

kömək et. 

Aktrisa: Yaxşı 

Aktrisa Gənc oğlanın arabasından tutub pilləkənlərlə 

səhnədən endirir və salonun içi ilə hərəkət edirlər. İşıq 

sönür. 
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3 ay sonra. İşıq yanır Modelyerin evində. Salon. Modelyer 

və Alim divanda oturublar. 

Modelyer: Hər şey yoluna düşür. Mən oğlumu heç vaxt 

belə xoşbəxt görməmişdim. Həkimi haqlı imiş. Onun 

sevgiyə ehtiyacı varmış. 

Alim: Hər kəsin sevgiyə ehtiyacı var. 

Modelyer: Doğrudur. Qızına borcluyam. Onun sayəsində 

oğlumun üzü gülür.  

Alim: Biraz gec oldu bir-birlərinə alışmaları. Əvvəllər hər 

gün dalaşırdılar. 

Modelyer: (gülür) Gündüz dalaşıb, axşam yenə 

görüşürdülər. 

Alim: (gülür) İnanırsan, üç ay əvvəl səninlə görüşdüyümüz 

o günü xatırlayıram. Biz sadəcə səninlə bir iş görüşməsinə 

gəlmişdik. Amma indi ailəvi dost olmuşuq.  

Modelyer: Sizi mənə Tanrı göndərmişdi. 

Alim: (biraz sükutdan sonra) Amma məni narahat edən 

bəzi məsələlər var. 

Modelyer: Nə kimi? 
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Alim: Oğlun əvvəl-axır həqiqəti öyrənəcək. Onda necə 

olacaq? 

Modelyer: Biz də çalışarıq ki, öyrənməsin. 

Alim: Nə vaxta qədər? Axı... (susur) 

Modelyer: Axı nə? 

Alim: Açıq danışacağam, sən öz oğlunu düşündüyün kimi, 

mən də öz qızımı düşünürəm. Bir gün o da kiməsə aşiq 

olacaq, ailə qurmaq istəyəcək.  

Gənc oğlan əlil arabası ilə daxil olur. Alim və Modelyer 

onu görmür. Gənc oğlan öz otağının qapısı önündə durub 

onları dinləyir. 

Modelyer: Bu barədə mən də düşünürəm. Amma hələ ki, 

bir çarə tapmamışam. 

Alim: Sevgi oyuncaq deyil. Oğlun qızıma həqiqətən aşiq 

olarsa, bağlanarsa – ki, məncə, bütün bunlar artıq olub – 

onda hər şey çox daha pis olacaq? O, bütün bunların onu 

xoşbəxt etmək üçün qurulmuş oyun olduğunu biləndə 

ikiqat sarsılacaq. 

Modelyer: (qəzəblə) Heç vaxt bilməyəcək. Qızın bu oyunu 

bitirmək istəyəndə bir bəhanə ilə ayrılıb həyatına davam 

edər. 
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Alim: Çox asanlıqla danışırsan. Səncə, oğlun bunu belə 

asanlıqla qəbul edəcək? 

Gənc oğlan əllərini yumruqlayıb arabanın tutacağına 

sıxır. Gözlərində yaş damcıları yanağına süzülür. 

Modelyer: Mənim oğlum müdrikdir. Anlayışlıdır. Birinin 

ondan ayrılmasını faciəyə çevirməz. 

Gənc oğlan: (yüksək səslə) Hə, ana. (Alim və Modelyer 

yerlərindən dik atılıb ona tərəf çevrilirlər) Birinin məndən 

ayrılmasını faciəyə çevirmərəm. (boğuq səslə) Amma 

anamın mənə belə bir vicdansız oyun qurması faciənin ən 

böyüyüdür. Hətta, mənim əlil arabasına məhkum 

olmağımdan da daha böyük!  

Modelyer: Oğlum... 

Modelyer ona tərəf yeriyir. Gənc oğlan qəfil cəldliklə 

arabasını sürüb öz otağına girir və qapını möhkəm çırpır. 

Modelyer: (qapını döyür) Oğlum! Xahiş edirəm, aç qapını. 

(ağlayır) Oğlum! Heç bir şey sənin bildiyin kimi deyil! Aç 

qapını! Mən sənə hər şeyi izah edərəm. 

Alim: (Modelyerə yaxınlaşır) Burax onu. Biraz tək qalsın!  

Modelyer: (qışqırır) Çəkil! Mənə yaxın gəlmə!  

Alim: Nə oldu sənə? 
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Modelyer: (daha möhkəm qışqırır) Çəkil dedim! Hər şeyi 

qəsdən etdin! Onun eşitməyini istəyirdin. Bu sənin arzun 

idi! 

Alim: Sən nə danışırsan? Hirsli başda ağıl olmaz! Sonra 

peşman olacağın şeyləri demə! 

Modelyer: (boğuq səslə) Mən çox şey istəməmişdim! O 

azca xoşbəxt olsun deyə ona yalan danışacaq qədər əzablı 

bir işə belə qol qoymuşdum. Mən hər şeyi onun yaxşılığı 

üçün... (ağlamaqdan danışa bilmir və hönkürür) 

Alim: (ona yaxınlaşıb qucaqlayır) O da bunu anlayacaq. 

Sadəcə, ona biraz zaman ver. 

Modelyer gözlərinin yaşını silib masaya yaxınlaşır. 

Masanın üstündən telefonu götürüb nömrə yığır və 

qulağına qoyur. 

Modelyer: Alo! (pauza) Doktor, salam. Bağışlayın, narahat 

edirəm. (pauza) Dediyiniz işə yaramadı. O hər şeyi 

öyrəndi. (pauza) İndi özünü otağa kilidləyib. (pauza) 

Bilmirəm. Necə olduğunu bilmirəm. Qapını açmır, 

danışmır. (pauza) Yaxşı. Siz də tez gəlin, xahiş edirəm.  

Telefonu söndürüb masanın üstünə qoyur və yenə 

hönkürür. 

Alim: Sakitləş. İndi belə ağlamaqdansa oturub bir çıxış 

yolu tapmaq lazımdır. 
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Modelyer: (qüvvəsini toplayaraq) Qızını çağır. Həkim 

dedi ki, onu çağıraq. 

Alim: Bu dəqiqə! (telefonu götürüb nömrə yığır və 

qulağına qoyur) Qızım. (pauza) Hardasan? (pauza) Hə, tez 

gəl. Səni gözləyirik. (pauza) Bir problem var. Özünü tez 

çatdır. (pauza) Gəl, danışarıq. Telefonda danışılası deyil. 

(pauza) Yaxşı. Gəlin. Mümkün qədər tez. (telefonu 

söndürüb cibinə qoyur) Çatırlar. Rəfiqəsi ilə birlikdə gəlir. 

Modelyer ağlayaraq divana doğru addımlayır. Alim də 

onun arxasıyca ağır addımlarla və üzgün sima ilə 

addımlayır. İkisi də divana oturur. 

Modelyer: İndi nə olacaq? Mən hər şey düzəldi deyə 

sevinmişdim. Axı niyə? Axı niyə onu xoşbəxt görməyi 

arzulamaq da günahdır. 

Alim: Özünü bu qədər üzmə. Heç bir şey çarəsiz deyil, 

ölümdən başqa.  

Modelyer: O məni heç vaxt bağışlamayacaq! (hönkürür) 

Heç üzümə də baxmayacaq! 

Alim: Əgər bütün bunları onun yaxşılığı üçün etdiyinə 

inanarsa, bağışlayacaq. Axı sən özün dedin. O, müdrik 

oğlandır. 

Gənc oğlanın otağında şüşə sınmasının səsi gəlir. 

Modelyer və Alim yerlərindən təlaşla dik atılırlar. 
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Modelyer: O nə səs idi? Onun otağından gəldi? (otağa 

tərəf qaçır) 

Alim: Təlaşlanma. (otağa tərəf qaçır)  

Modelyer: (qapını döyür) Oğlum! Oğlum, aç qapını! 

(daha möhkəm döyür) 

Alim: Stiven, ürəyimizi üzmə. Aç qapını. 

Modelyer: (var qüvvəsi ilə qışqırır) Oğlum! Yalvarıram. 

Xahiş edirəm, aç qapını. (Alimə) O özünə nəsə edəcək. 

Alim: Dərhal pis şeylər düşünmə. 

Modelyer: Bundan əvvəl də cəhd edib. Mən onu tanıyıram. 

(biraz düşünür) Qır qapını. 

Alim: (qışqırır) Stiven! Əgər qapını açmasan, 

sındıracağam. 

Modelyer: (qışqırır) Vaxt itirmə! Qır qapını! Eşit məni, 

xahiş edirəm. Qır bu zibili! 

Modelyer kənara çəkilir. Alim var qüvvəsi ilə qapıya bir 

təpik vurur. Qapı açılmır. Alim yenidən, daha möhkəm 

təpik vurur. Qapının gurultulu titrəyiş səsi eşidilir. Alim 

bu dəfə biraz uzaqlaşıb çiyni ilə qapıya iki zərbə vurur və 

qapı qırılıb düşür. Modelyer və Alim cəld otağa girirlər. 

Modelyerin hönkürtülü qışqırıq səsi eşidilir. 
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Modelyerin səsi: Oğlum! (hönktü səsi) Niyə belə etdin? 

Alimin səsi: Stiven! Ax, Stiven, ax! 

Modelyerin səsi: (ağlayır) Axı niyə məni dinləmədin? 

Mən sənə hər şeyi izah edəcəkdim. 

Alim Gənc oğlanın arabasını sürərək otaqdan salona 

çıxarır. Gənc oğlan donmuş halda baxışlarını bir nöqtəyə 

zilləyib. Modelyer də ağlayaraq onların arxasıyca çıxır. 

Gənc oğlanın biləyindən kiçik damcılarla qan süzülür. 

Alim: Bunu sənə heç yaraşdırmadım, Stiven! (Modelyerə) 

Əski parçası və yod ver. 

Modelyer: (cəld siyirtməyə yaxınlaşıb, ordan tənzif, yod 

və pambıq çıxarır) Yarası çox dərindir? 

Alim: Yox. Vaxtında çatmışıq. Azca çərtib. 

Modelyer ləvazimatları Alimə uzadır, Alim onları alıb 

Gən oğlanın yarasını təmizləməyə başlayır. Modelyer 

Gənc oğlanın önündə diz çöküb onun digər əlini tutur, 

amma Gənc oğlan dərhal əlini çəkir. 

Modelyer: Belə etmə, oğlum. Mən hər şeyi sənin 

xoşbəxtliyin üçün elədim. 

Gənc oğlan: (qışqırır) Get burdan! Səni görməyim! Səsini 

eşitməyim! Bu sarsaq cümləni bir də təkrarlama! 
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Alim: Stiven, tərpənmə və ananı dinlə. 

Modelyer: (ağlama) Yaxşı. Əgər sən belə rahatlıq 

tapacaqsansa, mən daha danışmaram. 

Gənc oğlan: Ağlayaraq mərhəmət diləyə bilməzsən. Mən 

səni bağışlamayacağam. (Alimə) Səni də! (biraz sükutdan 

sonra) Onu da! Heç kəsi bağışlamayacağam!  

Alim: Yaxşı. Bunları sonra danışarıq. İndi əsas məsələ 

yarandan axan qanı saxlamaqdır... 

Modelyer: (onun sözünü kəsir) Həkimə aparmaq lazımdır. 

Alim: Elə onu deyirdim. Mən ilkin yardım edirəm ki, qanı 

dayansın. Sonra həkimə apararıq.  

Gənc oğlan: Mən həkimə getmək istəmirəm. 

Alim: Bəsdir, Stiven! Sən uşaq deyilsən! Özünü bu qədər 

ərköyün aparma! 

Modelyer bir küncə çəkilib ağlamağa davam edir. Gənc 

oğlan gözlərini bir nöqtəyə zilləyərək donmuş halda 

durub. Alim onun yarasını yodlu pambıqla silib, tənziflə 

bağlayır. Bu vaxt qapı döyülür. Modelyer və Alim 

baxışırlar. Gənc oğlan isə hərəkətsiz dayanıb. Daha sonra 

Modelyer iti addımlarla qapıya yaxınlaşıb açır. Aktrisa və 

Jurnalist daxil olurlar. 
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Aktrisa: (Gənc oğlana baxıb gözləri bərəlir) Burda nə 

olub? 

Gənc oğlan: (hirslə) Sənin burda nə işin var? Oyununu 

davam etməyə gəlmisən? Məni nə qədər aldadacaqdın? 

Aktrisa təəccüblü və təlaşlı baxışlarını Modelyerə, daha 

sonra Alimə dikir. Gənc oğlana yaxınlaşmaq istəyir, 

amma Gənc oğlan əvvəlcə əli ilə dayanmasını işarə edib, 

daha sonra qəzəblə şəhadət barmağını silkələyir. 

Aktrisa: (özünü toplayır) Mən sənə hər şeyi olduğu kimi 

danışacağam.  

Gənc oğlan: Hə! Daha hansı yalanı danışacaqsan? 

Aktrisa: Yox. Sənə söz verirəm ki, bütün həqiqətləri, hər 

şeyi olduğu kimi danışacağam. 

Gənc oğlan: Sizin həqiqətləriniz oyundan, hiylədən, 

saxtakarlıqdan ibarətdir. (qışqırır) Riyakarlar! Yalançılar! 

Aktrisa: Heç bir şey bildiyin kimi deyil! Sən yenə də 

əvvəlki bədbinliyinə qapılmısan! Sən yenə də hər şeyə ən 

qaranlıq küncdən baxırsan! Sən yenə də özündən başqa heç 

kəsi düşünmürsən! 

Gənc oğlan: (qəzəblə) Bir də mənə ağıl öyrətməyə, 

məsləhət verməyə cəhd etmə! Çünki sən mənə mənəvi 

dəyərlərdən, insani davranışlardan danışacaq sonuncu adam 

da deyilsən! 
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Modelyer ağlayır. Jurnalist yaxınlaşıb onun çiyinlərini 

qucaqlayır. Alim Gənc oğlanın yarasına bağladığı tənzifə 

düyün vurur. 

Aktrisa: (hirslə) Üç aydır sənə eyni şeyləri deməkdən 

yoruldum. Bir bax bu insanlara? Elə bilirsən ki, heç birinin 

dərdi yoxdur? Dünyada dərdsiz, ağrısız-acısız insan yoxdur 

ki. Başında heç bir bəla, heç bir faciə olmayan insan da öz 

qaranlığında batıb gedir. Niyə bu qədər əzab verirsən özünə 

və bu insanlara? (biraz sükutdan sonra) Hə. Biz sənə bir 

oyun oynadıq bəlkə. Sırf sən xoşbəxt olasan, özünü 

qapadığın o cəhənnəm otaqdan xilas olasan deyə. Biraz da 

sevin, ay adam. Sevin ki, səninçün nəsə etməyə çalışan, 

səni xoşbəxt etməyə çalışan insanlar var. Məgər bu lənət 

terrorun tək qurbanı sənsən? (Alimi göstərir) Bax o kişiyə. 

Öz iyirmi beş illik ömür-gün yoldaşını itirib terrorda. (səsi 

boğuq eşidilir) Hə! Mən öz anamı itirdim sənin ayaqlarını 

itirdiyin terror hadisəsində.  

Gənc oğlan təəccüblü və üzgün baxışlarını Aktrisaya 

dikir. Modelyer ağlamağa davam edir. Jurnalist 

Modelyerin çiyinlərindən tutub, Alim isə üzgün 

baxışlarını bir nöqtəyə zilləyərək fikrə dalıb. 

Aktrisa: Sırf sən terroru xatırlamayasan deyə, sən 

üzülməyəsən deyə, mən heç vaxt sənə öz dərdlərimdən 

danışmadım. Səni xoşbəxt etmək üçün ananın təklifi ilə bir 

oyuna başladım, amma hər şey oyundan çox uzağa getdi. 

(Gənc oğlana yaxınlaşıb önündə dayanır) Mən sənə 
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həqiqətən aşiq oldum. Mən ilk dəfə kiməsə aşiq oldum. 

Gözü sənətindən, səhnədən başqa bir şey görməyən mən 

sevgimi iki hissəyə böldüm.  

Aktrisa Gənc oğlanın əlini tutur. Gənc oğlan əlini geri 

çəkir. Aktrisa qəzəblə yenindən onun əlini tutub sıxır. 

Gənc oğlan heç bir münasibət bildirmədən gah Aktrisaya 

baxır, gah ətrafa boylanır. Modelyer və Alim bir-birinə 

təəccüblə baxırlar. Jurnalist isə gülümsəyərək Aktrisanı 

və Gənc oğlanı izləyir. 

Aktrisa: İndi sən mənə nifrət etsən də, sən məni rədd etsən 

də, mən səni sevirəm! (gözlərindən axan göz yaşlarını 

silir) Anamı itirəndən sonra heç vaxt xoşbəxt ola 

bilməyəcəyimi düşünürdüm. Amma sənin kimi özümə 

qapılmadım. Fikrimi, sevgimi sənətimə sərf edib bir ümid 

işığı axtardım. Və elə düşünürdüm ki, səhnədən başqa heç 

bir yerdə xoşbəxtliyim olmayacaq. Səni xoşbəxt etmək 

üçün oyun oynamaq istədim, amma özüm xoşbəxt 

olduğumu görüb həqiqətən aşiq oldum. Bax, elə burda, 

hamının önündə deyirəm. Mən səni sevirəm. İnansan da, 

inanmasan da, qəbul etsən də, rədd etsən də, bu həqiqət 

dəyişməyəcək. (hirslə) Bəsdir susdun. Bəsdir sənə uzanan 

əlləri geri çevirdin. (Jurnalisti göstərir) Bax bu qıza. 

Qapının zəngi çalır. Modelyer iti addımlarla qapıya 

yaxınlaşır. Gənc oğlan Jurnalistə diqqətlə baxır. 

Modelyer qapını açır və Həkim daxil olur. 
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Aktrisa:  Bu qız bir terror hadisəsində hələ doğulmayan 

altı aylıq körpəsini itirib. Övladı bətnində ölüb. Onun 

bətnini yarıb övladının nəşini çıxarıblar. Ona bir də heç 

vaxt hamilə qala bilməyəcəyini, ana ola bilməyəcəyini 

deyiblər. Amma işinə tutunub. Dost qazanıb. İnsanlara 

qayğı və diqqət göstərib.  

Həkim gözləri bərəlmiş və təəccübdən donmuş halda 

Jurnalistə baxır. Jurnalist də eyni vəziyyətdə baxışlarını 

Həkimə dikib. Alim və Modelyer nə baş verdiyini 

anlamadan, təəccüblə gah Jurnalistə, gah Həkimə 

baxırlar. Aktrisa sakit dayanıb, təəccüblə ətrafa boylanır. 

Modelyer: (Həkimə) Sizə nə oldu, doktor? 

Həkim: Sən... 

Jurnalist əlləri ilə üzünü qapayıb arxasını ona çevirir. 

Həkim alnındakı tər damcılarını silir. 

Aktrisa: Nə baş verir? 

Alim: (Jurnalistə) Sən yaxşısan, qızım? 

Modelyer: Doktor, oğlumun vəziyyəti yaxşı deyil... 

Həkim: (Modelyeri dinləmədən ağır addımlarla 

Jurnalistə yaxınlaşır) Sən... (qəfildən Aktrisaya baxır) Siz 

nə dediniz?  

Aktrisa: Nə dedim ki? 
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Həkim: Siz dediniz ki, o altı aylıq körpəsini itirib. 

Bətnində ölüb! 

Aktrisa: Aha... Elə dedim. 

Həkim: (Jurnalist) Sən niyə məndən qaçırsan?  

Jurnalist arxasını həkimə çevirib qapıya tərəf getmək 

istəyir. Həkim onun qolundan tutub saxlayır. 

Modelyer: Burda nə baş verir? 

Alim: Mən heç nə anlamadım.  

Gənc oğlan: (hirslə arabasını otağına tərəf sürür) Mən 

otağımdayam. 

Modelyer: (onun arxasıyca yeriyir) Oğlum.. 

Gənc oğlan: (qışqırır) Arxamca gəlmə! 

Həkim Jurnalistin qolundan tutaraq baxışlarını ona dikib 

dayanıb. Jurnalist isə qəribsəmiş halda başını aşağı salıb. 

Aktrisa Alimə yaxınlaşır və təəccüblə baxışırlar. Modelyer 

də nə baş verdiyini anlamaq üçün onlara baxır, hərdən də 

oğlunun otağına boylanır. İşıq sönür. 
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2-ci Hissə 

Həmin günün davamı. İşıq yanır. Modelyerin evi. Salon. 

Jurnalist alnını əllərinə söykərək divanda oturub. Həkim 

divanın bir tərəfində əlləri cibində fikrə dalıb. 

Həkim: Niyə? Axı niyə belə etdin? Niyə nə baş verdiyini 

mənə demədin? Heç bir söz demədən və heç bir sözümü 

dinləmədən çıxıb getdin? 

Jurnalist: (boğuq səslə) İndi bütün bunları danışmaq 

əbəsdir! 

Həkim: Heç bir şey əbəs deyil. Mən üç ildir ki, sənin 

gedişinin səbəbini axtarıram. Özümü min yalana inandırıb 

təsəlli etmişəm. Bütün bunlar əbəs olacaq qədər boş 

şeylərdir? 
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Jurnalist: (əllərini alnından çəkib Həkimin gözlərinə 

baxır) Danışmayaq bunları, xahiş... 

Həkim: (qışqırıb onun sözünü kəsir) Danışaq! Sən 

məndən niyə gizlətmisən bir də hamilə qala bilməyəcəyini? 

Məgər mən buna görə səni atacaqdım? 

Jurnalist: (üsyankarcasına) Atmayacaqdın. Elə mən də 

buna görə sənə heç bir söz demədən getdim. Sənin ən 

böyük arzun idi ata olmaq. Sən hər gecə bu arzu ilə yatıb, 

hər səhər bu arzu ilə oyanırdın. Mən hamilə qalanda 

dünyanın ən xoşbəxt insanı olmuşdun. Mən sənə bu 

haqsızlığı edə bilməzdim. 

Həkim: Hə, mənim ən böyük arzum idi ata olmaq. Amma 

sənin övladının atası olmağı arzulayırdım. Başqasının yox. 

Üç ildir yoxsan. Əgər bu arzu səndən daha böyük olsaydı, 

mənim indi yəqin ki, övladlarım var idi. Amma mən bu üç 

ilin hər günü, hər gecəsi sənin qayıdacağını gözləmişəm. 

Jurnalist: (ayağa qalxır) Xahiş edirəm, daha gözləmə... 

Həkim: (hirslə) Bəsdir. Eyni sözləri təkrarlama. Mən səni 

sevirəm. Həmişə sevmişəm və bundan sonra da sevəcəyəm. 

Sən indi yenə çıxıb getsən, mən yenə sənin qayıtmağını 

gözləyəcəyəm. Axı sən bunu bilirsən. Axı sən özün də 

məni sevirsən. Niyə bizə bu zülmü edirsən? 

Jurnalist: (gözündən axan yaş damcılarını silib tutqun 

səsi ilə kəkələyərək danışır) Mən... mən... heç nə bilmirəm. 
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Ar... artıq yaddaşımı, şüurumu itirirəm. Mən hər gecə 

körpəmin xəyalını görürəm. Yatağımda, pəncərəmdə, 

tavanda, döşəmədə - hər yerdə onu görürəm. Bilirəm... 

bilirəm ki, sənə heç bir şey demədən getməklə səhv 

etmişəm. Amma sənə bu pisliyi edə bilməzdim. Mən sənin 

ən böyük arzunun ürəyində qalmasına... 

Həkim: (qəzəblə) Bəsdir, bəsdir, bəsdir. Mənim arzum 

sənsən. Mənim ümidim sənsən. Biz bir-birimizə bəs edərik. 

Biz uşaq da övladlığa götürə bilərik. Biz bir-birimizin 

yanında olandan sonra bütün əzablara qalib gələ bilərik... 

Jurnalist: Mən getməliyəm... 

Həkim: (onun qolundan tutub saxlayır) Getmə. Bu dəfə 

getmə. Xahiş edirəm. 

Jurnalist: Burax qolumu! (hirslə qolunu çəkir) Sağlıqla 

qal! 

Həkim: Mən səni gözləyəcəyəm.  

Jurnalist biraz sükutla Həkimin gözlərinə baxır və iti 

addımlarla qapıya tərəf gedir. Bu vaxt Aktrisa Gənc 

oğlanın otağından çıxır. Jurnalist eyni sükutla, amma 

üzgün nəzərlərlə Aktrisaya da baxıb qapını açır və çıxır. 

Aktrisa: (Həkimə) Hər şey yaxşıdır? 

Həkim: (köks ötürür) Heç bir şey yaxşı deyil.  
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Aktrisa: Düzələcək. Mən onunla danışacağam. 

Həkim: Sizdən xahiş edirəm, siz onun rəfiqəsisiz, bəlkə 

onunla danışıb özünə də, mənə də zülüm etməsinə son verə 

bilərsiz. Sizə ömrüm boyu minnətdar olaram. 

Aktrisa: Danışacağam. Nəticədən sizi də xəbərdar edərəm. 

Amma mənim sevgilimin də sizin köməyinizə ehtiyacı var. 

Həkim: Ah! Üzr istəyirəm. Mən elə hala düşdüm ki, bura 

nə üçün gəldiyimi unutdum. 

Aktrisa: Anlayıram.  

Həkim: Mən indi onunla maraqlannacağam.  

Aktrisa: Siz hər şeyi bilirsiz, doktor. Mənim bir gün ona 

həqiqətən aşiq olacağımı da demişdiniz. Siz bunu 

əvvəlcədən bilmişdiniz. İndi mən hamıdan çox sizə etibar 

edirəm.  

Həkim: Təşəkkür edirəm. Əlimdən gələni edəcəyəm. 

Həkim Gənc oğlanın otağına gedir. Aktrisa fikirli halda 

divana oturub köks ötürür. 

Aktrisa: Bəlkə də səninlə başqa şərtlərlə tanış olsaydıq, hər 

şey tamam başqa cür olardı. İndi sən mənə nifrət edirsən. 

Amma səni nə qədər sevdiyimi, sənə bütün varlığımla 

bağlandığımı bilmirsən. Düzü, bunun necə baş verdiyini 

heç özüm də bilmirəm. Bəlkə də eyni fəlakətin qurbanları 
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olmağımız məni sənə bu cür aludə edib. Hər halda, lənətə 

gəlmiş terror, bizim həyatımıza girməsəydi, bütün 

taleyimizi alt-üst etməsəydi, biz dünyanın ən xoşbəxt 

adamları olardıq yəqin ki.  

Modelyer və Alim aralarında söhbət edərək daxil olurlar. 

Aktrisa onları görüb ayağa qalxır. 

Modelyer: (yorğunluqla) Oğlum necədir? 

Aktrisa: Onunla uzun-uzun danışdım. Hər şeyi ona izah 

etdim. Məni dinlədi. Amma heç bir cavab vermədi. Sadəcə, 

dinlədi. 

Modelyer: Yenidən əvvəlki günlərinə qayıtmasından 

qorxuram. 

Aktrisa: Yox. Sizə söz verirəm, bu bir də olmayacaq. Mən 

buna icazə verməyəcəyəm. 

Modelyer: Qızım, sən onu həqiqətən sevirsən? 

Aktrisa: Oğlunuza ikinci bir oyun oynamaq fikrim yoxdur. 

Sizin yanınızda dedim. Nə dedimsə, elədir. 

Modelyer: Mən başa düşürəm, sevgi həm də fədakarlıqdır. 

Amma oğlum ömür boyu... 

Aktrisa: (onun sözünü kəsir) Bilirəm. Oğlunuz ömür boyu 

o arabada olacaq. Amma bu mənə yük deyil. Onun xoşbəxt 

olması üçün bir cüt ayaq olmağa da razıyam. 
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Modelyerin gözləri yaşarır. Göz yaşı içində gülümsəyərək 

qollarını Aktrisaya açıb onu qucaqlayır. 

Modelyer: Məni çox xoşbəxt elədin. Təşəkkür edirəm. 

Aktrisa: Əslində, mən sizə təşəkkür edirəm. Bütün bu xoş 

duyğuları sizə və sizin dünyaya gətirdiyiniz oğlunuza 

borcluyam. 

Alim: (gülümsəyir) İndi qalır bu kiçik bəlanı atlamaq. Ona 

özümüzü bağışlatmalıyıq.  

Aktrisa: Mənim bu haqda bir fikrim var. 

Alim: Nədir? 

Aktrisa: Ona söz vermişdin ki, göy üzünə teleskopla 

baxacaq. Bunu tezləşdirməliyik. Bizim ikimizi də bildiyin 

ən yaxşı yerə apar. Bu bizim barışmağımız üçün şans ola 

bilər.  

Alim: Doğrudur. Əlbəttə. Bunu heç düşünməmişdim. 

Modelyer: (gülümsəyir) Bunu ən qısa zamanda edə 

bilərik? 

Alim: Elə günü sabah! 

Modelyer: İkinizə də minnətdaram. Çox ağır gün yaşadıq. 

Sizə qəhvə gətirim. Biraz yorğunluğunuz çıxsın.  

Alim: Əla olar. (divana oturur) 
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Aktrisa: (Modelyerə) Mən də sizə kömək edim. 

Modelyer: Yox, yox. Çox sağ ol, qızım. Çətin bir iş deyil 

ki. İndicə qəhvələri də gətirib gəlirəm. 

Modelyer mətbəxə gedir. Aktrisa divanın yan tərəfində 

ayaq üstə dayanıb onun arxasıyca baxır. 

Alim: Otur, qızım. Səninlə danışacaqlarım var. 

Aktrisa: (atasının yanında oturur) Buyur, ata. 

Alim: Duyğularının həqiqətə çevrildiyindən xəbərim yox 

idi. 

Aktrisa: Əslində, özüm də yenicə fərqinə vardım. Bir anlıq 

onu itirmək qorxusu ruhumu sarsıtdı. Bunun çox ağrılı bir 

şey olduğunu anladım.  

Alim: Bu duyğuların həqiqi olduğundan əminsən? 

Aktrisa: Əlbəttə! 

Alim: Əgər hislərin ötəridirsə, onun poetik ruhuna aşiq 

olmusunsa və sonra soyuyacaqsansa, həm özünü, həm də 

onu incitməyindən narahatam. 

Aktrisa: Yox, ata. Mən aktrisayam. İnsan duyğularının nə 

qədər dərin, nə qədər dayaz olduğunu ən yaxşı mən 

anlayaram. Ona görə də öz duyğularımın gerçəkliyindən 

əminəm.  
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Alim: Mən heç vaxt sənin qərarlarına qarşı çıxmamışam. 

Heç vaxt da çıxmayacağam. Könlün necə istəyir, elə də 

olsun. Yetər ki, səni xoşbəxt görüm. 

Aktrisa: Təşəkkür edirəm, ata! (biraz sükutdan sonra) 

Səncə, o bizi bağışlayacaq? 

Alim: Əgər o da səni sevirsə, əgər onun da duyğuları 

səninki qədər həqiqidirsə, əlbəttə, bağışlayacaq. Sevgi 

bütün qəzəbləri, bütün kinləri çilikləyəcək qədər güclüdür. 

Aktrisa: Ata, məhəbbət İlahəsi hansı planetə deyirdilər? 

Alim: Veneraya. 

Aktrisa: Biz teleskopla Veneranı görə bilərik? 

Alim: Əlbəttə. Onu adi gözlə də görə bilirik. Göy üzündə 

ən parlaq ulduzdur. Ona Dan ulduzu, Zöhrə ulduzu, Çoban 

ulduzu deyə müxtəlif adlar vermişik. Amma onun səthini 

ən yaxşı teleskopla belə görmək olmur. Atmosfer təbəqəsi 

o qədər qalındır ki, səthi əsla görünməz. 

Aktrisa: Öz oxu ətrafında tərsinə dönən Venera idi? 

Alim: (gülümsəyir) Hə. 

Aktrisa: İşə bax! Milyonlarla ulduzların içində bir 

məhəbbət İlahəsi ola, o da tərsinə dönə! Buna görə bütün 

aşiqlərin işi tərs gətirir də! (gülümsəyir) 
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Alim: Söhbət düşmüşkən, sənə Veneranın əfsanəsini 

danışım. Venera Qədim Yunan Mifologiyasında Afrodit 

deyə bilinir. Dənizlərin köpüklü dalğalarından doğulan bu 

İlahə gözəlliyi, sevgini, dirçəlişi, artımı təmsil edir. İnanca 

görə Venera insan qəlbinə sevgi toxumları səpər, sevinc 

bəxş edər. Baxışı fırtınaları sakitləşdirər, nəfəsi ən güclü 

küləkləri durdurar. Çiçəkləri, otları canlandırar, dünyanı 

gözəlləşdirər. Məhz buna görə də adı sevgi, məhəbbət 

İlahəsidir. Amma bu İlahənin ilk məhəbbəti Aresdən, yəni 

bizim bildiyimiz adı ilə Marsdan üç övladı olub. Bu üç 

övladın adları isə Uyğunluq, Qorxu və Məğlubiyyətdir. 

Bax, qızım, sevginin əsas sütunlarını da bu üç duyğu təşkil 

edir. Əvvəlcə uyğunlaşırsan, sonra onu itirməkdən 

qorxursan, sonra da bu qorxu səni məğlub edir. Ona görə 

çalış ki, qorxudan uzaq ol. Mübarizə apar, sev, qoru, sevil 

və qorun.  

Aktrisa: Nə qəribə əfsanədir! 

Alim: Daha da qəribə olanı var. Afroditin ən böyük 

məhəbbəti Hermes olub. Bəzi əfsanələr Afroditlə Hermesin 

məbədlərdəki çılğın sevişmələrini təsvir edər. Onların 

Hermafrodit adlı bir övladı olub. Bu övlad dünyaya həm 

qadın, həm kişi kimi doğulub. Və... Ən əsası! Məhəbbət 

İlahəsi qəzəblənincə mərhəmətdən əsər-əlamət qalmaz. 

Onun intiqamı çox ağır olar. Şəfəq İlahəsi Eos məhəbbət 

İlahəsinin sevgilisi olan Areslə yaxınlıq etdiyi üçün ona 

qəzəblənmiş, onu aşiq edib, sonsuza qədər əzab çəkməyə 

məhkum etmişdir. Lemnoslu qadınlar məhəbbət İlahəsinə 
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inanmadıqları üçün, onları elə bir üfunət qoxuya 

bürümüşdür ki, ərləri heç vaxt onlara yaxın durmamışdır.  

Aktrisa: (təəccüb və heyrətlə gülümsəyir) Vaaauuu! 

Tüklərim biz-biz oldu! 

Alim: Məhəbbət İlahəsini qəzəbləndirmə, qızım! İntiqamı 

çox ağırdır! Həm də çox! 

Aktrisa dərin fikrə dalır. Alim gülümsəyən baxışları ilə 

onu süzüb başını silkələyir. Modelyer qəhvələrlə daxil 

olur. 

Modelyer: Kimin intiqamı ağır olur, cənab alim? 

Alim: Məhəbbət İlahəsinin! Qızıma Venera haqqında 

əfsanəni danışırdım. Məncə, bütün aşiqlərin bilməli olduğu 

hikmətdir. 

Modelyer: (qəhvələri masanın üstünə qoyur) Yunan 

Mifologiyası... Gəncliyimdə sevə-sevə oxuyurdum. Çox 

maraqlı idi. 

Alim: Planetlər, ulduzlar haqqında bütün əfsanələr maraqlı, 

həm də hikmətlidir. 

Modelyer: Elədir (biraz sükutdan sonra) Bu gün olanlar 

fikrimi pərən-pərən saldı. 

Həkim Gənc oğlanın otağından çıxıb onlara yaxınlaşır. 
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Modelyer: Doktor, oğlum necədir? 

Həkim: Hər şey yaxşıdır. (Aktrisaya baxıb gülümsəyir) 

Sizi görmək istəyir! 

Aktrisa: (sevinclə yerindən atılır) Məni görmək istəyir? 

Həkim: (gülür) Bəli! Sizi görmək istəyir! 

Aktrisa: (əllərini dodağına sıxır) Təşəkkür edirəm, 

doktor! (Gənc oğlanın qapısına doğru tələsik addımlayır) 

Alim: (onun arxasıyca qışqırır) Ona de ki, sabah göy 

üzünü səyahətə çıxırıq! 

Həkim: (təəccüblə) Göy üzünü? 

Alim: Hə. Ona söz vermişdim ki, teleskopla göy üzünə 

baxmağa aparcağam. 

Həkim: Bu ki, əladır. Bu onun üçün çox yaxşı olacaq.  

Alim: (gülümsəyir) Bilirəm. 

Modelyer: Siz də çox sağ olun, doktor. Əziyyət çəkdiniz. 

Həkim: Vəzifə borcumdur. İcazənizlə... 

Modelyer: Doktor, üzr istəyirəm, bəlkə də soruşmağım sizi 

narahat edər. Amma bəlkə sizə köməyim dəyə bilər deyə 

soruşuram. Az əvvəl baş verənlər barədə narahatam. 
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Bilirəm, ikiniz də çox böyük faciələrlə üzləşmisiz. 

Söhbətinizdə nə qərara gəldiniz?  

Həkim: (köks ötürür) O heç nə demir. Eyni şeyləri 

təkrarlayıb getdi. 

Modelyer: Əgər icazəniz olarsa, onunla bu barədə danışa 

bilərəm. 

Həkim: Əlbəttə. Sevinərəm və minnətdar olaram. 

Modelyer: Yaxşı. Danışacağam. 

Həkim: Çox sağ olun. Mən artıq gedim. 

Modelyer: Mən sizi ötürüm.  

Həkim: Əziyyət çəkməyin. Necə də olsa, tez-tez gəldiyim 

evdir. (gülümsəyir) Artıq doğmalaşmışam.  

Həkim çıxır. Modelyer və Alim qəhvədən qurtumlayıb 

fikrə dalırlar. 

Modelyer: Görəsən, nə danışırlar? Çox nigaranam.  

Alim: Əgər danışmaq istəyibsə, deməli, hər şey düzələcək. 

Sıxma canını.  

Modelyer köks ötürüb yenə qəhvədən qurtumlayır. İşıq 

sönür. 
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Ertəsi gün. İşıq yanır. Meşə. Qaranlıq. Göydə sayrışan 

saysız-hesabsız ulduzlar görünür. Kənarda gur işıqlı fənər 

yanır. Alim teleskopu quraşdırır. Gənc oğlan diqqətlə onu 

izləyir. Aktirsa qorxu ilə ətrafa boylanır. 

Aktrisa: Bu necə vahiməli yerdir! Mən burda qorxuram! 

Alim: (gülür) Nədən qorxursan, qızım? 

Aktrisa: (istehza ilə) Ata, fərqindəsənsə, bu dəqiqə biz 

hündür bir dağın təpəsində, qalın meşənin içində və 

gecənin zülmətindəyik.  

Alim: Anın dadını çıxar. Bax Stivenə. Teleskopun 

quraşdırılmasından belə həzz alır. 

Aktrisa: (təlaşlı) Offf! Bu qorxu ilə bir də özümə gələ 

bilmərəm. Axı mən üç gün sonra səfərə getməliyəm. 

Xəstələnsəm, necə olacaq? 

Gənc oğlan: (təəccüblə Aktrisaya baxır, amma laqeydliklə 

soruşur) Nə səfəri? 

Aktrisa: Qastrol səfəri. Üç gün sonra gedib tamaşa 

oynamalıyıq. Bir həftəlik gedirəm.  

Gənc oğlan: İndi niyə deyirsən? 
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Aktrisa: Bu gün öyrəndim. İşdə dedilər. Əslində, mən 

getməli deyildim. Başqa aktrisa gedəcəkdi. Amma nəsə 

problemi olduğu üçün məni göndərirlər. 

Gənc oğlan: (üzgün) Sağ-salamat! 

Aktrisa: (gülümsəyir) Çox sağ ol! (qorxu ilə ətrafa 

boylanır) Canavar parçalayacaq bizi! 

Alim: İnsan parçalamasın da, canavardan zərər gəlməz. 

İnsana ən böyük dəhşəti elə insan yaşadır. (biraz sükutdan 

sonra) Artıq hazırdır. (Gənc oğlana) Hə, Stiven, nədən 

başlayaq? İlk öncə nəyi görmək istəyirsən?  

Gənc oğlan: Səmada gecə görünənlərin ən böyüyünü... 

Alim: Bilirdim onu deyəcəksən. Səma cismlərinin ən 

sadəsi olmasına rəğmən, Ay insanların diqqətini ən çox 

cəlb edəndir. (teleskopu Aya doğru çevirib baxır) Hə, orda 

sakitlikdir. (Gənc oğlana) Baxmaq istəyirsən? 

Gənc oğlan: (arabasını ona tərəf sürür) Əlbəttə!  

Alim Gənc oğlanı teleskopun arxasında yerləşdirib 

teleskopu onun üçün Aya doğru tənzimləyir. Aktrisa 

əllərini qoynunda yığıb həm qorxu ilə, həm də həyəcanla 

onlara yaxınlaşır. 

Alim: Görə bilirsən? 
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Gənc oğlan: Hə, görürəm. (biraz sükutdan sonra) Orda 

nəsə parıldayır. 

Alim: Günəş şəfəqləri altında parıldayan maddələrdir. 

Aktrisa: Mən də baxmaq istəyirəm. 

Gənc oğlan teleskopun arxasından çəkilir. Alim eyni 

qaydada cihazı Aktrisa üçün də tənzimləyir. 

Alim: Görə bilirsən? 

Aktrisa: Hə, hə. (biraz sükutdan sonra) Bu dəhşətdir! 

Orda durğunluqdur.  

Alim: İndi orda olmaq vardı! 

Gənc oğlan: Nə mükəmməl olardı! 

Alim: (Gənc oğlana) Veneraya baxmaq istəyirsən? 

Gənc oğlan: (gülümsəyir) Afrodit! Əlbəttə! 

Aktrisa teleskopun arxasından çəkilir. Alim teleskopun 

arxasına keçib cihazı Veneraya tərəf çevirir. 

Alim: Aha... (biraz sükutdan sonra) Üzünə karbon 

dioksitdən pərdə tutub. Onu görməyimizi istəmir.  

Alim cihazın arxasından çəkilib yerini Gənc oğlana 

göstərir. Gənc oğlan eyni qaydada teleskopun arxasına 

keçir və Alim onun üçün cihazı tənzimləyir. 
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Gənc oğlan: Sərt bozluq görünür.  

Alim: Atmosferi karbon dioksitdən ibarətdir. Səthini 

görmək mümkün deyil. Səmanın yeganə qadın planeti necə 

də qadın xarakterinə sadiq qalıb! 

Aktrisa: Yenə başladı seksist düşüncələrini car çəkməyə! 

Ah, ata! 

Alim: Yalan demirəm ki, qızım! Nə olar gül üzünü görə 

bilsək? Niyə paxıllıq edir? Niyə bu qədər eqoistdir? 

Gənc oğlan: (gülümsəyir) Sirrli olmaq üstünlükdür. Elə 

onu bu müəmması daha maraqlı edir.  

Aktrisa: Tamamilə razıyam, əzizim! 

Gənc oğlan gülümsəyərək Aktrisaya göz vurur və cihazın 

arxasından çəkilib yerini Aktrisaya verir. Aktrisa diqqətlə 

baxır. 

Aktrisa: Ora çox istidir, hə? 

Alim: Ortalama müsbət dörd yüz altımış dörd dərəcə.  

Aktrisa: Vauu! Dəhşətdir! Sizcə də qəribə deyilmi? Sevgi 

insanı isidir! Ümumiyyətlə, sevgi istilikdir. Və sevgi İlahəsi 

da olduqca yüksək temperatura sahibdir. 

Alim: Hətta, Günəşə ondan daha yaxın olan Merkuri belə o 

qədər isti deyil. 
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Gənc oğlan: Kainat çox müəmmalıdır. 

Alim: Həm də çox! 

Aktrisa: (cihazın arxasından çəkilir) Bu əngin qaranlığa 

baxanda canıma qorxu düşür. Evə getmək istəyirəm. 

Alim: Qorxma, qızım. Bizim yanımızda sənə nə ola bilər? 

Hələ Marsa baxmamışıq.  

Gənc oğlan: (sevincək) Mars!  

Aktrisa: (Gənc oğlana baxıb gülmsəyir) Bəlkə bu yay 

tətilini Marsda keçirək? 

Gənc oğlan: Pis fikir deyil. (gülür) 

Ayaq səsləri, yarpaqların xışıltısı eşidilir. Alim, Aktrisa və 

Gənc oğlan həyəcanla ətrafa boylanırlar. 

Aktrisa: Nə səsdir bu? 

Gənc oğlan: Ayaq səsinə oxşayır. 

Aktrisa: (qorxu ilə atasına tərəf qaçır) Canavardır! 

Alim: (Aktrisanın əlini tutur) Qorxma, qızım. Nə 

canavarı!? (fənəri götürüb ətrafa işıq salır və qışqırır) 

Hey! Orda kim var? (səsizlik) Orda kim var? 

Fənər işığının altında hündürboy, enlikürək, qara cırıq 

köynəkdə və qara cırıq şalvarda, uzun və seyrək saçlı, 
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uzun və sıx saqqallı kişi görünür. Əlində ağac 

budağından düzəldilmiş böyük dəyənək tutub hirslə 

onlara baxır. Aktrisa qorxu ilə atasına qısılır. Gənc oğlan 

əlil arabasını azca geri sürüb diqqətlə baxır. 

Səfil: Siz kimsiz? 

Alim: (duruxur) Biz... biz yer kürəsinin vətəndaşları! Bəs 

siz kimsiz? 

Səfil: (onun sualını eşitməzdən gəlir) Burda nə gəzirsiz? 

Alim: Ulduzlara baxırıq.  

Səfil: Silahınız var? 

Alim: Yox! 

Səfil: Bura bomba qoyursuz? 

Alim: Nə bomba, ay adam? Deyirəm ki, ulduzlara baxırıq. 

Bu da bizim teleskopumuz. (fənərin işığı ilə teleskopu 

göstərir)  

Səfil: Bunlar sənin nəyindir? 

Alim: (Aktrisanı göstərir) Bu qızımdır. (Gənc oğlanı 

göstərir) Bu da kürəkənim. 

Səfil: Nə işin sahibisiz? 
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Alim: Mən astrofizikəm. Aliməm. (Aktrisanı göstərir) 

Qızım... 

Səfil: Özü cavab versin! 

Aktrisa: (qorxu ilə) Mən aktrisayam. 

Səfil: (Gənc oğlana) Bəs sən? 

Gənc oğlan: Mən heç bir işin sahibi deyiləm! 

Səfil: Avarasan?  

Gənc oğlan: Bizdən nə istəyirsiz? 

Səfil: Zərərsiz adamlarsız! (dəyənəyi bir kənara tullayır) 

Sizdən nə istəmək olar ki? 

Alim: Siz buralarda nə gəzirsiz? 

Səfil: Mən buralarda yaşayıram! 

Alim: Meşədə? 

Səfil: Hə.  

Aktrisa: (təlaşla)  Burda qorxmursuz? 

Səfil: (istehza ilə) Qorxulu olan sənsən! Qorxulu olan 

insandır! Meşə qorxulu deyil! 

Alim: Yaxşı. İndi bizi rahat buraxın. Onsuz da birazdan 

gedəcəyik. 
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Səfil: Qorxmayın, siz zərərli deyilsizsə, məndən də sizə 

zərər gəlməz. 

Alim: Bunu anladıq. Amma biz göy üzünü seyr etməyə 

çıxmışıq. İcazə versəz, işimizə davam edərdik. 

Səfil: (Gənc oğlana) Sənin ayaqlarına nə olub? 

Gənc oğlan: (hirslə) Bundan sizə nə? 

Səfil: Mənə cavab ver, yoxsa başqa dildə danışmalı 

olacağam. 

Alim: Siz bizi hədələyirsiz? 

Səfil: (Gənc oğlana hirslə baxır) Cavab ver! 

Aktrisa: (Gənc oğlana pıçıltı ilə) Onunla mübahisə etmə, 

xahiş edirəm. Bir şey de. 

Gənc oğlan: Terrorda olub. 

Səfil: (qəhqəhə çəkib gülür) Terrorda! (daha şiddətli 

qəhqəhə çəkib gülür) 

Gənc oğlan: Çox gülməlidir? 

Aktrisa: (qorxu ilə pıçıldayır) Onu qəzəbləndirmə, xahiş 

edirəm. 

Səfil: (qəhqəhələrlə) Terror! Terror! Terror! Hansı terrorda 

olub bu? 
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Gənc oğlan: (hirslə) Siz artıq mənim səbrimi... 

Aktrisa: (Gənc oğlanın qolunu sıxıb pıçıldayır) Xahiş 

edirəm, nə olar, onu hirsləndirmə. Nə soruşursa de, çıxıb 

getsin. 

Gənc oğlan: (səbrini cilovlayaraq) Universitetdə baş verən 

terrorda yaralanmışdım. Sonra da yeriyə bilmədim. 

Səfil: (qəhqəhə çəkib gülür) On səkkiz ölü! (qəhqəhə 

çəkir) Otuz yeddi yaralı! (qəhqəhəyə davam edir) 

Hadisədən sonra etiraz aksiyaları! (qəhqəhəsi şiddətlənir) 

Dünya rəsmilərinin baş sağlıqları! (qəhqəhə səsi meşədə 

əks-səda verir) Telekanallarda pafoslu dəstək və terrora 

lənət çıxışları! (qəhqəhəsi davam edir) 

Gənc oğlan: (qışqırır) Bəsdir! Bəsdir artıq! Nə istəyirsən 

bizdən? 

Səfil qəhqəhisini getdikcə kəsir. Az sonra tamam ciddi 

sima ilə və dərin nəzərlərlə Gənc oğlanın gözlərinə baxır. 

Biraz sükutdan sonra vahiməli səslə dinir. 

Səfil: İki taydır bu dünya... (susur) 

Gənc oğlan: (təəccüblə ona baxır , duruxur və biraz 

sükutdan sonra) Hər tayı bircə qarış. 

Səfil: Bir tayında ölüm var... 

Gənc oğlan: (eyni təəccüblə) Bir tayında yaşayış. 
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Səfil: Görünməz bir dərə var... 

Gənc oğlan: Axar, gedər aradan. 

Səfil: Görən, gedər haraya? 

Gənc oğlan: Görən, gələr haradan? 

Səfil: Nə torpaq üstə gəzər... 

Gənc oğlan: Nə torpağa gömülər! 

Səfil: Atılar bu dərəyə... 

Gənc oğlan: Yarım qalmış ömürlər! 

Səfil: Bu dərin uçurumun... 

Gənc oğlan: Üstü qara buluddu! 

Səfil: Bu dərədən səs gələr... 

Gənc oğlan: Tanrı bizi unutdu! 

Alim və Aktrisa nə baş verdiyini anlamadan bir-birinə 

baxırlar. Gənc oğlan təəccübdən qıyılmış gözlərini Səfilə 

dikib donmuş halda baxır. Səfil qəzəbli sima ilə onları 

süzür. 

Gənc oğlan: Bu ki mənim şeirimdir. Siz bunu hardan 

bilirsiz? 

Səfil: İnsanın günahını Tanrının üstünə atma, dostum! 
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Gənc oğlan: Siz mənim heç bir yerdə yayımlanmayan 

şeirimi hardan bilirsiz? 

Səfil: Mən hər şeyi bilirəm, dostum! Onlar dünyanın tən 

ortasına bir balta çaxıb parça-parça edəcəklər! 

Alim: Kimlər?  

Səfil: Onlar hamını öldürəcəklər! Səni də, məni də, onu 

da... 

Alim: Siz kimlərdən danışırsız? 

Səfil: Onlar bizim başımızı üzüb, dərimizi, soyub, qanımızı 

içəcəklər.  

Səfil qəhqəhə çəkərək cibindən bir sərçə çıxarır. Quş 

onun ovucunda çabalayır. Qəhqəhəsinə davam edərək 

sərçənin başını bədənindən ayırıb qırılmış boynunu 

dodağına dirəyib sovurur. Aktrisa qışqıraraq gözlərini 

yumur və alnını atasının çiyninə söykəyib ağlayır. 

Səfil: Onlar bizi bax belə, beləcə məhv edəcəklər! 

Gənc oğlan: (hirslə) Yığışdır bu tamaşanı! 

Səfil: Tamaşa quran mən deyiləm! Tamaşanı qurublar! Biz 

də oynayırıq! İstəsək də, istəməsək də oynayırıq. Etiraz 

etsək, yenə oynayacağıq. Qaçsaq, yenə oynayacağıq. 

İntihar etsək, yenə oynayacağıq. Biz bütün hallarda onların 

yazdığı oyunu, onların qurduğu mizanla oynayacağıq. Nə 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Orxan Bahadırsoy                                                            “Terror”            

 
93 

sən şeirlərlə qaçıb qurtula bilərsən, nə də mən səfilliklə! 

Onlar öz çirkin oyunlarına davam edəcəklər! Onlar 

vicdanla tanış olacaqları günədək, dünyaya əsla və əsla 

kimsənin sahib ola bilməyəcəyini anlayacaqları günədək bu 

rəzil oyun davam edəcək! (əlindəki sərçənin qanlı leşini 

Gənc oğlanın önünə atır) Sonra da bizi, bax belə, leş kimi 

bir kənara tullayıb növbəti qurbanları ilə oynamağa 

gedəcəklər! Bunun günahkarı Tanrı deyil, dostum! Heç 

şeytan da deyil! Bütün  bunlardan şeytan da təəccüb içində 

donub qalıb, çoxdandır ki, öz xislətini tərgidib. İndi 

Tanrının yaradılış qanunlarına, onun mizanlarına insanın 

özü qarşı çıxır və onlar Tanrının qəzəbindən qurtula 

bilməyəcəklər! 

Alim: Yaxşı. Əgər söylədikləriniz bitdisə, biz gedək... 

Səfil: Mənim söylədiklərim bitər. Onların əməlləri bitməz. 

Çünki onlar qandan doymurlar! Bir neçə günə onlar yenə 

da can alacaqlar! Çox az qalıb! Lap az! Bir neçə gün sonra 

növbəti nəhəng qətliam baş verəcək! Qan su yerinə axacaq! 

Səmada insanların əlləri, ayaqları, kəllələri uçuşacaq. Bu 

insan parçaları bir quş misalı göydə süzüb, yerə çırpılacaq. 

Növbəti dəhşət lap yaxındadır. 

Alim: Siz nədən danışırsız? Siz nə bilirsiz? Hardan bilirsiz? 

Səfil: (qəhqəhə çəkir) Mən ucsuz-bucaqsız qaranlığı 

aydınlatmağa çalışan atəşböcəyindən qeyri bir şey deyiləm! 

Üstümə bir daban basıb məni də zərrələrimə ayıracaqlar! 
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(qəhqəhə çəkir) Bütün gücüylə zülməti aydınlatmağa 

çalışan bir atəşböcəyi öləcək! Onun işığı qaranlığı zərrə 

qədər aydınlatmaz, amma onun ölümü ilə aydınlığa çıxmaq 

üçün çabalayan bir can əskilər dünyadan.  

Səfil qəhqəhə çəkir və vahiməli qəhqəhəsi ilə meşənin 

qaranlığında yox olur. Onun qəhqəhəsi və gur ayaq 

tappıltıları getdikcə uzaqlaşır. Aktrisa qorxu ilə başını 

atasının çiynindən qaldırıb, gözlərini açır və ətrafa 

boylanır. Alim və Gənc oğlan heyrətlə bir-birinə baxır. 

Aktrisa: (təlaşla) Gedək burdan! 

Alim: (Gənc oğlana) Bu adamda nəsə var! 

Aktrisa: Ata, yalvarıram, gedək burdan! 

Gənc oğlan: Məncə də onda nəsə var. 

Aktrisa: Məni eşitmirsiz? Gedək deyirəm sizə. 

Alim: Gedirik, qızım! (Gənc oğlana) Polisə xəbər vermək 

istəyirəm. 

Gənc oğlan: Bunun üçün gec qalmışıq. Cəld olmaq 

lazımdır. 

Alim: Sən mənim telefonumdan yığıb şikayəti bildir, mən 

də teleskopu yığım və gedək. 

Gənc oğlan: Yaxşı. 
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Alim telefonunu götürüb nömrə yığır və Gənc oğlana 

uzadır. Aktrisa qorxu ilə ətrafa boylanır. Alim teleskopu 

yığmağa başlayır, Aktrisa da ona kömək edir. 

Gənc oğlan: Alo... (pazua) Mən bir şübhəli şəxs barədə 

məlumat vermək istəyirəm... (pauza) 

İşıq sönür. 
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Üç gün sonra. İşıq yanır Modelyerin evində. Modelyer 

masa kənarında oturub kağız üzərində eskiz çizməklə 

məşğuldur. Qapı döyülür. Modelyer cəld yaxınlaşıb qapını 

açır. Alim və Aktrisa daxil olurlar. Aktrisanın əlində kiçik 

yol çantası var.  

Modelyer: Xoş gəlmisiz. 

Alim: Xoş gördük.  

Modelyer: Keçin, keçin içəri.  

Aktrisa: Yox, çox da vaxtım yoxdur.  

Modelyer: Sən bu gün yola düşürsən, qızım? 

Aktrisa: Hə. Gəldim ki, görüşüm.  

Modelyer: Yaxşı yol. Sağ-salamat. Uğur olsun! 

Alim: Bəs Stiven hanı? 

Modelyer: İndicə çağırıram. Siz keçin salona, qapıda 

gözləməyin. 
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Alim və Aktrisa salondakı divanın yanında dayanırlar. 

Alim: Bax, mənimlə tez-tez əlaqə saxla, yaxşı? Yoxsa 

nigaranlıqdan ürəyim partlayar. 

Aktrisa: Yaxşı, ata, yaxşı. Artıq neçənci dəfədir ki, 

deyirsən. Bu cür ayrılıqlara öyrəşməlisən. Daha 

uzunmüddətli qastrollar olacaq gələcəkdə. 

Alim: Bilirəm, bilirəm. Amma sən məni başa düş, mənim 

tək övladım, dostum, sirdaşım, hər şeyim sənsən. 

Aktrisa: (Alimi qucaqlayır) Darıxma. Hər şey yaxşı 

olacaq. 

Alim: Kaş mən də gələydim səninlə. 

Aktrisa: Kollektivdənkənar şəxslərin bizimlə birgə 

getməyinə icazə verilmir, bilirsən. Həm də ki, sən burda 

qal. Axı bilirsən... onun da sənə ehtiyacı var.  

Alim: Hə, bilirəm.  

Aktrisa: Ondan muğayat ol, ata. Mən gələnə qədər onun 

qayğısına qal. 

Alim: Baş üstə. 

Modelyer və Gənc oğlan gəlirlər. 

Alim: Oh, Stiven! Necəsən? 
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Gənc oğlan: Dünənki gündən sonra adam necə olar? 

Gördüklərim gözümün önündən getmir? 

Aktrisa: Hansı gördüklərin? Göy üzündə gördüklərin, 

yoxsa o səfil adam? 

Gənc oğlan: Elə ikisi də... 

Alim: Biz sizi baş-başa buraxaq.  

Modelyer: Keçək mətbəxə. Çay yoxsa kofe? 

Alim: Kofe yaxşı olar. 

Alim və Modelyer birlikdə mətbəxə keçirlər. Gənc oğlan 

Aktrisanın çantasına baxır. 

Gənc oğlan: Deməli, əməlli-başlı gedirsən? 

Aktrisa: Amma getməsəm olmaz. Bu mənim üçün həm də 

şansdır. Əldən buraxa bilmərəm. 

Gənc oğlan: Bəs darıxmayacaqsan? 

Aktrisa: Əlbəttə, darıxacağam. Amma çox uzun 

çəkməyəcək ki. Bir həftə. Cəmi bir həftə sonra yenə də 

burda olacağam. 

Gənc oğlan: Nə deyim? Yaxşı yol! Sağ salamat! 

Aktrisa: Bircə onu bilmək istəyirəm ki, sən məni 

bağışlamısan ya yox?  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Orxan Bahadırsoy                                                            “Terror”            

 
99 

Gənc oğlan: Səncə, bu belə asandır? 

Aktrisa: Bilirsəm, asan deyil. Amma sənə olan hisslərimin 

həqiqiliyini sübut etmək üçün daha nə edə bilərəm?  

Gənc oğlan: Sadəcə heç nə. Qocaman bir heç nə. 

Aktrisa: Etmə belə. Özünü də, məni də, ananı da üzmə bu 

qədər. Mən gəlim, sonra hər şey daha yaxşı olacaq.  

Gənc oğlan: (biraz düşünür) 

Gedirsən, 

getdiyin yollar uzundur. 

Bilirəm, 

yoracaq səni bu yollar. 

Al, götür, 

əlimi apar özünlə, 

Yorulsan, 

tutmağa gərəyin olar. 

Mən hələ yolsuzam, 

mən hələ aciz. 

Mən hələ naçaram, 
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mən hələ dilsiz. 

Əlsiz də qalaram, 

narahat olma, 

sənə şeirlər də 

yazaram əlsiz. 

Bağışla, 

səninlə gələ bilmərəm. 

Uzun yol yerimək 

gözümə durub. 

Sən məndən güclüsən, 

məndən səbrli... 

Məni yol getmək yox, 

darıxmaq yorub. 

Aktrisa: (onun önündə diz çöküb əllərindən tutur) 

Darıxma. Yaxşı? Xahiş edirəm, darıxma. Mən gələnəcən 

şeirlər yaz. Yeni rəsmlər çək. Səbr et və məni gözlə. (onun 

əllərindən öpür) 

Gənc oğlan: Yaxşı yol! 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Orxan Bahadırsoy                                                            “Terror”            

 
101 

Aktrisa: Səni sevirəm! 

Gənc oğlan onun əllərini sıxır. Gözləri dolur, amma 

gözlərini gizlətməyə çalışır. Aktrisa onu daha başını onun 

dizlərinə qoyub fikrə dalır. İşıq sönür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altı gün sonra. İşıq yanır. Modelyerin evi. Salon. 

Modelyer və Jurnalist divanda oturublar. 

Modelyer: Qızım, doktor səni çox sevir. Onda böyük 

sədaqət var. Belə nəhəng sədaqətə hər kişidə rast gəlmək 

olmur. (gülümsəyir) Gəlinim olsaydı, deyərdi ki, seksist 

düşüncədir. (qəhqəhə çəkir) 
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Jurnalist: (gülür) Kişilərin əleyhinə danışanda demir. 

Modelyer: O zaman bərabərliyin tərəfdarı deyil. 

Feministdir! 

Jurnalist: Özü də lap yekəsindən! 

Modelyer: (gülür və biraz sükutdan sonra) Sözümün canı 

odur ki, səni üç il ümidlə gözləyən adamı rədd etmə. 

Jurnalist: (üzgün) Axı mən onu düşünüb... 

Modelyer: Bir insanı düşünüb, onun yaxşılığı üçün nəsə 

edə bilərsən. Onu xoşbəxt etmək üçün fədakarlıqlar da 

etmək olar. Amma əgər o bundan xoşbəxt deyilsə,  bəs 

onda necə? Sən onun başqası ilə ailə qurub, övlad sahibi 

olub, xoşbəxt ola biləcəyini düşünürsən. Amma o 

xoşbəxtliyi səndə görür. Sənsiz daha da bədbəxt hesab edir 

özünü. İndi sən qərar ver: sənlə xoşbəxt olsun, yoxsa sənsiz 

bədbəxt? 

Jurnalist: Mən neçə gündür ki, bu barədə düşünürəm. Siz 

məni anlayırsız. Amma... (qəfil susur) Bilmirəm ki. Nə 

edim, bilmirəm. 

Modelyer: Birazdan həkim bura gələcək. Oğlumun yanına. 

Qayıt ona, qızım. Özünü də, onu da üzmə. 

Jurnalist: Onunla danışacağam. Özümü buna 

hazırlamışam. 
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Gənc oğlan üzgün, qaşqabaqlı halda öz otağından çıxıb 

əlil arabasını sürərək salondakı masaya yaxınlaşır. 

Gənc oğlan: Ana, hanı mənim yazılarım? 

Modelyer: Şkafdadır. İndicə verirəm. (ayağa qalxıb şkafa 

yaxınlaşır)  

Jurnalist: Sənə nə olub? Niyə belə üzgünsən? 

Gənc oğlan cavab vermir. Modelyer şkafdan vərəqləri 

götürüb oğlunun önünə qoyur, onu diqqətlə süzdükdən 

sonra Jurnalistə baxıb göz vurur. 

Modelyer: Sevgilisi üçün darıxır. Altı gündür gedib, altı 

gündür oğlumun üzü gülmür. Bircə gəlsəydi də, oğlumun 

çöhrəsinin təbəssümü qayıtsaydı. (Gənc oğlana) Bu gün 

danışmısan? Nə vaxt gəlir? 

Gənc oğlan: (anasına tərs-tərs baxır) Sabah axşamüstü 

gəlir. Hava limanına enəcək. 

Modelyer: Qarşılamağa gedəcəyik?  

Gənc oğlan: Düzü, mənim daha yaxşı planım var. 

Modelyer: Nədir? 

Gənc oğlan: İstəyirəm ki, onun üçün sürpriz hazırlayım. 

Ən sevdiyi yeməkləri, sevdiyi şirniyyatları və içkiləri 

hazırlayaq. (qəfil düşünür) Sənin hədiyyən hazırdır? 
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Modelyer: Sabah səhər tezdən gətirəcəklər. 

Gənc oğlan: Hə. Onu gətirsinlər. Sonra da gedib üzük alaq. 

Modelyer: (təəccüblə) Üzük? (biraz sükutdan sonra) 

Yoxsa...? 

Gənc oğlan: Hə. Evlilik təklif edəcəyəm. 

Modelyer: Bu ki əladır! 

Jurnalist: Həm də çox əla! 

Modelyer: Yaxşı düşünmüsən. Hətta, mükəmməl 

düşünmüsən. Amma niyə qarşılmağa getməyək? 

Gənc oğlan: Qarşılamağa getməsək, azca üzüləcək, 

inciyəcək və kədərlənəcək. Bunu bilirik. Sonra evə gəlib bu 

möhtəşəm səhnə ilə qarşılaşanda sevincinin həddi-hüdudu 

olmayacaq. Kədərin ardınca gələn sevinc ikiqat ləzzətli olur 

axı! 

Modelyer: Zəkaya bax da!  

Jurnalist: Afərin! 

Qapının zəngi çalır. 

Modelyer: (Jurnalistə işarə ilə) Həkim də gəldi. 

Modelyer qapıya tərəf gedir. Jurnalist təlaşla köks ötürür. 

Modelyer qapını açır, Alim daxil olur. 
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Alim: Günaydın! 

Modelyer: Günaydın. Xoş gəlmisən. 

Alim: Xoş gününə gəlim! Stiven hanı? 

Gənc oğlan: (qapıya tərəf qışqırır) Burdayam! 

Alim: (Gənc oğlana yaxınlaşır) Necəsən? 

Gənc oğlan: Pis deyiləm. 

Alim: Bir soruş gör səhər tezdəndən indiyəcən hardayam? 

Gənc oğlan: Harda? 

Alim: Bölmədə. 

Gənc oğlan: (təlaşla) Niyə? Nə olub? 

Alim: Haqqında şikayət etdiyimiz adamı tutublar. Səkkiz 

gün sərasər axtarıblar və nəhayət, tapıblar. 

Gənc oğlan: Bu ki əladır! Nə dedilər? Niyə sayıqlayırmış 

belə? 

Alim: Adam, əslində, sayıqlamır. Dəhşətli taleyi var. 

Gənc oğlan: Necə məgər? 

Alim: Sizin universitetdə əkiz qızlar oxuyurdu? 
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Gənc oğlan: (düşünür) Əkiz qızlar? (biraz da düşünür) 

Hə... Hə... Mənim tanışlığım yox idi, amma bir neçə dəfə 

rastlaşmışdıq. Daha sonra terror hadisəsinsə öldüklərini 

öyrəndim. 

Alim: Hə. Bax o iki qızcığaz bu adamın qızları imiş. 

Gənc oğlan: (gözləri bərəlir) Nə danışırsız?  

Alim: Hə. Düz eşitdin. Ertəsi gün də qızların anası – yəni  

o kişinin həyat yoldaşı özünü asıb. 

Modelyer: Vay vay! Terror təkcə yerindəcə can almır ki!  

Alim: Elədir ki, var! Ondan sonra da bu kişi həyatını 

müxtəlif terror qruplaşmalarını araşdırmağa sərf edib. Kimi 

zaman hətta bu qruplaşmaların içinə girib və onları ifşa 

edib. 

Gənc oğlan: Bunu necə bacarıb? 

Alim: Hər hansı yolla bacarıbsa, orasını bilmirəm. Amma 

yaşadıqları və daha sonra rastlaşdıqları onun ağlını 

başından alıb. Bir müddət ruhi-əsəb disspanserində müalicə 

alıb, sonra da meşələrdə inzivaya çəkilib. 

Modelyer: Zavallı adam! 

Gənc oğlan: Bəs bu adam mənim şeirimi hardan bilirmiş? 
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Alim: Həmin terror hadisəsindən bir il sonra universitetdə 

ölənlərin anım günü keçirilib. 

Gənc oğlan: Hə. Keçirilmişdi. Mən getməmişdim amma. 

Alim: Orda bir qadın həmin şeiri oxuyub. 

Gənc oğlan anasına baxır. Modelyer həyəcanla 

baxışlarını ətrafa gəzdirir. 

Gənc oğlan: (anasını göstərir) Bu qadın oxuyub yəqin! 

Hə, ana? 

Modelyer: (qəribsəmiş halda) Orda hər kəs sənin şeirinlə 

təsəlli tapmışdı! Onların qanayan yaralarına məlhəm 

olmuşdu sənin şeirin. Mən pis bir iş görməmişəm. 

Alim: Əlbəttə, pis bir iş görməyib. Sadəcə, bu adam 

cadugər filan deyil. Şeir ona necə təsir edibsə, bir oxunuşda 

əzbərləyib və dediyinə görə hər gün təkrarlayırmış. 

Gənc oğlan: Bir də o dedi ki, bu yaxınlarda nəsə dəhşətli 

hadisə olacaq. Nəyi nəzərdə tutub? 

Alim: Orasını özü də bilmir. Hiss etdiyini deyir. Gah da 

deyir ki, terror təşkilatlarının içində olanda onların bir sıra 

planlarını öyrənib. Yadında qalan qismi ilə növbəti planları 

bu yaxınlarda həyata keçməlidir. 

Modelyer: Tanrı qorusun! 
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Jurnalist: (hirslə) Lənətə gəlsinlər! 

Gənc oğlan: Onu həbs etdilər? 

Alim: Yox. Niyə həbs etsinlər ki? Yenidən ruhi-əsəb 

disspanserinə apardılar. 

Gənc oğlan: Bilmədim, adam ağıllıdır, ya dəli? 

Alim: Düzü, mən də ayıra bilmədim. 

Modelyer: Nə isə. Pis hadisələrdən danışmağa son verək. 

Sizə içməyə nəsə gətirim.  

Qapının zəngi çalınır. Modelyer yenə Jurnalistə baxır və 

qapıya yaxınlaşıb, açır. Həkim daxil olur. 

Modelyer: Xoş gəldiniz, doktor. 

Həkim: (Jurnalistə baxır) Xoş gördük. 

Modelyer: Buyurun, keçin. 

Həkim əvvəlcə Alimlə, sonra Gənc oğlanla görüşür. 

Jurnalistə diqqətlə baxıb gülümsəyərək başını azacıq əyir. 

Modelyer: (Gənc oğlana və Alimə) Siz keçin otağa. Mən 

də sizin içəcəklərinizi ora gətirərəm.  

Alim: Yaxşı. (Gənc oğlanın arabısını sürüb otağa tərəf 

gedir) 

Həkim: (Gənc oğlana göz vurur) Birazdan gəlirəm! 
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Gənc oğlan: (gülümsəyir) Gözləyirəm! 

Alim Gənc oğlanı onun otağına aparır. İkisi də otağa 

girib qapını örtürlər. Modelyer Jurnalistə gülümsəyərək 

işarə edib mətbəxə keçir. Həkim divanda oturan 

Jurnalistə yaxınlaşır. 

Həkim: Necəsən?  

Jurnalist: Son gördüyün kimi. 

Həkim: (onun yanında oturur) Nə qərara gəldin? 

Jurnalist: (özünü itirmiş halda kəkələyir) Bi...bilirsən...? 

Mən... mən... 

Həkim: (onun əlini ovucunda tutub sığallayır) Bilirəm. 

Mən hər şeyi bilirəm. Mən hər şeyi düşünmüşəm. Əgər sən 

bizim yenidən birlikdə olmağımıza razı olsan, mən hər şeyi 

yoluna qoyacağam. Biz övlad sahibi də olacağıq.  

Jurnalist: (təəccüblə) Necə?  

Həkim: Üç ay əvvəl alış-veriş mərkəzində baş verən terror 

hadisəsində bir illik evli olan cütlük ölüb. Onların yeni 

doğulmuş on günlük körpəsi ortalıqda qalıb və körpələr 

evinə verilib. Əgər biz yenidən evlənsək, o uşağı götürüb 

saxlamağı, ona ata-ana olmağı istəyirəm. Yəqin ki, bunu 

sən də istəyərsən. 
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Jurnalist: (sevinclə) Əlbətttə! Əlbətttə, istəyirəm! Çox 

istəyirəm! 

Həkim: (sevinclə) Yəni qəbul edirsən? Yəni mənə 

qayıtmağa razısan? 

Jurnalist: (gözlərindən sevinc yaşları süzülür) Hə. 

Həkim: (qəfil nəsə düşünür) Bir dəqiqə. (döş cibindən bir 

üzük çıxarır) Bunu xatırlayırsan? 

Jurnalist: (heyrətlə) Bizim üzüyümüz! 

Həkim: Mənimlə yenidən evlənərsən? 

Jurnalist: (sevinc dolu baxışlarını gah üzüyə, gah 

Həkimə dikir) Hə! Hə! 

Həkim: (üzüyü onun barmağına salıb, qucaqlayır) Məni 

yenidən xoşbəxt etdiyin üçün sənə hədsiz minnətdaram! 

Jurnalist: (onun qolları arasından çıxır) Bir dəqiqə! 

(çantasını açıb nəsə axtarır, az sonra eyni üzüyün digər 

tayını çıxarır) Bunun yeri də artıq sənin barmağındır! 

Həkim: (sevinclə əlini uzadır) O zaman qoy yerində 

qalsın! 

Jurnalist üzüyü onun barmağına salıb dərin aludəliklə 

Həkimin gözlərinə baxır. Həkim Jurnalistin saçlarını 

sığallayıb dodaqlarından öpür. İşıq sönür. 
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Ertəsi gün. İşıq yanır. Modelyerin evi. Salon. Qapı açılır. 

Modelyer içəri girir. 

Modelyer: (qapının arxasına tərəf) Gətir, gətir. 

Ehtiyatla...  

Alim əlində mankenlə daxil olur. Mankenin üzərində ağ 

don var. Parlaq qaşlarla bəzədilmiş, dizə qədər dar, dizdən 

aşağısı azca enli olan don göz qamaşdırır. 

Modelyer: (divanın yanını göstərir) Bura qoy. 
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Alim: (mankeni divanın yanında yerləşdirir) Mən 

kitabdan ağır nəsə qaldırmamışam e. (yorğun və təngnəfəs) 

Bu çox ağır gəldi. 

Modelyer: Keçib gedər. (gülümsəyir) Hə, necədir? Səncə, 

bəyənəcək? 

Alim: Bunu bəyənməmək olar? Göz qamaşdırır e! 

Mükəmməldir! 

Modelyer: Buna aylar sərf etmişəm. Hələ eskizini görən 

firmalar az qala hərraca çıxarırdılar bunu. Hazır olamadan 

məşhurlaşmışdı. Müğənnilər, aktrisalar zəng edib almaq 

istədiklərini deyirdilər. Mənim də bir adətim var: paltar 

hazır olmasa, onu görməsəm, toxunmasam, satışına razı 

olmuram. Ona görə gözləyirdim ki, hazır olsun. İndi də onu 

gəlinimə hədiyyə edəcəyəm. 

Alim: Gəlininin atası olaraq sənə təşəkkür edirəm. 

(gülümsəyir) 

Modelyer: (gülümsəyir) Mən təşəkkür etməliyəm, əslində! 

Alim: Bəs Stiven hanı? 

Modelyer: Yəqin hazırlaşır. 

Gənc oğlan: (otaqdan çıxır və heyrət dolu baxışlarını 

paltardan ayıra bilmir) Bu mükəmməldir! 

Alim: Gəl, görək sən də bəyənirsən?! 
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Modelyer: Əsas özü bəyənsin! 

Gənc oğlan: (anasına heyranlıqla baxır) Sənətdir e!  

Modelyer: (paltara heyranlıqla baxır və barmaqlarını 

paltarın qaşları üstündə xəfifcə gəzdirir) Hə! (biraz 

sükutdan sonra) Saat neçədə enir təyyarə? 

Alim: (saata baxır) Saat səkkizin yarısında. Artıq enib. Bir 

neçə dəqiqəyə burda olacaq. 

Gənc oğlan: (Alimə) Bizə çox hirslənəcək? 

Alim: Onun üçün hazırlanan bu möhtəşəm gecəni görəndə, 

nə qədər hirslənsə də, yumşalacaq. Lap pambıq kimi! 

Gənc oğlan: Əsas odur ki, təklifimi qəbul etsin! 

Alim: (gülümsəyir) Bu yaraşığa kim yox deyə bilər? 

Gənc oğlan: (istehza ilə) Hə! Bir də daşlaşan ayaqlar var, 

əlbəttə. 

Modelyer: (hirslə) Oğlum! Bəsdir də! Belə bir gündə 

özünü də, bizi də mənfi əhval-ruhiyyə ilə yükləmə! 

Gənc oğlan: (söhbəti dəyişməyə çalışır) Hə, doğrudan, 

necə görünürəm?  

Modelyer: Əsl xarizma! 

Alim: Stiven, yenə ulduzlara baxmaq istəyirsən? 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Orxan Bahadırsoy                                                            “Terror”            

 
114 

Gənc oğlan: Yenə o kişi ilə rastlaşmağa təhammülüm 

yoxdur! 

Alim: Eh! O kişi artıq disspanserdədir, müalicə alır. 

Həmişə pis şeyləri düşünmə. Məgər keçən dəfə xoşuna 

gəlmədi? 

Gənc oğlan: Gəlməzmi? Hələ də yadıma düşəndə tüklərim 

biz-biz olur. Mən Ayın səthini, Veneranın atmosferini 

gördüm e! (Modelyerə) Ana, bilirsən bu nə deməkdir? 

Modelyer: Əlbəttə, bilirəm. Mən də Koko Şanelin ev 

muzeyində olanda, məzarına gedəndə eyni hisləri 

keçirmişdim. Bilirsiz, Şanel məzar daşını özü hazırlamışdı 

və üstündə belə yazılmışdı: “Üzərimdə daş olmasa, arzu 

etdiyimdə cənnətə gedib, mələkləri geyindirmək istərdim!” 

Alim: Mən də arzu ettiyimdə Marsa, Veneraya, Yupiterə, 

hətta Andromeda qalaktikasına getmək istərdim. Amma 

əfsus! 

Gənc oğlan: (gülümsəyir) Eyni ilə! 

Alim: (saata baxır) Lap az qaldı. Bir neçə dəqiqəyə bu evə 

günəş doğacaq! 

Gənc oğlan: (həyəcanla) Ana, yeməklər hazırdır? 

Modelyer: Hamısı hazırdır.  

Gənc oğlan: İçkilər necə? 
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Modelyer: Təlaşlanma. Heç bir şey əskik deyil.  

Alim: Onu deyirdim axı, Stiven, bəlkə sabah bu gözəl günü 

qeyd etmək üçün yenə göy üzünün səyahətinə çıxaq? Nə 

deyirsən? 

Gənc oğlan: Sevə-sevə. 

Alim: Bircə qızım qorxmasa, hər şey daha yaxşı olacaq. 

Gənc oğlan: Bu dəfə çox da qorxulu yerə getməyək. 

Alim: Yaxşı. Bir şey fikirləşərik! (qəfil nəsə xatırlayır) 

Bəs bizim həkimlə jurnalist qızımız hardadır? 

Modelyer: Yaxşı yadıma düşdü. (telefonunu götürür) Bir 

zəng edim, görüm, harda qaldılar!? (nömrə yığıb telefonu 

qulağına qoyur) Qıza zəng çatmır. 

Alim: Həkimi yığ. 

Modelyer: Aha! (nömrə yığıb telefonu qulağına qoyur) 

Zəng gedir. (pauza) Alo! Doktor, salam. (pauza) Siz 

gəlirsiz? (Modelyerin gözləri təlaşla bərəlir) Necə? 

(pauza) Doktor... (təlaşla) Tanrım! (telefonu divanın 

üstünə atıb pultu götürür) 

Alim: Nə olub? 

Modelyer: (televizordan çevrilən kanalların kəsik səsləri 

eşidilir) Aman Tanrım! 
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Alim: Axı nə olub? Bir söz de! 

Modelyer: (həyəcanla) Xəbərlər! Xəbərlər! 

Alim: Nə olub? Nə baş verib? 

Gənc oğlan: (təlaşını boğmağa çalışır, təmkinlə dərindən 

nəfəs alır) Ana, nə baş verib? 

Modelyer: Bircə dəqiqə... Mən də heç nə bilmirəm. Aha! 

Xəbərlər. 

Jurnalistin səsi: Bir neçə dəqiqə əvvəl hava limanında baş 

verən partlayışda çox sayda insanın öldüyü bildirilir. Hal-

hazırda hava limanına giriş məhdudlaşdırılıb. Aldığımız 

məlumata görə... (jurnalistin səsi qəfil kəsilir)  

Modelyer və Alim ikisi də taqətini itirmiş halda divana 

otururlar. Gənc oğlan təlaşdan bərələn gözlərini 

televizora zilləyib. 

Alim: Qızım! (boğuq səslə) Qızım! 

Modelyer: Yox! Yox! Yox! Bu ola bilməz! Yəqin ki, o 

çoxdan hava limanından çıxıb, artıq evə doğru gəlir. 

Birazdan bu qapını açıb içəri girəcək. (ağlayır) Hələ bizə 

də hirslənəcək ki, niyə onu qarşılamamışıq! 

Jurnalistin səsi: Hal-hazırda ölənlərin və yaralananların 

kimliklərinin müəyyənləşdirilməsi üzrə işlər davam edir. 
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Alim: (qəfil yerindən qalxır, gözlərinin yaşını silib 

məğrur durmağa çalışır) Mən hava limanına gedirəm.  

Modelyer: Biz də gəlirik. (yerindən qalxır)  

Alim iti addımlarla çıxır. Modelyer üzgün baxışlarını 

oğluna dikib azca sükutla dayanır. Daha sonra ikisi də 

Alimin arxasıyca çıxırlar. İşıq sönür. 

 

 

 

 

 

 

Epiloq 

Qeyri-müəyyən vaxt. Qaranlıqdan gurultulu tappıltı səsi 

eşidilir. Hönkürtü, qışqırıq və körpə çığırtıları bir-birinə 

qarışır. 

Jurnalistin səsi: Son məlumata görə hava limanında  baş 

vermiş dəhşətli terror hadisəsində əlli iki nəfər həyatını 

itirib, yetmiş səkkiz nəfər yaralı isə müxtəlif  xəsarətlərlə 

xəstəxanalara yerləşdirilib.  
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Dəhşətli tappıltı, hönkürtü, qışqırıq və körpə çığırtıları 

davam edir. 

Jurnalistin səsi: “Ölümlə üz-üzə” tamaşası ilə qastrol 

səfərinə getmiş və terror hadisəsinin baş verdiyi gün 

səfərdən qayıdan dövlət teatrının kollektivinin bütün 

nümayəndələri bu dəhşətli faciədə həyatlarını itiriblər. 

Tamaşanın yaradıcı heyətində yer alan... 

Alimin səsi: Qızım! 

Daha möhkəm bir tappıltı ilə Jurnalistin səsi kəsilir. Az 

sonra qışqırıq, hönkürtü və körpə çığırtısı səsləri bitir. 

İşıq yanır. Üzərində ağ don olan manken çılpaq halda 

yerə sərilib. Divanın yanında Gənc oğlan əlil arabasında 

boynunu bükərək gözlərini bir nöqtəyə zilləyib və 

mankenin üzərindəki ağ paltar onun dizləri üstündə 

sərilib. Alim yerdə oturub, bir ayağını büküb, bir ayağını 

uzadaraq divana söykənib və səssiz-səssiz ağlayır. 

Modelyer divara söykənərək ağlayan gözləri ilə gah Gənc 

oğlana, gah da onun dizləri üzərində sərilən paltara baxıb 

əlini astaca divara döyəcləyir. Jurnalist və Həkim ağır 

addımlarla daxil olur. Jurnalistin qucağındakı körpə 

astadan, amma səsi duyulacaq qədər yanğı ilə ağlayır. 

Həkim və Jurnalist divanın arxasında dayanıb fikrə 

dalırlar. Alim yerində qəfil dikəlir. Az sonra Aktrisa ağır 

addımları ilə gülümsəyərək onun önündən keçir. Alimin 

gözləri Aktrisanı izləyir. 
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Alim: Qızım!  

Modelyer qorxu ilə Alimə baxır. Aktrisa ağır addımları ilə 

salonun qapısına yaxınlaşıb geri çevrilir, eyni 

təbbəssümlə hamını bir-bir süzür. Alim onu bir müddət 

izləyib daha sonra əlləri ilə gözlərini qapayaraq ağlayır. 

Bu vaxt qapı açılır və Səfil meşədəki qiyafəsi ilə qapının 

önündə durur. Gənc oğlan qapıya tərəf çevrilir. Modelyer 

eyni qorxu ilə oğluna yaxınlaşıb onu qucaqlayır. Gənc 

oğlan əli ilə anasını özündən uzaqlaşdırır və gözlərini 

qapıda duran Səfildən ayırmır. Səfil ağır addımlarla Gənc 

oğlana yaxınlaşıb bir müddət sükutla onu izləyir. 

Səfil: (vahiməli səslə) 

Bu dünya iki taydır, 

hər tayı bircə qarış. 

Bir tayında ölüm var, 

bir tayında yaşayış. 

 

Görünməz bir dərə var, 

axar, gedər aradan. 

Görən, gedər haraya? 

Görən, gələr haradan? 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Orxan Bahadırsoy                                                            “Terror”            

 
120 

 

Nə torpaq üstə gəzər, 

nə torpağa gömülər! 

Atılar bu dərəyə 

yarım qalmış ömürlər! 

 

Bu dərin uçurumun 

üstü qara buluddu! 

Bu dərədən səs gələr: 

-Tanrı bizi unutdu! 

Gənc oğlan da əlləri ilə gözünü qapayıb səssizcə 

hönkürür. Aktrisa xəfif təbbəssüm içində ağlayaraq Gənc 

oğlana baxır. Modelyer divara söykənib ağlamağa, divarı 

döyəcləməyə davam edir. Jurnalist isə qucağında yanğı ilə 

ağlayan körpəni yellədərək sakitləşdirməyə çalışır. İşıq 

sönür. 

Pərdə enir. 

Son 
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