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KÖVRƏK DUYĞULU ZĠYALI
Uzun illərdən bəri tanıdığım Camal Zeynaloğlunun
yazılarındakı yanğı, həyat gerçəkliyi, ağrı həmişə diqqətimi
çəkib. Vaxtın, zamanın fövqündə dayanmağa çalışan
C.Zeynaloğlu müxtəlif janrlı əsərlərinin hamısında doğmalara,yaralı Vətənə dəlicəsinə bir sevgi var. Bu sevgi
yerin-göyə sevgisi kimidir. Bu sevgi anın qədrini bilən,
darıxan, bağrı çatlayan, dünyanı gözəlliklərə bürümək
istəyən bir yazıçının, bir ziyalının, kövrək, incə duyğulu bir
insanın sevgisidir.
Alar elinin övladlarından biri olan Camal müəllimlə
tanış olandan onu da məhz bu cür tanımışam. Bu qəlbi
dağların görkəmindəki vüqar-əzəmət, təbiətindəki doğmalıq, mehribanlıq, səmimiyyət bütünlüklə hopub onun
şəxsiyyətinə, xarakterinə.
Hal-hazırda Camal müəllim Bakı şəhərində yaşayır və
yazıb-yaradır. Bəli, Camal Zeynaloğlu ixtisasca dilçi
olmaqla bərabər, gənc yaşlarından sözə, ədəbiyyata
bağlanmış, ədəbi yaradıcılıqla da məşğul olmuşdur. Onun
müxtəlif illərdə çap olunmuş kitablarinda həyatımızın
müxtəlif sahələrinə aid bədii yazılar öz əksini tapmışdır.
Qələm dostumuz Camal Zeynaloğlunun dərin, güclü
müşahidəsi var. O, mövzuları adətən həyatdan alır. Ona
görə də hamının ürəyindən xəbər verir. Camal müəllim dedi
ki, “Tanrı cəzası” kitabını yenidən nəşrə hazırlamışam.
Çox sevindim. Dərindən düşünsək, bu qənaətə gələrik ki,
hər bir insanın müqəddəs Vətən, Ana qarşısında bir mənəvi
borcu olmalıdır. Bu borc Vətənə layiqli övlad olmaqdan,
valideynlərə hörmətdən, həqiqi sədaqətdən ibarətdir.
Camal Zeynaloğlunun yaşadığı keşməkeşli tale, yurd,
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Vətən həsrətindən dolayı dərdli bir yazar taleyidir. Onun bu
kitabdakı dərd yükündən yoğrulan kədərli hekayələri bəzən
insanı göz yaşlarına bələyir. Amma eyni zamanda onun
haray çəkən o dərdli hekayələrində bir ümid işğı vardır.
Yazıçının qəmli könül pıçıltıları Vətən, Yurd həsrətli elobanı qisasa haraylayır, intiqam savaşına səsləyir. Onun
Yurda, Vətənə, Qarabağa aid olan hekayələrinin əksəriyyətində “Vətən” məfhumu məhz Azərbaycan kimi mənalandırılaraq qavranılır, bütövlükdə Azərbaycan anlamını
daşıyır.
Camal Zeynaloğlu “Tanrı cəzası” kitabında dövrünün
əyər-əksiklərinə, zamanın və dünyanın ədalətsizliklərinə
dözə bilmir və onu tənqid atəşinə tutur. Dünya haqqında
demək olar ki, əksər şairlərimiz, yazıçılarımız yazıb və
dünyanın düz olmadığını, ədalətsiz olduğunu, haqdan çox
nahaq hadisələr olduğundan şikayətlənir. Bu barədə Camal
Zeynaloğlunun da dünyanın mizan tərəzisinin düz
olmadığını kitabında qeyd edir. Bəli, haqqı deyəndə, haqsız
da Allahın ətəyindən yapışır. Allah da yəqin ki, haqqa
üstünlük verəcək. Deməli, gör nə qədər haqsız Allah
ətəyindən yapışıb ki, ətək cırılıb. Buradan başqa bir məna
da çıxır ki, Allahın daha ətəyi qalmayıb ki, haqlar ondan
yapışsın. Hə qədər gözəl bir deyimdir.
C.
Zeynaloğlunun yaradıcılığı çox rəngarəngdir. О, nədən
yazmayıb ki. О, kasıb yaşamaqdan, millətin pis gündə
yaşamağını qələmə alanda, adama elə gəlir ki, о, mənim
həyatımı yazıb. Yazıçı da borc alıb yaşayır, mən də.
Camal müəllim bir mövzudan yazır. İnsanlıq haqqındakı mövzudan. Dahi filosofumuz Asif Ata deyirdi ki:
“Bəşərin nicatı insanlaşmaqdadır. İnsanlaşın – İnsanlaşdırın!!! Camal Zeynaloğlunun yaradıcılığında insan –
insanlaşmaq həmişə ön planda durur.
Camal Zeynaloğlunun yaradıcılığı ilə tanış olduqda
başqa fərqli cəhətləri mücbət mənada çox gördüm. Onun

4

yaradıcılığında – hekayələrində sevgi-məhəbbət, Vətən
sevgisi, el sevgisi, xalq sevgisi ilə yanaşı xalqı haqqa,
ədalətə, imana, vicdanı təmizliyə və paklığa çağırır. Onun
yaradıcılığında haqsızlıqların səbəbini dünyanın düz
olmamasında görür. Sonra yazıçı danışır ki, dünya həmin
dünyadır, dövr edə-edə yaşayır. Yəni, dünya elə də
dəyişməyib – əvvəlki kimi yazdan sonra yay gəlir, yaydan
sonra payız və nəhayət qış gəlir. Bu dünya demək olar ki,
düşündüyümüz kimi pis tərəfə dəyişməyib. Sonra yazıçı
düşünür ki, bütün dünyanı idarə edən bir qüvvə var ki, о da
Allahdır. Allah çox ədalətlidir, haqdır. Lakin ədalətsiz
insanlar, haqsızlar və yalançılar çox olduğundan – hamı
Allahın ətəyindən tutublar (özləri isə heç bir fəaliyyət
göstərmirlər) nəticədə, «Allahın ətəyi cırıldı, getdi»…
Camal müəllim, əfsus ki, gənclərimiz bir parça çörək
qazanmaq ucbatından indi kitab az oxuyurlar. Ancaq mən
əminəm ki, gələcəkdə gənclərimiz sizin və başqa şair və
yazarlarımızın əsərlərini oxuyacaqlar, əminəm sizin
dövrünüzdə yaşayan bir çox ədəbi əsərlərimizə bu millət
heykəl qoyacaqlar. Buna mən əminəm.
Ümumiyyətlə, ziyalı xalqın düşünən beynidir və xalqı
qabağa aparandır. Millətin ziyalısı həmişə bir xalqın, millətin
qaymağı sayılıb. Və ziyalılar içərisində şairlərin, yazıçıların
xüsusi yeri var. Mən belə ziyalıların yüksəkdə duranın birini
də - Camal Zeynaloğlunu da böyük ziyalı sayıram.
Mən Camal müəllimin kitablarını çap edən bir
naşirəm. Və onun kitabının yeni variantını - “Tanrı cəzası”
kitabıni çap elədim. Bununla yanaşı, həm də bu kitab
haqqında öz fikirlərimi sizinlə bölüşdüm.
Süleyman MUSTAFAOĞLU,
naşir-publisist
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Танры ъязасı
(повест)

Пролог
Гадын! Исмяти нясилляря юрняк АНА! Бу сюзля Йер цзцндя
ян мещрибан вя мунис, ян бюйцк вя язямятли инсанына хитаб
едирик. Мяшщур шаирляр, философлар гадын щаггында бир-бириндян
эюзял тяшбещляр ишлятмишляр. Гадынын мясулиййяти бюйцк,
вязифяси мцггяддясдир. Гадын бцтцн варлыьы иля бир шяфгят
абидясидир; шяфгяти дя йарадылыш вя тябиятиндян гайнагланыр.
Бу тямиз, зяриф тябият йанлыш мцдахилялярля кирлядилмямишся,
щямишя шяфгятли олар, шяфгятли данышар, шяфгятля отуруб-дурар,
юмрцнцн сонуна гядяр инсанлара шяфгятля бахар вя щамыйа
гуъаг-гуъаг шяфгят бяхш едяр. Щамыны шяфгятля гуъаглайыб,
щяр кяся шяфгят ичирдийи анда да зярифлийинин вя сямимиййятинин тябии изтирабыны чякяр. Ялбяття, беля ъяннятлик гадынын
кюлэясиндя шяфгят вя нявазишля бюйцйян ушаглар да рущани
варлыглар кими даим уъалыглара йол йорарлар...
Гейб алямляриня биэаня олмайан, рущунун гапысы ачыг
олан мцбаряк бир гадын аиля ичиндя санки бир Гцтб улдузудур,
йери сабитдир, щямишя юз йериндя вя юз мящвяриндя доланыб
дурар, бу системин диэяр цзвляри ися юз варлыгларыны даим онун
ятрафында формалашдырар вя она баьлылыг ичярисиндя юз
мягсядляриня доьру йерийярляр...
Бизим дцшцнъя вя хяйал дцнйамызда гадын хилгят
щадисясинин ян мцщцм рянэи, бяшяриййят аляминин ян
бярякятли вя сещирли рцкнц, евимиздя Ъяннят эюзяллийинин
гцсурсуз бир тимсалы, варлыг вя сонсузлуьумузун да ян
саьлам тяминатыдыр...

***
...Фаниляр ичиндя дуйьу вя ещтизазы иля ябядиййят газанмаг
шансы олан Сябиня дя бир Шярг эюзяли иди; Абыры, исмяти,
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тярбийяси, щийля вя шярдян истисна мянявиййаты онун защири
фцсункарлыьына даща бир эюзяллик ялавя едирди. Гонумгоншулар, мцяллим вя шаэирдляр, йолдан ютцб-кечянляр дя Улу
Йараданын бу «сянят ясяри»ня бахмагдан доймур, санки
ондан мцсбят енержи алырдылар. Бир чохлары онун эюзяллик
эирдабынын гаршысында щяйат ритмляринин артдыьыны эюрцб
риггятя эялир вя ич дцнйаларындан беля фикирляр ютцрцрдцляр:
«Халиг щяр шейин ашындыьы бу зяманядя ня йахшы ки,
Сябиняляри хялг едиб!»
Щяря она, онун эюзял эюркяминя юз яхлагы, ичинин рущсал
вязиййяти иля йанашырды...
Бири она цряйиндя хошбяхтлик арзулайыр, Танрыйа беля эюзял
йаратдыьына эюря шцкр едир, севинирди. Еляляри дя варды ки, беля
бир ханымы олмадыьы цчцн хиффят едир, мяйус олур, щятта,
бейниндя шейтанын аьлына эялмяйян щийля ссенариляри
гурашдырыр, чиркин щисслярини кобуд додагларынын арасында
чейняйирдиляр:
- Бары йарым саатлыьына да олса бу мяляйи гойнума
алсайдым, щеч бир дярдим олмазды...
Бах, Сябиня дя беля бир тярздя диля-додаьа дцшцр,
сабащ, бири эцн башына эяляъяклярдян хябярсиз щалда юмцр
сцрцрдц... Эюзяллийи она Танры вермишди; о, бу гядяр эюзял
олмасына эюря шцкранлыьыны ясирэямяся дя, ара-сыра
ряфигяляринин щясяд вя пахыллыгларыны сезя билир, лакин буна
ящямиййят вермир, кюнцл дцнйасынын щяйат сящифялярини
вярягляйирди...

***
Танрынын хцсуси фящм вя габилиййят вердийи Елшад да сон
дяряъя тярбийяли оьлан иди; защири ъящятъя щеч дя башга
эянълярдян фярглянмирди. Сифят ъизэиляриндя гызлары илк бахышда
юзцня ъялб едяъяк бир яламяти дя йох иди. Йашы аз олса да,
симасында, бахышларында ъиддиликля мцшайият олунан бир
аьсаггаллыг ъилвялянирди. Аз данышырды. Неъя ки, иланын
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йарпыздан аъыьы эялир, еля дя онун дцшцк, чярянчи
адамлардан зящляси эедирди...
Щярчянд, “мизан-тярязисини итирмиш заманя” базарында
юзцнц эюзя соха билян, шоруну нещря йаьы гиймятиня сатан,
щяр ъцря яхлагсызлыгла вар-дювлят топламаьа чалышан, йалныз
гарныны вя чиркин ниййятлярини тямин етмяк барядя фикирляшянляр
“щюрмят” сащибляридирляр... Фягят бу чуллу-чулсуз дцнйада
эюзц-кюнлц тох адамлара да мараг эюстярянляр аз дейил...
Тябии, беля адамларын да юз хиридарлары - гиймят верянляри
олур.

***
Дейирляр ки, эюзяллярдя аьыл олмур. Сябиня, она вурьунларындан йалныз Елшады гябул етди. Йалныз она эцвянди, она
архайын олду. Севди. Амма билмяди ки, сечиминдя
йанылмайыб...
Евляндиляр. Аллащын изни иля аиля щяйатына айаг басдылар.
Чох кечмяди, Танры бу хошбяхт аиляни сынаьа чякди. Елшад
щансыса “мин манатлыг” сцрцъцнцн уъбатындан автомобилини
сярнишинля долу автобусдан гачырыб, сякидя дайанмыш
сяксян йашларында бир гарыйа чырпды... Тале иши иди, баш верди,
бу, ня Елшадлыг иди, ня дя сякидя дайанмыш о гарылыг, щяйат
юз бяд салхарыны бу тярздя Елшадын севинъ долу дцнйасынын
цстцня сярди...
Мярщумянин оьланлары Аллащ адамлары идиляр; Мящкямядя
иддиачы олмадыгларыны дедиляр. Гейд етдиляр ки, бу, бир гязадыр.
Щамынын башына эяля биляр. Лакин Фемиданын цзцня тцпцрцб,
ауксион ганунлары иля ишляйян щаким пул хатириня, Елшада
дюрд ил щябс ъязасы кясди, онун щяйат севдаларыны дюрд ил
азадлыгдан мящруметмя ъязасы иля «чяпярляди»...

***
Сябиня, евляндикляри бу алты-йедди айда бир дяфя дя олсун
яринин адыны дилиня эятирмямишди. Утанырды. Она щямишя
«Яфяндим» дейя мцраъият едирди. Бялкя дя уъузлашдырмаг
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истямирди онун адыны. Бу, онун юз кюнцл щисси иди, алдыьы
тярбийянин яхлагда тяъяссцмц иди... Лакин яри полисляр
тяряфиндян машына миндириляндя илк дяфя она юз адыйла
сяслянди, - “Елшад!” - дейя щарай чякди. Бу щарайдакы нискил
ятрафы аъы эирдаблара мяруз гойду.
Елшад да, бир дяфя “сяни севирям” демядийи Сябинянин
дилиндян адыны ешидяндя гярибя щиссляр кечирди. Цряйиндя еля
севинди ки... Йалныз биръя ону дейя билди: “Анамы сяня
тапшырырам, сяни дя Аллаща. Юзцнцздян муьайат олун!” Бу
сюзляр Сябинянин цряйиня кюз басды, дцнйасыны алт-цст етди,
щюнкцрдц, ъаваб веря билмяся дя, эюз йашлары ичиндя
чабалайан бахышлары иля ону архайын салмаьа чалышды. Амма
аьлындан кечирмяди ки, бир эцн ещтийаъ щиссиндян доьан
аъизлик онун намусуна лякя йахар вя о, башга бир кишинин
голлары арасында вахт кечиряр...

***
“Кишисиз ев сусуз дяйирмана бянзяйир” дейибляр. Елшадсыз, ана вя эялин цчцн чох чятин иди. Сябиня щяр эцн
гайынанасындан эизлиъя юз отаьына чякилиб эюз йашлары ахыдыр,
ана да ондан хялвят эеъянин ян сакит чаьларында оьлунун
талейи цчцн наращатлыг ифадя едир, лал бахышларыны байырда
эюрцнян ильымлара зилляйиб йухуйа эедирди. Арабир дя юз
талейини лянятляйир, щяйатын онунла ойнадыьы сярт ойундан
ъана дойур, юз-юзцня эилейлянирди. Сябиня гайынанасынын
йанында юзцнц мющкям сахламаьа чалышыр, фикир чякдийини
билдирмирди. Горхурду ки, заваллы ананын цряйи бир тяряфдян
оьул изтирабларына, диэяр тяряфдян дя тезкян щяйат
зцлмятляриндя батан эялининин интизарына дюзмяз.
Беляъя, эцнляр кечдикъя Елшадын евдя ещтийат цчцн
гойдуьу пуллар да тцкянирди. Сябиня илк айлар гайынанасы иля
щяр щяфтя Елшадын эюрцшцня эедирди. Елшад ися онларын тез-тез
ъяза евиня эялмяляриня разы дейилди. Буна эюря Сябиняйя
гяти олараг тапшырды ки, айда анъаг бир дяфя эялсинляр. Сябиня
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яринин наращатлыьыны йахшы анлайырды: бир тяряфдян пулсузлуг, о
бири тяряфдян гысганълыг щиссляри бу эялишя сярщяд гойурду.
Елшады да гынамаг олмаз, Сябиня щядсиз эюзяллийи иля
щяр кясдя бир мейл ойадырды. Онун гысганълыьына щагг
газандырмаг олурду. О, йахшы билирди ки, “Эюзяллик баша
бяладыр”. Ичини даьыдан щисслярдян йаха гуртармаг цчцн
щярдян щирсслянир, арада да хош тябяссцмля ортадакы
кцсэцнлцйц даьыдырды...
Эюзяллик, доьрудан да баша бяладыр. Бу бяла Сябинядян
дя йан кечмяди... Яринин щябсхана щяйаты онун хошбяхт
дцнйасынын шян овгатларыны зящярляди. О, бир кяклик кими
“овланды”, бир тураъ кими тяляйя дцшдц. Ону “овлайан” да,
“овлатдыран” да ейни мягсяд уьрунда чарпышырдылар: шющрят,
няфс, чиркин ещтийаъ вя с.
Елшад щябсханайа дцшдцкдян сонра Сябиняэилин
гоншусу Тамилла - ону Тома кими дя таныйырдылар - бир аз
тохтаглыг тапды. Чцнки Елшад ону дяфялярля яхлагсызлыгда
сучламыш, аъы щягигят сюзлярля «зящярлямиш», ону йцнэцл
щяйат тярзи кечирмякдя эцнащландырмышды. Шцбщясиз, Тамилла
да бош дайанмамыш, Елшадын аилясини йенилтмяк цчцн щяр ан
бир фцрсят ахтармышды. Вя о фцрсят артыг онун ялиня дцшмцшдц.
Дишлярини итилямиш, бахышларына зящримар чюкдцрмцш вя
Сябиняни тора салмаг цчцн «ращат» бир бир йол цстцндя
дурмушду. Биръя о галырды ки, гадынларын беля аьлыны башындан
алан бу исмятли эюзяли чиркабларын гойнуна атсын. Наращат
дейилди, чцнки беля ишлярин устасы иди. Бу вахта кими щансы
гадын онун фитнясиндян йаха гуртармышды ки...

***
Истиращят эцнц иди. Сябиня гайынанасы иля Елшадын йанына
эетмяйя щазырлашырды. Гапыдан йениъя чыхмышдылар ки, Тамилла
иля растлашдылар. Мясялядян эуйа тясадцфян аэащ олан
Тамилла Елшадын анасындан онун щарада ъяза чякдийини
юйрянди. Сяхавятли, ялиндян пислик эялмяйян ана цстялик,
оьлунун щагсызлыг одунда йандыьыны да ич дешян сюзлярля
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она ифадя етди. Бу йаньылы сюзляр Тамилланын кюксцнц
сызылдатмады, яксиня, она Елшаддан щайыф ала билмяк эцъц
верди. О, инди биръя щиссин тялатцмцндя иди; Сябиняйя тор
гурмагла Елшадын “дилини гысалтсын”, тякяббцрцня тяъавцз
етсин, ону алчалтсын вя вцгарыны сындырсын. Бу чиркин дцшцнъя
иля дя Сябиняни сцзцрдц. Кянардан бахана еля эялярди ки, аъ
бир гурд анадан йениъя доьулмуш сцд кими аь бир гузуну
сцзцр.

***
Арадан бир нечя эцн кечди. Яслиндя, арадан балыг кими
шцтцйцб кечян бу анлар Сябиняни изтирабын баш веряъяйи
эцнцн дящшятляриня йахынлашдырды – беля дейяк, онун
гцрурунун сынмасына чох аз галды. Тамилла танышларынын
кюмяклийи иля Елшадын ъяза чякдийи щябсхана ряисиня чыхыш
тапды. Онларын ийрянъ ямялляр цзяриндя гурулан “достлуьу»
Сябинянин тяляйя дцшмя щалларыны эерчяйя чевирмяк цчцн
бяс едирди.
Эцн йетди, Тамилла ряися деди:
- Мейлин чякся, сяни бир супер “ъанла” ъалашдыррам.
Тамилланын бу сюзляриндян аьзы суланан ряис щяр щяфтя
эюрцшя эялянлярля даща йахындан марагланмаьа башлады.
Щарда эюзял бир гыз-гадын эюрдц, еля билди, Тамилланын
дедийидир. Башгасы олдуьуну эюряндя, вцъуду параланды.
Тез-тез ичиндя дейинди: “Биръя ону тез эюрсяйдим...”

***
Сябинянин гайынанасы хястялянмишди. Елшадын йанына
эетмяк вахты иди. Сяням хала цзэцн щалда Сябиняйя деди ки,
бу дяфя оьлу иля эюрцшя эедя билмяйяъяк. Щям дя дюнядюня тапшырды ки, онун хястя йатдыьыны Елшада хябяр
вермясин, фикир едяр. – Башыны ялляринин арасына алыб сыхды,
ялавя еляди: - Дейярсян ки, цч эцнлцйцня района - баъысыэиля
эедиб.
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- Йахшы, ана, - дейя Сябиня дцняндян щазырладыьы шейляри
эютцрцб яринин эюрцшцня тялясди. Ону Елшада апаран йоллар
да санки яхлагсызлыг аъылары иля говрулурду, о гядяр тез баша
чатды ки, вахтын щарада ганад чалыб, щарадан учуб
эетдийиндян хябяри олмады. Эетдийи цнвана чатды. Анъаг бу
дяфя яризя вя паспортуну бурахылыш мянтягясиндяки майора
веряндян сонра чох эюзлямяли олду. Ондан сонра эялянляри
ичяри бурахдылар, о ися щяля дя эюзляйирди. Ахыр ки, гапы ачылды,
майор эцля-эцля:
- Мурадова Сябиня Мурад гызы - деди.
Сябиня ъялд эятирдийи шейляри эютцрцб ичяри эирди.
- Эятирдийиниз шейляри бура гойун, ряис сизи эюрмяк истяйир, дейя майор Сябиняйя архасынъа эялмяйи ишаря етди. Сябиня
тяряддцд етди, ряисин отаьына да чякиня-чякиня дахил олду.
Цряйиня шцбщяляр долду: “Эюрясян ня олуб? Наращтлыгдан
доьан дцшцнъяляр ону мцхтялиф щисслярин ъянэиня салды. Ряис
Сябиняни эюръяк айаьа дурду:
- Эялин, яйляшин, ханым. - Ряис нязакятля она йер эюстярди.
Сябиня щеч ня демядян онун эюстярдийи йердя яйляшди.
- Сиз эедя билярсиниз. – Ряис шящвани гыьылъымлар ишылдайан
эюзлярини майора дикди.
Дарыхдырыъы анлар, ъансыхыъы отаг, шящвят щиссиндя говрулан
фикир ахсаглыьы Сябиняни ялдян салды. Эцъля дя олса,
додагларыны щярякятя эятириб сорушду:
- Мяни ня цчцн бура эятирдиниз?
Эюзяллик дальаларынын тярпянишляриндя ичинин ещтирасларыны
ойадан ряис эюзлярини Сябиняйя зилляди. Щятта о гядяр зяндля
онун эюзляринин ичиня бахды ки, Сябиня утанды, башыны ашаьы
дикди. Башыны галдыранда бахышлары ряисин ахмаг фикирлярля ифадя
олунан эюзляриня саташды вя санки щеч ня олмайыбмыш кими
йенидян сорушду:
- Ахы мяни ня цчцн бурайа эятирмисиниз?
Ряисин эюзляри пишик эюзляри кими парылдайырды. Илк дягигяляр
Сябиня ряисин дедиклярини анламады. Анъаг сябрини басыб
ахыра кими ону динлямяк мяъбуриййятиндя галды. Эюзлярини
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ондан чякмяйян ряисдян утанды. Башыны нювбяти дяфя ашаьы
дикди.
Ряис бу дяфя аьзыны марчылдада-марчылдада деди:
- Бцтцн бунлары демякдя мягсядим яринизя кюмяк
етмякдир, - ишыг долмуш бябяклярини Сябинянин парылты верян
йанагларына дикди, - мян Елшадын ишляри иля ятрафлы таныш
олмушам. Яэяр сизинля мцяййян мясялялярдя разылыьа эяля
билсяк, йцнэцлвари хяръ чякмякля яринизи “йарысрока” бурахмаг мцмкцндцр.
Ряис сюзцня ара верди. Сябиня ися “бурахмаг мцмкцндцр” сюзляриндян севинди, юзцнц итирян кими олду. Она
эюря дя тез сорушду:
- Буна эюря ня гядяр лазымдыр?
- Пул барясиндя щялялик тялясмяйя дяймяз. – Ряис юзцнц
еля эюстярди ки, эуйа бу иши ъидди шякилдя йериня йетирмяк
истяйир: - Бунун сющбятини башга йердя едяъяйик. Анъаг ону
дейим ки, Елшадын вахтындан яввял азад олунмасы щяр
шейдян юнъя сиздян асылыдыр. Ялбяття, бцтцн бунлар мцяййян
шярт дахилиндя олаъаг. Мян чалышаъаьам ки, сизин кими илк
бахышдан адамы мяфтун едян эюзял бир ханыма ялимдян
эялян кюмяйи ясирэямяйим. Анъаг тякрар едирям, биринъи
шяртдян ялавя, сизя олунаъаг икинъи тяклиф мящз юзцнцздян
асылы олаъаг.
Ряис бу сюзлярля она “тор” атды. Сябиня щювсялясизлик етди:
- Мян Елшадын бурахылмасындан ютрц щяр шей едярям.
Няйим варса, сатыб эятирярям. Тяки ярим тезликля азад
олунсун. Ахы о, бу юлцмдя эцнащкар дейилди. Буну
мящкямя заманы юлянин адамлары да етираф етдиляр. Лакин
щаким иши йцнэцлляшдирмяк цчцн биздян чох пул истяди.
Истянилян мябляья дя эцъцмцз чатмады. Мадди йохлуг
яримин тцрмяйя дцшмясиня йол ачды. Амма инди яримин азад
олунмасы цчцн ялимдян эяляни едяъяйям.
Байагдан бяри диниб-данышмайан Сябинянин еля бил инди
дили ачылмышды. Ряися дя бу сярф едирди. Сябинянин бу ъцр
реаксийа вермясини эюрцб гымышды:
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- Анъаг бу барядя яриниз щялялик щеч ня билмямялидир. Даща
доьрусу, сющбятимиздян щеч кимин хябяри олмамалыдыр. Ня
гядяр дилинизи динъ сахласаныз, ишиниз бир о гядяр йахшы эедяр.
– Ялини ъибиня салды, орадан балаъа, дюрдкцнъ бир каьыз
чыхарды, Сябиняйя узадыб деди: - Бу, мяним телефон
нюмрямдир, щеч кяся эюстярмяйин, сабащ ахшам мяня
зянэ вурарсыныз. – Сонра да эюзлярини эюзяллик одунун
ишыьына булашдыра-булашдыра деди: - Инди эедя билярсиниз,
Сябиня ханым, яриниз сизи эюзляйир.
Сябиня ряисин отаьындан чыхды, севиндийиндян цзц
эцлцрдц. Ряис архадан ону еля сцздц ки, дейярдин, юмрцндя
биринъи дяфядир бу гядяр эюзял бир гадын эюрцр. Аз галды, ону
еля отагдаъа гуъагласын, няфсини боьмаьы баъарды.
Елшад да Сябинянин тяк эялдийини эюряндя наращат олду.
Сифятиня наразы щиссляр гондуруб сорушду:
- Бяс анам нийя эялмяди?
Сябиня севинъ щиссляри иля долмуш эюзлярини яриня зилляйиб
деди:
- Наращат олма, халан хястяляниб, дцнян ананы она баш
чякмяк цчцн района йола салдым. Мяня дя тапшырды ки, бу
эцн щюкмян сянин йанына эялим. Юзц дя цч эцндян сонра
гайыдаъаг. Эялян кими йеня дя сяня баш чякяъяйик.
Елшад бир аз инъик щалда деди:
- Сяня демишдим ки, бура тяк эялмя.
- Sяням халанын тякиди иля эялдим, юзц эедиб базарлыг етди.
- Неъя доланырсыныз? Сиздян ютрц чох наращатам.
- Биздян ниэаран галма, яксиня, биз сяня эюря наращат
олуруг. Билирик ки, сянинчцн бурада чятиндир. Сян юзцндян
муьайат ол, хястяликдян юзцнц гору.
- Мяня эюря наращат олмайын. Корлуг чяксяниз, машыны да
сатарсыныз. – Азъа дурухду, сонра анидян сорушду: Гощумлардан сизя баш чякян олурму щеч?
Сябиня бу суала ъаваб вермякдя чятинлик чякди. Анъаг
яриня няся демяк хатириня деди:
- Беля шейляри бир кянара гой, юзцнц неъя щисс едирсян?
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Елшад анлады ки, гощум-ягряба онлары тяк гойуб, наращат
щалда деди:
- Инди даща щеч кяся етибар, инам галмайыб. Бу да йахын
гощум-ягряба. Адамлар йаман эцндя танынар. Сабащ мян
бурадан чыханда онлар цзцмя неъя бахаъаглар? Щамынын
чятин эцнц олур. Амма мян еля адам дейилям ахы. Кимся
чятиня дцшяндя щямишя она ял узатмышам. Ейби йохдур,
чятин эцнцн юмрц аз олур. - Сифяти дяйишди вя бир хейли фикря
эетди.
Сябиня тез сцкуту позду.
- Щяр хырда шейдян ютрц юзцнц цзмя. Адамлары да гынамаг
олмур, зяманянин цзц гара олсун.
- “Уман йердян кцсярляр”, Сябиня. Чятин эцндя анъаг
дост-танышдан умурсан.
- Йахшы, бясдир, Яфяндим. Ганыны гаралтма. Дцздцр, сянсиз
бизимчцн чятиндир, анъаг беля шейляря эюря биз сянин
наращат олмаьыны истямирик.
Елшад сифятинин ифадясини дяйишиб сорушду:
- Анамла йола эедирсянми, далашмырсан ки? – Онун
зарафатла вердийи бу суал бялкя дя ейнини ачды.
- О ня сюздцр? Сяням халанын гызыл кими хасиййяти вар. О,
мяня эялин кими дейил, юз доьмаъа гызы кими бахыр. – Илыг
шякилдя эцлдц, сонра ялавя етди: - Яфяндим, бир сюз демяк
истяйирям.
- Нядир еля?
- Бялкя машыны, бир дя мяним гызылларымы сатыб сяни бурдан
гуртараг?
Елшад Сябинянин эюзлянилмяз тяклифиндян тутулду вя фикря
эетди. Бир аз кечяндян сонра:
- Бу фикри сянин бейниня ким салыб? Олмайа... – Ня
дцшцндцся, ялавя етди: - Бунун цчцн эяряк етибарлы адам
ола.
- Бяс достун Фикрят нядир? - Сябиня сынайыъы нязярля яриня
бахды.
- Йох, онун адыны бир дя чякмя! - Елшад ясябиляшди. - Индийя
кими о, мяним йаныма эялмяйиб.
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- Бяс онда неъя олсун? Кимя аьыз ачаг? Бялкя, ряфигям
Самирянин яриня дейяк? Щяр щалда Мяммяд орган ишчисидир,
- дейя Сябиня сынайыъы нязярлярини йенидян Елшадын цзцня
тушлады.
- Йох, щялялик буну ещтийат вариант цчцн сахла. Мяним бир
мяктяб йолдашым вар, инди коммерсийа иля мяшьул олур. Ады
Пярвиздир. Мян сяня бир “записка” веряъяйям. Эедярсян
онун йанына. – Гашларыны чатды: - Тяк эетмя, анамла бирэя
эедярсян. Мяктяб йолдашымы да йохлайаг эюряк. Она бир
нечя дяфя кюмяйим дяйиб. Хятрими дя чох истяйир. Мяним
тутулмаьымдан хябяри йохдур.
Елшад “записка” йазмаг цчцн йанында отуран мящбус
йолдашындан гялям-каьыз истяди, амма тапылмады. –
Щирслянди: - Мяним бяхтимя бах...
- Ейби йохдур, цнваныны мяня де, эедиб тапарыг, - дейя
Сябиня яриня достунун иш йерини шифащи демяйи мяслящят
эюрдц.
Елшад башыны булайа-булайа мяктяб йолдашы Пярвизин иш
йерини Сябиняйя сюйляди. Сонра да дяриндян ащ чякди:
- Аллащ щеч кяси кимсясиз етмясин. Тяклик анъаг АллащТяаланын шяниня йарашыр. Индики заманда архан, дайаьын
олмаса, адамы гарышга кими тапдалайыб цстцндян кечярляр.
Байаг каьыз-гялям истядийи мящбус досту онун бу
ниэаранчылыьына сон гоймаг цчцн деди:
- Bаьышла, бир сюз сорушум, о гадын няйиндир?
Елшад бир аз да ясяби эюркямдя деди:
- Аилямдир.
- Чох эюзял. О заман она бир аз да эцъ вермяк явязиня ня
цчцн беля сюзлярля ону цмидсиз щала салырсан?
Елшад санки йухудайды, айылды, щямин ан да утанды, башыны
ашаьы салды. Мящбус досту ялини онун чийниня гойуб деди:
- Баьышла, сющбятинизя мцдахиля етдим, анъаг дцшцнцрям
ки, сян эцълц олмалысан.
- Бу гядяр дя бядэцман олма. Аллаща шцкцр, сян ки тяк
дейилсян, сянин ки хейли гощум-ягрябан вар. Ня олсун ки,
варлы-щаллы дейилляр. – Сябиня дя Елшадын ащ чякмясиндян
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ещтийатланды, она еля эялди ки, ъяза евинин аьыр щавасы яринин
ясяблярини корлайыб.
- Яэяр мяним бу эцнцмдя гощумлар карыма эялмирлярся,
даща онлар няйимя лазымдырлар? Биръя дяфя халам оьлу Рауф
йаныма эялиб. Вяссалам! – Елшад юз наращатлыьыны бу дяфя
фяргли шякилдя ифадя етди.
- Сян онлары гынама, имканлары олса, щяр щяфтя эялярляр. Бир
дя ки, инди щяр кяс юз аилясини доландырмаг цчцн эцндялик
чюряк пулусунун далысыйъа гачыр. Бязян еля олур ки, ону да
тапа билмирляр. – Сябиня яслиндя, щягигяти деди, лакин она еля
эялди ки, ярини бу ъцр тясялиллярля сакитляшдирмяк мцмкцн
олмайаъаг.
- Мяня онларын бура ялидолу эялмяляри лазым дейил. Билирям,
доланышыг чятиндир. Анъаг бош ялля дя олса, эяряк онлар мяня
баш чякяйдиляр. Чцнки, еля бир гощум йохду ки, мяним она
кюмяйим дяймясин. Она эюря дя онлардан инъимяйя
щаггым вар. – Щяр дяфя Елшадын ясябинин тону артырды. Бу,
Сябиняни бярк наращат едирди. Эюзляриня йцнэцл тябяссцм
гондуруб деди:
- Йахшы, яфяндим, йанына эялмишям ки, бир аз кюнлцн ачылсын,
фикрин даьылсын, сян дя башламысан ки...
- Бах, сяня тапшырырам, чалыш ки, адамларла чох да
цнсиййятдя олма, йеня дейирям, бура бир дя тяк эялмя.
Щара эетсян, анамла эедярсян. Щяр дейилян сюзя дя
инанма. Мян бурдан чыхана гядяр ряфигяляринля дя ялагя
сахлама. Тязя гоншумуз Тамиллайа да чох цз эюстярмя.
О, тямиз гадын дейил. Чалыш, ондан узаг оласан. Мян о,
гадынын ня йуванын гушу олдуьуну йахшы билирям. –
Елшадын ясяб эярэинлийи еля бир сяртликля тарыма чякилмишди ки,
ани бир тясирдян гырыла билярди.
- Йахшы, йахшы, Яфяндим, биз тяряфдян ниэаран галма.
Дедикляриня дя ямял едярям. Анъаг сянин бурадан
чыхмаьын цчцн мян дя ялимдян эяляни едяъяйям, - дейя
Сябиня ишлятдийи сонунъу ъцмлянин мянасыны анъаг юзц
анлады. - Няся унудубмуш кими тез дя ялавя етди: - Яэяр
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достларындан кара эяляни олмаса, иъазя верярсянми ки, бу
ишя мян юзцм эиришим?
Елшады мараг бцрцдц:
- Баша дцшмядим?!
- Мяним дя бу ишдя сяня кюмяйим дяйя биляр. Ишин кимдян
асылы олдуьуну юйряниб ондан хащиш едярям.
- Мяня эюря кимдянся хащиш етмяйя сяня иъазя вермирям.
– Елшады фикир бцрцдц. - Сян щялялик мян дейян вариантдан
истифадя ет. Яэяр достлар юзлярини кянара чяксяляр, о заман
бир шей фикирляшярик.
Сябиня ярини разы салмаг цчцн деди:
- Йахшы, Яфяндим, сян дейян олсун.
- Пярвизля олан сющбятин нятиъясини щюкмян мяня чатдырын.
- Йахшы.
- Даща эеъдир, эет евя. Анам райондан гайыдан кими
Пярвизин йанына эедярсиниз. Мяни сорушанлара салам сюйля.
Анамдан, юзцндян муьайат ол. – Сонра тялашыны исти бир
бахышла бцкцб Сябиняни сцздц: - Аз гала унутмушдум,
эялян дяфя курткамы эятирярсян.
- Йахшы, Яфяндим. Даща ня лазымдыр? Де, эятиряк.
- Щеч бир шей, мяндян ютрц наращат олма. Мян чыхандан
сонра щяр шей йахшы олаъаг. Билирсян ки, щяйатда анамдан
вя сяндян башга щеч кимим йохдур. Она эюря юзцнцздян
муьайат олун.
- Йахшы, Яфяндим, сян бизим цчцн щеч наращат олма.
- Даща эеъ олду, эет евя, - дейя Елшад Сябинянин яллярини
ялляринин арасына алды вя о ялляри аь эюйярчин кими сыьаллады.
Сябиня дя ялляриня щопан истинин щянириндян бир анлыг
хумарланды, башыны онун синясиня сюйкяди. Ичиндя чырпынан
тяклик ону дуйьуларнын истисиндя цтдц вя щцдудунда сойуг
эюрцнян садя бахышларла яринин язабда говрулан сачларыны
“охшады”...
Саьоллашыб айрылдылар; санки ики од пцскцрян вулканы су
кюпцкляриня гярг етдиляр.
Йол бойу Елшадын дедийи сюзляр тякрар-тякрар Сябинянин
гулагларында сяслянди. О, яринин дедикляриня сюзсцз ямял
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етмялийди. Диэяр тяряфдян дя ряисля эюрцшцнц Елшаддан
эизлятдийи цчцн юзцнц гынайырды, цряйиндян санки аьыр бир йцк
асылмышды. Илк дяфяйди ки, яриндян няйи ися эизлядирди. “Йох,
йох, мян эяряк ряисля олан сющбяти ондан эизлятмяйяйдим.
Елшад буну сонрадан бился, мяним барямдя ня фикирляшяр?
Онун хасиййятини билирям, буна эюря мяни баьышламайаъаг”
- Сябиня евя чатана гядяр яриндян эизлятдийи сиррин
сойуьунда цшцдц, ня гядяр чалышды, цряйинин севдаларыны бу
цшцмянин тясириндян гуртара билмяди. Евя ня вахт
чатдыьындан хябяри олмады. Щяйят гапысындан ичяри кечяндя
эюзляринин ичиндя йцнэцл аьры дуйду, бябякляри санъды.
Сяням хала эялинини эюръяк ниэаранлыгла сорушду:
- А бала, нийя эеъ эялдин? Елшад неъядир? Йягин, мяндян
ютрц чох наращатдыр?
- Йахшыдыр, ана. Дейир ки, она эюря ниэаран галмайаг. Бир аз
сян сарыдан наращатдыр.. Мяня дя бязи тапшырыглар верди.
Эялинин “ня цчцн эеъ эялдин” суалына ъаваб вермямяси
Сяням халаны о гядяр дя наращат етмяди, тялашла сорушду:
- Ня тапшырыг, бала?
- Елшады “йарысрок”а щябсханадан чыхармаг мцмкцндцр.
Яэяр еля мцмкцндцрся, няйимиз варса, сатарыг. Еля
машыны да.
- Оьлун машыны сатыб эцндялик хяръляримизя сярф етмяйи
мяслящят эюрдц ки, корлуг чякмяйяк. Она дедим ки, щятта
гызылларымы да сатарам. Разылыг вермяди. – Азаъыг инэимиш
кими эюрцндц: - Дцзцнц дейим ки, оьлун гощум-ягрябадан
мющкям инъийиб.
- Ялбяття, инъийяр дя. – Сяням хала од эютцрдц: - Инъимяйя
щаггы да вар. Оьлум щамынын карына эялиб, кимин иши чятиня
дцшцрдцся, тез онларын йанына гачырды. Бош ялля дя олса,
эедиб ону йохламаьа ня вар ки, ня бизимкилярдян, ня дя ки,
онун дост-танышларындан оьлума цряйи йанан олмады, гызым.
Адамлар йаман эцндя таныныр.
- Ана, оьлун деди ки, онун Пярвиз адлы бир мяктяб йолдашы
вар. Коммерсийа иля мяшьулдур. Бу ишдян ютрц сянинля бирэя
онун йанына эетмялийик.
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- Пярвиз?!... Йадыма дцшдц. Бизя тез-тез эялярди. Суйуширин
оьланды. Елшад онун хятрини чох истяйирди. – Тяяъъцб долу
бахышларла эялининя бойланды: - Биз онун йанына ня цчцн
эетмялийик?
- Елшадын щябсханайа дцшмясиндян Пярвизин хябяри йохдур.
Биз, садяъя олараг, Елшадын щябсханайа ня цстцндя
дцшдцйцнц она чатдырмалыйыг. Галан ишляри Пярвиз юзц щялл
едяъяк.
- Йяни дейирсян ки, Пярвиз оьлуму орадан гуртара биляъяк?
- Билмирям, бу, оьлунузун фикридир.
- Елшад онун цнваныны вердими?
- Вериб.
- Йахшы, сабащ эедярик.
Бирдян Сяням хала няйися хатырламыш кими сорушду:
- Сябиня, бяс сян щарадан билдин ки, Елшады орадан
чыхартмаг мцмкцндцр?!
Сябиня Сяням халадан бу суалы эюзлямирди. Она эюря дя
йазгабаьы сяманын чющрясиндя эюрцнян сейряк булудлар
кими тутулду, сифяти пюртдц. Ящвалынын бирдян-биря дяйишдийини
гайынанасына щисс етдирмямяк цчцн тез йан отаьа кечди. “Она ня ъаваб версин? Ряисля олан сющбяти ачыб десинми?
Йохса, бир йалан уйдурсун?” - Юзцндя ъясарят тапмалыйды,
чцнки илк дяфя иди гайынанасна йалан демяк мяъбуриййятиндя галырды. Буна эюря эюзлярини ондан эизлядя-эизлядя
деди:
- Оьлун деди, ана.
Сяням хала гяфил сусду, лакин ичиндяки тялаш сусмады.
Сябиня дя цстцндян аьыр бир йцк эютцрцлмцш кими
дяриндян кюкс ютцрдц...

***
Сябиня, яввялъя, яриндян бялкя дя бюйцк бир дящшят сача
биляъяк сюзц эизлятдийиня, сонра да гайынанасындан бу
“дящшяти” эизли сахладыьына эюря сящяря кими йата билмяди,
илан вуран йатды, анъаг о, щадисялярин фювгцндя йарыйухулу
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дуйьуларыны о гядяр йана-бюйцря чевирди ки, аз галды
щюнкцрсцн. Ряисин она дедикляри барядя тякрар-тякрар
дцшцндц, щеч бир шей анлайа билмяди. Щиссляри ону мин
сямтя “цнванлады”. Юзцнц гынады: “Ахы мян ня цчцн онунла
олан сющбяти Елшаддан вя гайынанамдан эизлятмялийям?”
Аллащ елямямиш, сабащ бир шей баш веряр, о заман мян
ъанымы щара гойарам? Елшады бирдяфялик итирмяк... – Тялашы
артды: - Йох, бу, мцмкцн дейил, мян онсуз неъя
йашайарам? Бяс ня етмяли? Мян артыг щям Елшада, щям дя
гайынанама йалан демишям. Бу, неъя олду? – Цзцнц
Аллаща тутду: - Мяня кюмяк ол! Ахы о ряис - йцнэцлвари хяръ
чякмякля Елшады “йарысрок”а бурахмаг мцмкцндцр, демякля мяня няйи анлатмаьа чалышырды? Ахы онун бу
ейщамында ня эизлянир? – Оланлары бир даща дцшцндц: “Ялбяття, бунлар мцяййян шярт дахилиндя олаъаг”, Елшадын
вахтындан яввял азад олунмасы сиздян чох асылыдыр”... Гялб
тямизлийинин цст гатларында эизлянян щяйат язаблары онун
сящвини щялялик анлашылмазлыг кими эюстярся дя, Сябиня ряисин
тяклифляринин архасында щансы мякрин эизляндийини анлайа
билмирди. - Яэяр щяр шейи пул щялл едяъякся, ряис биздян даща
няляр тяляб едяъяк ки? - Сябиня бу фикирлярин бурульанындан
хилас олмаьа чалышырды, амма мцмкцн олмурду. Бир-биринин
ардынъа бейнини чякиъ кими дюйяъляйян суаллара ъаваб
тапмаг инди онун цчцн чох чятинди. Даща доьрусу, о, бу
суаллара ъаваб тапа билмязди, чцнки цряйи, гялби тямиз
инсанлар щям дя бир аз садялювщ олурлар. Ня етмяк олар ки,
бу ъцр инсанлар шейтансифятлилярин щийлясиндян чох эеъ хябяр
тутурлар, онда да эеъ олур. Сябиня шейтан фелиня уьрадыьынын
фяргиндя дейилди. Садяъя, дцшцнмякля ичинин ращатлыьыны
“тямин едя билирди”.
Йериндян галхыб ял чантасыны ачды, ряисин она вердийи
“визитка”ны эютцрдц. О тяряф, бу тяряфиня бахды. Еля бу вахт
телефон зянэ чалды. Сябиня диксинди: “Эюрясян, эеъянин бу
вахты ким олар?” Дящлиздя гойулмуш телефона йахынлашды.
Дястяйи галдырды: - Ало...
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- Танымадынмы, а Сябиня ханым? Билирям, эеъ зянэ
етмишям, наращат етдим сизи, эяряк баьышлайасыныз.
- Дцзцнц дейим ки, танымадым, кимсиз? – Сябиня дястяйин о
бири башындан эялян кобуд сясин сащибини “гынады”.
- А Сябиня ханым, мяним сясим тез унудулан сяслярдяндирми ки?!
- Ахы, кимсиз? Адымы щардан билирсиниз? Кимсиз ки, эеъянин бу
вахты зянэ вурмусунуз? - Сябинянин сябри тцкянди: - Ахы ня
истяйирсиниз?
- Щеч ня, садяъя, сизин мялащятли сясинизи ешидиб ращат
йатмаг истядим. Билирям, инди сиз дя тяк йатырсыныз. Каш ки...
Сябиня дястяйин о башындан пучурланан сюзлярдян санки
безди, дястяйи йериня гойду. Бу вахт Сяням халанын сяси
эялди:
- Эеъя вахты кимдир беля, а бала?
- Билмядим. О гядяр сарсаг адамлар вар ки...
- Бяс ня дейирди?
- Щеч ня демяди.
Телефон йенидян зянэ чалды. Бу дяфя дястяйи Сяням
хала эютцрдц:
- Ало, ало... Кимдир?
Ъаваб верян олмады. Сяням хала ясняйя-ясняйя деди:
- Эеъдир. Эет йат, бала. Яэяр бир дя зянэ вурсалар, эютцрмя.
Ертяси эцн Сяням хала иля Сябиня Елшадын досту Пярвизи
ахтарыб тапмаг цчцн онун офисиня эетдиляр. Идарянин
ямякдашлары онлары мещрибанлыгла гаршыладылар. Эялишляринин
сябябини сорушдулар:
- Хала, баьышлайын, Пярвиз бяйи сорушан кимдир?
- Досту Елшадын анасы вя щяйат йолдашыды.
- Тяяссцфляр олсун ки, инди Пярвиз бяйля эюрцшмяк мцмкцн
олмайаъаг. Чцнки о, хидмяти ишля ялагядар, Тцркийяйя эедиб.
Йяни, Пярвиз бяй бир мцддят бурада олмайаъаг. Гайыданда
она ня чатдыраг?
- Щеч, шяхси мясялядир, иншаллащ, эери гайыдандан сонра
юзцмцз онунла ялагя сахлайарыг.
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Сябиня ялагя телефонларыны катибя гыза верди, саьоллашыб
гайытдылар.
Он эцндян сонра Сябиня иля Сяням хала Елшадла эюрцшя
эетдиляр. Эюрцш заманы Елшад бирбаша мятлябя кечди:
- Пярвизи тапа билдинизми?
Сяням хала кюкс ютцрдц:
- Йох, бала. Пярвиз иши иля ялагядар Тцркийяйя эедиб. Телефон
нюмрямизи гоймушуг. Иншаллащ, гайыданда йягин бизи ахтарыб
тапар. Сян щеч дарыхма.
- Рауфа дейин ки, машыны базара чыхарыб сатсын. Неъя олуролсун, мян бурадан чыхмалыйам. Сон эцнляр тцрмя ряисинин
мяня олан мцнасибятиндя бир гярибялик дуйурам.
Сябиня яринин бирдян-биря беля демясиня чох тяяъъцблянди: “Демяк, тцрмянин ряиси Елшады мяня эюря сыхыр”...
Эюрцшцн вахты баша чатды. Онлар Елшадын бу тяклифини Рауфа
чатдыраъагларына сюз вердиляр. Евя дюняркян Сяням хала
эялининя тапшырыг верди:
- Гызым, сян эет евя, йыр-йыьыш еля, еви сялигяйя сал. Йемяк
дя бишир, мян дя эедим Рауфун далынъа. Елшадын сифаришини
она чатдырым.
Сябиня евя чатар-чатмаз телефон зянэ чалды. Эялин тянбялтянбял дястяйи эютцрдц.
- Ало. Ешидирям.
- Елшадла бу эцн эюрцшя билдинми?
Сябиня сяси танымады:
- Баьышлайын, сиз кимсиниз?
- Сябиня ханым, йеня танымадынмы? Тцрмянин ряисийям
дана. Ярин мящбясдян гуртараъаьы барядя бир шей дедими?
- Йох, о, бир сюз демяди. Анъаг мян дедим ки, дарыхмасын,
тезликля пул тапыб ону орадан гуртараъаьам.
- Пул щяля чох шейи щялл етмир. Бязи мясяляляр вар ки, ону
шяхси эюрцшлярдя щялл етмяк мцмкцндцр. Ярийин гуртармаьыны истярсянся, щюкмян биз эюрцшмялийик.
Анамнан щара эяляк? - Сябиня “анам” демякля
гайынанасыны нязярдя тутду.
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- Ананы нейнирсян, юзцн тяк эял. Тяк даща йахшыды.
Сющбятимизя щеч кяс мане олмаз.
- Йох, эяля билмярям. Тяк щеч йеря эедя билмярям.
Машынымызы, бир дя ки, бир аз гыр-гызылымыз вар, ону сатыб
верярик.
- Валлащ, сян мяни анламадын. Мяляк гыз, мяня гыр-гызыл
лазым дюйцл. Яксиня, мцяййян разылыьа эялсяк, мян сяня
яла щядиййяляр аларам.
Ряисин ян ахырда дедийи сюзляри ешидяндя Сябинянин
бядяниндян бир цшцтмя кечди. Онун “мяляк гыз”, “щядиййя”
кими ифадяляри Сябиняни илийиня гядяр сарсытды. Аз галды
телефонда ана-баъысындан кечмяйян бу шяряфсиз тцрмя
ряисинин ъавабыны версин. Лакин ща фикирляшди ки, бир сюз тапыб
десин, баъармады. Щям дя Елшады фикирляшди. Она еля эялди ки,
веряъяйи аъы ъаваб Елшадын щябсханада ишини бир аз да
аьырлашдырар.
- Нийя диллянмирсян, а Сябиня, дярдин алым.
Сябинянин гулаьы алышыб йанырды. О, бу ъцр щяйасыз сюзляри
щеч вахт ешитмямишди. Лакин яринин иши хатириня тямкинини
позмадан:
- Фикирляшярик... - деди вя ъаваб эюзлямядян дястяйи йериня
гойду.

***
Сябиня нормал, ядяб-ярканлы аилядя бюйцмцшдц, ясл ев
гызы иди. Щяля орта мяктябдя охуйанда мцяллимляри, гощумгоншулары онун тярбийясинин, юзцнц апармаьынын вурьуну
идиляр. Сябиня Елшадла аиля гурандан азъа сонра валидейнляри
йол гязасында щялак олмушдулар. Она эюря дя о, Сяням
халаны юз доьмаъа анасы санырды. Аиля гурандан сонра да
чохлары Сябиняйя щясяд апарырды. Она эюря дя ряисин она пис
ниййятля етдийи тяклифляри щеч ъцр анлайа билмирди. О, щарадан
биляйди ки, бу кими тяклифин архасында няляр эизлянир...
Дцшцнъяляр ону юз гойнунда йелкянли гайыг кими атыбтутдуьу ан гапынын зянэи чалынды. Сябиня галхыб гапыны ачды.
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Эялян гоншулары Тамилла иди. Онун кефи еля кюкц иди ки,
дейярдин бу дягигя язизинин тойундан эялир.
Тамилла щяйат гадыны иди, она башга гызлар кими аиля
гурмаг, хошбяхтлик зирвяляриндя эязмяк нясиб олмамышды.
Чцнки орта мяктяби гуртарандан сонра йцнэцл щяйат
сцрмяйи, щятта, танымадыьы оьланларла яйлянмяйи, спиртли
ичкиляр гябул етмяйи юзцня пешя сечмишди.
Онун кими гадынлары да бязян гынамаг олмур; билмирсян,
бу, талейин ишидир, йохса, о тярз гадынларын юз сечимидир, щяр
щалда, бир ъан юз дуйьуларыны йцнэцллцйя итяляйирся,
бядбяхтлик баш верир. Тамилла да беля бядбяхт гадынлардан
иди. Бир дяфя о, чохдан таныдыьы бир оьланла шящярдяки эеъя
барларындан бириня эялир. Шян мцсиги сядалары она хош тясир
баьышладыгъа шяраб долу бадялярин сайыны артырыр... Сящяр
тездян йухудан айыланда юзцнц танымадыьы бир адамла ейни
йатагда эюрцр. Яввялъя бир анлыьа ахшам эетдийи бары вя
ичдийи шяраб бадялярини хатырлайыр. Йатагдан дуруб о йан-бу
йана нязяр салыр, амма йеня дя щарада олдуьуну анлайа
билмир. Ял-цз йуйулан отаьа кечиб ял-цзцнц йуйур.
Бядяниндя, хцсусиля ашаьы ятрафында эцълц, щям дя хош,
ширин бир аьры щисс етдикдя, гайыдыб чарпайыйа отурур.
“Тримо”нун эцзэцсцндя юзцнц эюряндя, щисс едир ки,
бакирялийи позулуб. Яввялъя башыны тутуб аьлайыр. Лакин сонра
гадын олмаг щиссинин хошбяхтлийи вя хош анлары щяр шейя
цстцн эялир... Сонра “тримо”нун цстцндяки бащалы шокалад
гутусунун гызылы юртцйцнц ачыр, ахшамдан йарымчыг галмыш
“Наполеон” конйакындан сцзяряк, ъялд башына чякир,
шоколаддан бир парча сындырыб аьзына апарыр. Шоколад
аьзында ярийиб гуртармамыш эюзляри эцзэцдя бцтюв бир
бцкцм доллара саташыр... Гапыдан чыханда, дящлиздя отуран
нювбятчини эюряндя анлайыр ки, о, мещманханада эеъяляйиб.
Яввялъя щарада олдуьуну нювбятчи гадындан сорушмаг
истяйир. Анъаг пуллары йадына салыб сусмаьа цстцнлцк верир...
Нювбятчи гадынын эцлцмсяйяряк дедийи сюзляр Тамилланын
бу эцн дя йахшы йадындадыр:
- Истядийиниз вахт гонаьымыз ола билярсиниз...
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Бах, беляъя, чох кечмяди ки, Тамилланын щяйат тярзи
тамам дяйишди. Щеч бир йердя ишлямяся дя, щеч кясдян пис
доланмырды. Яксиня, бцтцн истякляриня наил олурду. Онун
цчцн чатышмайан йалныз аиля сяадяти иди. Цмидляри дя пуч
олмушду. Чцнки щяйат онун кимиляриня тамам башга ъцр
эюрцнцр.
Тамилланын йашы отузу щаглайырды. Йаша долдугъа
тянщалыг, бир-бириня бянзяр эцнляр, йекнясяклик ону даща чох
сыхырды. Гызыл-зийнят яшйалары, мцхтялиф чешидли палтарлары олса
да, Тамилла дахилян сарсынты кечирирди. Эеъяляр тянща галдыгъа
гялбиндя юзцня бир щямдям, даща доьрусу, яр арзулайырды.
Диэяр тяряфдян дя гоншусу Сябиняни, онун Елшадла неъя
дя хошбяхт олдуьуну дцшцндцкъя цряйиндя Елшада вя
Сябиняйя пахыллыьы тутур, щяр бир вяъщля онларын щяйатыны алтцст етмяйи дцшцнцрдц... Дейясян, буна наил олмаг
мягамындайды...
Сябиня гапынын аьзындаъа дишлярини аьардыб хоша
эялмяйян эцлцшляри иля ятрафа кобуд гыьылъымлар сяпян
Тамилланын чющрясиндяки “хошбяхтлийин” нядян ибарят олдуьуну анламаг ъящдиндя икян Тамилланын шаграг эцлцшляри
отаьы даща эениш ящатядя башына эютцрдц. Вя еля эцля-эцля
дя щал-ящвал тутду, Елшады сорушду:
- Ай гыз, билирям, бу эцн Елишин эюрцшцня эедибсян. Бяс ня
вахт ону тцрмядян гуртарыб йенидян гойнуна салаъагсан?
- Абрын тюкцлсцн, Тамилла. Сян ня вахт аьылланаъагсан? –
Сябиня утанды, йанаглары алланды.
- Пул-зад лазым олса, мяня бир щим еля, ня гядяр лазымды, ял
боръу верим. – Тамилланын ейщамы да бир тяряфдян Сябиняйя
од гойду: - Инди щяр шейи пул щялл едир. Бяс адам адамын
ишиня ня вахт йарайар?! Юлмямишям ки... Ня гядяр пара
десян мяндя. Бу ишдя кюмяйими сяндян ясирэямярям.
- Йох, ай Тамилла, щялялик ещтийаъымыз йохдур. Лазым эялся,
дейярик. - Сябиня йахасыны Тамилладан гуртармаг истяди.
- Бура бах, сян биръя дяфя ряися эюз-гаш, ишвя-наз етсян
бясдир. Индики кишиляри танымырсан бяйям?
- Ня ишвя-наз? – Сябиняни щирс боьду.
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- Пащ атоннан, еля бил бу зяманянин адамы дейилсян.
Юзцвц дя еля апарырсан ки, эуйа дцнйанын ян намуслу
гызысан. Адым гядяр яминям ки, сян дя ряисля олмаг
истяйирсян. Садяъя, горхурсан. Ряисля эюрцш, о, мясяляни
йолуна гойа биляр.
Сябиня ясябдян боьулса да, юзцнц о йеря гоймады:
- Ай Тамилла, мяни бош-бош сющбятя чякмя. Гайынанам
тапшырыб ки, евдя бир балаъа йыр-йыьыш еляйим, хюряк биширим.
Сябиня сонда дедийи сюзлярля Тамиллайа бу ъцр сющбятляря
йекун вурмаг ишаряси верди. Тамилла гапыдан чыха-чыха деди:
- Ай ъаны йанмыш, сянин кими ъаванязян олсайдым, чохдан
Елшады орадан чыхартмышдым. Фярсизсян, яр гядри билян
дейилсян. – Санки Сябинянин йаньысына бир гядяр дя йаньы
гатмаг истяди: - Кцл еля арвадын башына ки, ярини тцрмядя
чцрцдцр.
- Даща бясдир, Тамилла, ишим тюкцлдц галды.
Тамилла гапыдан чыхандан сонра Сябиня тозсорана сары
йериди, бу вахт телефон йенидян зянэ чалды. Сябиня дястяйи
эютцрян кими, Елшадын щяйяъанлы сясини ешитди. Биринъи дяфя иди
ки, о, тцрмядян евя зянэ едирди:
- Щя, неъясян? Анам нейнир?
Сябиняни щяйяъан бцрцдц. Елшадын да сяси еля бил
гуйунун дибиндян эялирди. Зорла данышырды, нитги рабитясиз иди.
Санки яввялки мяьрурлуьундан ясяр-яламят галмамышды.
Сябинянин ичиндя няся гырылыб дцшдц. Бейниня анлашылмаз
фикирляр эялди. Баша дцшдц ки, ряисля олан сющбяти, эяряк
гайынанасына дейяйди... – Тялаш ичиндя сорушду:
- Сяня бир шей олмайыб ки?! Аллащ елямямиш, бялкя бир
щадися-зад...
- Йох, йох, тялашланмайын, садяъя истядим сясим евимиздя
ешидилсин...
Елшад сясинин ритмини дцзялтди. Сябинянин гялбиндя
мцлайим бир овгат йаранды:
- Аллащ гойса, Иншаллащ, Яфяндим!..
- Анама салам де. Юзцнцзц горуйун. - Елшад ъаваб
эюзлямядян телефону гапатды.
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Сябиня йеня дя наращат олмаьа башлады. Ики-цч саат
дейилди ки, Елшадын йанындан эялмишдиляр. Эюрясян?! – Бялкя
ряис мяним аъыьымы ондан чыхыб?
Бу фикирляр бурульанында икян телефон йеня сяслянди.
Сябиня ъялд телефонун дястяйини эютцрдц ки, севимли
яфяндисинин сясини бир дя ешитсин... Телефонун о тяряфиндян
башыны чякиъ кими дюйяъляйян о мурдар адамын ийрянъ
няфясини дуйду, рущу сарсылды.
- Сябиня ханым, Елшад зянэ елядими? Инди эюрцрсянми,
пулдан ялавя сянин мянимля эюрцшмяйин даща ваъибдир.
Чцнки еля шейляр вар ки, анъаг сизя дейилмялиди.
- Йох, мян сизинля эюрцшя эяля билмярям. - Сябинянин сяси
титряди.
- А бала, ярини бурдан чыхартмаг истямирсянми?! Тякликдя
эюрцшяк, мясяля щялл олунсун, дана.
Сябиня бядяни яся-яся дястяйи йериня гойду. Ону фикир
эютцрдц: Инди нейлясин? Бялкя, бу мясяляни гайынанасына
десин? Бяс Сяням хала буну неъя гаршылайаъаг?
Демяйяъякми буну мяня инди нийя дейирсян? Йахуд,
демязми ки, ряисля олан сющбятини мяндян вя яриндян
эизлятмякдя мягсядин ня иди? Вязиййятдян чыхыш йолу
ахтарды, неъя елясин ки, ону дцзэцн анласынлар? Бах, буну
билмирди. Бу тяряфдян дя Тамилланын она зарафатйана дедийи
сюзляр гулагларында йенидян ъинэилдяди.
Бу вахт гапынын зянэи чалынды... Эялян Сяням хала иди.
Гайынанасынын дилиндян хош хябяр алмаг цчцн няфясини
дярмяйя беля имкан вермядян сорушду:
- Ня олду, Сяням хала?
- Гызым, гой бир юзцмя эялим, сонра.
- Йахшы, мян бир чай эятирим, - дейя Сябиня ъялд мятбяхя
эетди. Бир аздан гайынанасы цчцн тязяъя дямлядийи чайдан
сцзцб эятирди, столун цстцня гойду. Сяням хала да
дяриндян кюкс ютцрцб деди:
- Щя, гызым, Рауфу эюрдцм. Базар эцнц машыны базара
чыхараъаьына сюз верди. Халасына да Елшада эюря чохлу дилаьыз еляди ки, имкансызлыгдан онун йанына эедя билмир.
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Ондан гятиййян инъимядийимизи билдирдим. Амма Рауфун бош
ялля дя олса, оьлумун йанына эетмяси ваъиб иди. Бир тяряфдян
дя щеч кяси гынамаг олмур бу дюврдя. Аллащ-Тяала щеч
кафиря тцрмя гисмят елямясин. Щяйатда щямишя доьрудцзэцн йолла эедянляр тясадцф нятиъясиндя орайа дцшяндя
бир эцнц бир ил кими кечир. Билирям, инди балам няляр чякир
орада. Аллащ щакимин евини йыхсын, бизя еля мябляь охуду ки,
ону щеч ъцр веря билмяздик. Йохса, оьлуму мящкямя
заманы да бурахдыра билярдик. Бир дя ки, Танры щеч кяси индики
заманда пулсуз вя адамсыз елямясин. – Дуйьуланды, гящяр
ичиндя боьулду, юзцнц яля алыб деди: - Сябиня, Рауф мяня
бир мялумат верди. Бу йахынларда о, Елшадын вякили иля
растлашыб. Рауфа дейиб ки, яэяр вахтында биз она “ала-бабат
щюрмят” елясяйдик, о, Елшады мящкямядя гуртара билярди.
Чцнки ялиндя ясаслы дялил-сцбуту вармыш. Сян демя, юлян
арвад щям дя рущи хястя имиш.
- Демяли, вякил щяр шейи билирмиш, амма пула эюря щягигят
гаршысында алчалыб, сусмаьы цстцн тутуб. Даща беля
адамлара ня дейясян, виъданыны, мясляйини пула сатан
яълафлар. Щяля бир адларыны да вякил гойублар, - дейя Сябиня
гайынанасындан илк дяфя ешитдийи бу сюзляря хейли ясябляшди,
вякилин гарасыйъа о ки, вар гарьады.
- Гызым, онлары да гынамаг олмур. Щамынын зящримара
галмыш о, «каьыз»а бюйцк ещтийаъы вар. Зяманянин цзц гара
олсун, ондакы гцввяйя бир бах ки, адамларын чохуну юзцня
ясир едиб, архасынъа апарыр. Эюрцрсянми, истяр-истямяз биз дя
“онун” архасынъа эетмяйя мяъбур олмушуг, чцнки оьлумун
талейи мящз инди о “пара”дан асылыдыр. Инди-инди баша дцшцрсян
ки, яввялляр йахшы вахтларда йашамышыг. Инсан беляди дя,
йахшы эцнцн гядрини анъаг йаман эцндя билир.
- Чайын сойуду, Сяням хала, эял чайыны ич. Базар эцнцнц
дя эюзляйяк, эюряк Рауф машыны сата биляъякми?
- Гям йемя, гызым. Щяр шей о бизи Йарадандан асылыдыр.
Цмидимиз анъаг онадыр, йохса, бяндясиндян бизя щарай
йохдур. Тале эяряк юзц сянин цзцня эцлсцн. Сянинчцн дя
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ня гядяр аьыр олдуьуну билирям, гызым. Щяр щалда АллащКяримдир, - дейя Сяням хала эялининя тяскинлик верди.
Базар эцнц Рауф сящяр эялиб Елшадын “Жигули”сини машын
базарына апарды. Базарда гиймятляр ашаьы дцшдцйцндян
Рауф машыны сата билмяди. Даща доьрусу, машына ики мин
манатдан артыг пул вермядиляр. О, ялаъсыз галараг машыны
йенидян гайтарыб евя эятирди. Ону евдя интизарла эюзляйян
Сяням хала вя Сябиняйя деди:
- Базарда гиймятляр чох ашаьы дцшцб, хала.
- О да бизим бяхтимиздяндир, - дейя Сяням хала дяриндян
кюкс ютцрдц.
- Рауф, эял отур, чай ич, чюряк йе. Сящярдян ахшамадяк
айагцстя дайанмысан. Даща ня етмяк олар. Ялаъымыз анъаг
кимдянся боръ тапмаьа галыб, - дейя Сябиня эятирдийи
йемякляри столун цстцня дцздц.
- Мяним бир достум вар. Боръ цчцн сабащ онун йанына
эедярям. Яэяр онда олса, мяня “йох” демяз.
Боръ мясяляси ортайа чыханда Сябиня Тамилланын она пул
вермяк тяклифини ачыб демяк истяди. Амма бу вахт Елшадын
она дедийи сюзляр йенидян гулагларында сяслянди: “Сябиня,
бах, сяня дюня-дюня тапшырырам. Гоншу Тамилланы щеч вахт
юзцня йахын бурахма, она чох да цз эюстярмя. Чалыш ки, о
гадындан щямишя узаг оласан...” Бир тяряфдян дя ряисин
телефон зянэи она ращатлыг вермирди. Ня етсин? Бцтцн
мясяляляри ачыб сюйлясинми, йохса, щяля эюзлясин? - Щеч
ъцря гярар чыхара билмирди.
Беляъя, онун эцнц-эцндян дахили наращатлыьы артмаьа
башлайырды. Эеъяляр фикирдян сящяря кими илантяк йериндя
гыврылыр, йата билмирди. Анъаг чалышырды ки, наращатлыьыны кимся
билмясин, йохса ичиндякиляри демяк мяъбуриййятиндя галар.
Ертяси эцн ахшам Рауф йенидян Сяням халаэиля эялди.
О, мяйус щалда достунда дейилян мябляьин олмадыьыны
Сяням халайа билдирди. Сюзэялиши деди ки, бялкя сяляминя пул
эютцрсцнляр. Сялям мясялясиня Сяням хала разы олмады:
- Йох, Рауф, евдя щяр шейи сатмаьа разы оларам, амма
сялямя пул эютцрмяйя разы ола билмярям. Бир щяфтя дя
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эюзляйяк, бялкя, Пярвиз кюмяк еляди. Яэяр о да баш
тутмаса, онда башга бир шей фикирляшярик.
Бу вахт гапынын зянэи чалынды. Сябиня гапыны ачды. Эялян
Тамилла иди, ичяри эиряр-эирмяз дишлярини аьартды, ейщамедиъи
яда иля деди:
- Ахшамыныз хейир! Сяням хала, неъясиз? Елшаддан ня
хябяр? - Шян ящвал-рущиййя иля долду. - Сяням хала, мянъя,
Елшадын ишини дцзцб-гошмаг олар. Бу эцнлярдя байрамла
ялагядар президентин яфв фярманы олаъаг. Оьлунузу да
баьышлананлар сийащысына салмаг мцмкцндцр.
- Ялбяття, щяр шей мцмкцндцр, Тамилла. Пул оландан сонра
ня вар ки... - Сяням хала тяяссцфля билдирди.
- Дцз дейирсиз, Сяням хала, инди бцтцн мясялялярин башында
пул дурур. Эцъ дя, зоракылыг да, ганунсузлуг да, щакимиййят
дя онун цзяриндя гурулур. Амма щяр щансы бир иши эюрмяк
истяйирсинизся, “йухарыларда” да эяряк адамын ола. - Тамилла
юзцнц нцмайиш етдирирмиш кими амираня бир эюркям алды. Яэяр бу ишдя бир гоншу кими мяним кюмяйимя ещтийаъ
варса, ялимдян эяляни едярям. Билирсян ки, Сяням хала, мян
сянин хятрини чох истяйирям.
- Хятрин язиз олсун, ай Тамилла. Бу чятин эцндя бизим
дярдимизя шярик олмаьын еля юзц бюйцк шейдир, - Сяням хала
разылыг етди.
- Йох, Сяням хала, мян ъидди дейирям. Елшадын ишиня
кюмяк лазым олса, мян щазырам. О эцн Сябиняйя дя дедим.
Чцнки мяним щяр йердя адамым вар. Лазым эялярся, онларла
оьлунузун ишини щялл едя билярик.
- Тамилла ханым, дедийиниз адамлар етибарлыдырмы? - Рауф
Тамилланын сюзцнц кясди:
- Бу ня сюздцр, Рауф?! Мян етибарсыз адамларла щеч иш
эюрярямми? - Тамилла инъимиш щалда билдирди.
- Йох, мян еля демяк истямядим, демяк истяйирям ки, инди
щяр адама да етибар етмяк олмур, йа алдадырлар, йа да
сцрцндцрмячилийя салырлар.
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- Ай гыз, эял отур, бир стякан чай ич, сонра сющбят едярик.
Еля Рауф да бу ахшам Елшадын ишийля ялагядар эялиб бизя, дейя Сяням хала Тамиллайа йер эюстярди.
- Йеня дя Сяням хала. Дейирям дя, Сяням халадан бир
дянядир. Эюр, ня вахтдан айаг цстя дуруб данышырыг, амма
эялин ханымын аьзындан бир кялмя сюз чыхмыр ки, эял, яйляш. Тамилла бяркдян эцляряк Сяням халайа эюз вурду. Сябиня
онун атмаъасындан тутулду, она чай эятирмяк цчцн
мятбяхя кечди.
Тамилла Сябиня иля тцрмя ряисинин телефон данышыгларындан
хябярдар иди. Ряис она щяр шейи олдуьу кими данышмышды. Она
эюря дя о, башга вариант ахтармаьа башламышды.
Тамилла билирди ки, Сябиня ярини чох истяйир. Щяр вяъщля
Елшадын щябсханадан чыхмасы цчцн вурнухур. Юзцнц одакюзя атыр. Амма чыхыш йолу тапа билмир. Тямиз гадынды,
амма авамды. Цзц цзляр эюрмяйиб. Белясини тора салмаг
асандыр. Еля ряисля сющбятиндя дя буна ейщам вурмушду.
Тамилла Сябинянин йалныз бу зяиф дамарындан йапышыб
истяйиня наил олмаьын мцмкцнлцйцнц анлайырды вя бу
истигамятдя дя ишлямяк фикриня дцшдц. Амма бу ишдя
кюмякчийя ещтийаъ варды... Цзц мин цз эюрмцш Тамилланын
аьлына илк эялян Интигам адлы йарашыглы, дилли-дилавяр мцстянтиг
досту олду. О, Интигама 16-25 йаш арасы ярли-ярсиз о гядяр
гадын дцзялтмишди ки...
Интигам олигарх мямурлардан биринин оьлу иля щямйерли,
щям дя дост иди. Бир дяфя о, Тамилланын яли иля сай-сечмя 15
гызла бир виллада 3 эцн кеф елямишди. Олигарх мямурун оьлу
чох ялиачыг иди. О, гызлары лцт бир йеря топлайыр, бир-бир
нязярдян кечирир, щяр биринин дюшцня 5-6 ядяд 100-лцк доллар
туллайыр, ахырда бирини сечирди. Йердя галанларын иши Интигамлыг
иди. Щятта, Тамилла аз галырды бу гызларын ишини юзц “эюрсцн”.
Буна эюря дя Тамилла Интигамдан истифадя етмяйя цстцнлцк
верди. Цзцнц Рауфа тутуб деди:
- Рауф, Интигам адында системдя ишляйян бир танышым вар.
Беля ишляри о дцзялдя биляр, яли щяр йеря чатыр. Инди сянин
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йанында онунла данышарам, эюряк ня дейир. – Сачларына
сыьал чякя-чякя деди: - Зящмят олмаса, телефону мяня ютцр.
Тамилла Рауфун она узатдыьы телефону алыб столун цстцня
гойду вя нюмряни йыьды:
- Интигам, мяням. Щя, дцз дейирсян. О тяряфлярдя идим,
тязяъя эялмишям. Бура бах, бир ишдян ютрц зянэ етмишям.
Гоншумун оьлу щябсханададыр, ону яфв олунанлар
сийащысына салмаг мцмкцндцрмц? Дюрд ил иш кясибляр,
ещтийатсызлыгдан адам юлдцрмя цстцндя. Машынла. Бир илдян
чохдур. Йох, касыбдылар. Йахшы, эялярик. Ня вахт? Йахшы, саь
ол!
- Ня олду, Тамилла? - Сяням хала марагла сорушду.
- Интигам деди ки, сабащ эцнортадан сонра эялсинляр, сющбят
едяк.
- Аьлын ня кясир, Тамилла? О, кюмяк едя билярми? - Сяням
хала щяйяъанла сорушду.
- Сяням хала, яэяр о дейирся, эялсинляр сющбят едяк,
демяли, иши юз бойнуна эютцрцр. Щагг-щесаб мясялясини дя
дягиг юйряниб сизя дейяъяк. Ешитдирдим ки, касыбдылар. Инди
дейин эюряк, Интигамла сющбятя кимляр эедяъяк?
- Мян Рауфла эедярям. - Сяням хала деди.
- Сябиня дя эетсяйди, пис олмазды. Чцнки гой билсинляр ки,
ананын йеэаня ювлады, аилянин йеэаня башчысы щябсханада
йатыр. Тябии ки, бу вязиййят дя яфв олунмада нязяря алыныр, дейя Тамилла планынын баш тутмасы цчцн Сябинянин дя
эетмясиня ейщам вурду.
- Тамилла ханым, сян лап “йурист” кими данышдын, - дейя Рауф
эцлдц.
- Индики заманда эяряк “йурист” оласан, йохса башыны тез
йейярляр. Зяманя юзц беля тяляб едир, эярякдир ки, щяр
мясялядян баш чыхарасан. – Айаьа галхды, йенидян хцсуси
яда иля сачларына сыьал верди: - Йахшы, мян эедим, ряфигям
бизя эялмялиди. Эетмямишдян яввял Интигама зянэ едярик ки,
йериндя олсун. Эеъяниз хейря галсын!
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- Хейря гаршы, ай Тамилла! Аллащ кюмяйин олсун, щеч олмаса
бизя бир цмид вердин. – Сяням хала онун сямимиййятиня
инанмаг мяъбуриййятиндя галды.
Даща эеъдир, мян дя эедим, сабащ эюрцшярик, - дейя
Рауф да айаьа галхды.
Эеъянин гаранлыьы артды, Сяням халанын наращатлыьы.
Сябинянин дя вцъудунда аьыр, салхарыны итирмиш аьрылар баш
галдырды. Бу дяфяки эеъя онун кюнцл веря билмядийи, йатмаг
истямядийи эеъя олду. Эюзлярини йухудан гачырмаьа чалышса
да, йорьунлуг, тялаш вя щиъран сяртлийи ону зцлмятин
гойнунда мцрэц вурмаьа вадар етди.
Ертяси эцн дюрдц дя Интигамын йанында олду. Тамилланын
гыса танышлыг вя изащатындан сонра Интигам эюзалты Сябиняни
сцздц вя деди:
- Яэяр бу ишя Тамилла ханым эиришибся, демяли, щялл етмялийик.
Ачыг данышмаьы хошлайырам. Дейин эюрцм, бу ишля ялагядар
мяндян яввял кимяся аьыз ачмысыныз?
- Хейр, еля мцраъият етдийимиз илк адам сизсиниз. - Рауф
щамыдан яввял диллянди.
- Йахшы елямисиз. Иши бир адамла эюрярляр. Данышдыьымыз сюзляр
дя йалныз юз арамызда галмалыдыр. – Бармаьынын арасында
тутмуш гялямля башыны гашыды, ялавя етди: - Йахшы, ня гядяря
эцъцнцз чатыр? – Сифятиндя чырпынан гашынтыны кясмяк цчцн
гялями сифятиндя эяздирди, эюзалты Сябиняйя бахды.
Рауф да Сяням халайа бахды: “Ня десинляр”.
- Ики миня эцъцмцз чатар, - дейя Сяням хала инанмырмыш
кими ъаваб верди.
- Ики мин чох аздыр. - Интигам ялиндяки гялями ойнадаойнада Тамиллайа бахды. – Валлащ, бу заманда ики миня щеч
адамын цзцня тцпцрмцрляр.
Бу вахт телефон зянэ чалды. Интигам дястяйи галдырды:
- Бяли, он дягигяйя йаныныздайам. - Интигам ишэцзар эюркям
алды: - Йахшы, мян тяъили эетмялийям. – Цзцнц Тамиллайа
тутду: - Сабащ еля бу вахт бу йолдашлардан бирини эютцрцб
эялярсян, мясяляни конкретляшдирярик. – Ейщамедиъи сясля
деди: - Йахшы оларды ки, еля Сябиня ханымла эялясиниз. Халайа
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даща язиййят вермяйин. Сабаща кими бу мясяляни бир даща
ятрафлы юйрянярям.
Сяням хала да, Рауф да онун тякидиндян бир сюз
анламадылар. Бир-бирляриня бахыб тяяъъцбдя галдыьыны ифадя
етдиляр.
Онлар отаьы тярк едяркян Интигам архадан Тамилланы
чаьырды:
- Тома, сиз бир дягигялийя эюзляйин.
Рауфэил Тамилланы дящлиздя эюзлядиляр. Рауф Сяням
халайа бахды:
- Демяк, ики мин доллара дцзялян ишя охшамыр.
- Онда эяряк еви дя сатаг. – Сяням хала чийинлярини чякди.
Сябиня ися диниб-данышмырды. Эярэин анлар ону юз
аьушунда сыхырды.
Тамилла отагда чох да лянэимяди. Бир нечя дягигя
кечмиш Интигамла бярабяр отагдан чыхды. Интигам тялясик
дящлиздя щамыйла саьоллашды, ити аддымларла пиллялярля ашаьы
дцшдц.
Тамилла да планынын баш тутаъаьына инанырмыш кими деди:
- Эялин эедяк.
- Тамилла, дейясян, ахы сянин Интигамын чох йухарыдан
эедир. – Рауф наразылыьыны билдирди.
- Бура бу сющбятин йери дейил, Рауф. Эедяк, йолда данышарыг.
Бурада диварларын да гулаглары вар. О барядя наращат
олмаьа дяймяз. Мян онунла еля бу барядя сющбят едирдим.
Дедим ки, мябляьдя мяним хятримя эцзяштя эетсин. О да
разылашды. Даща доьрусу, сабащ бу иши Интигам
дягигляшдиряъяк. Бу ахшам щямин адамла эюрцшяъякляр. –
Санки сющбятя йекун вурмаг истяди.
Сяням хала, сабащкы сющбятдя юзцнцз дя иштирак
едярсиниз. - Рауф сынайыъы шякилдя Тамиллайа бахды.
- Даща Сяням халайа нийя язиййят веририк, ай Рауф. Тамилла тез диллянди: - Онсуз да ня данышылаъагса, эялиб
Сяням халайа дейяъяйик.
- Рауф, йахшы йадыма дцшдц. Сабащ биз Елшадын да йанына
эетмялийик. Билирям ки, инди о, чох наращатдыр. Бу иш барядя
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ону да хябярдар едярик, гой бир аз ращат олсун. - Сяням
хала баъысы оьлуна хябярдарлыг етди.
- Ня дейирям, хала. Бу, лап йериня дцшдц. Онсуз да бу
щяфтя Елшадын йанына эетмяйи планлашдырмышдым.
Ертяси эцн Сяням хала Рауфла Елшадын, Сябиня иля
Тамилла ися Интигамын йанына эетдиляр.
Интигам онлары эюрян кими деди:
- Йахшы ки, вахтында эялмисиниз. Даща отурмайаг, эедяк.
- Щара? - Сябиня тяяъъцбля сорушду.
- Неъя щара? Данышдыьымыз адамла баьда эюрцшмялийик. Интигам щяр икисини тялясдирди.
Тамилла
юзцнц
о
йеря
гоймады,
Сябинянин
тяяъъцбляндийини эюрцб деди:
- Ай гыз, беля ишляр кабинетлярдя щял едилмир. Инди ян мцщцм
вя ваъиб ишляр баьларда, гапалы мяълислярдя щялл едилир.
- Йахшы, дурун эюряк, йолда машында сющбят едярик. Интигам столун цстцндяки каьызлары говлуьа гойараг йенидян
онлары тялясдирди.
- Йох, мян эедя билмярям, Тамилла. Бир саата евя
гайытмалыйам. Сяням хала тапшырды ки, мясяляни юйряниб
дярщал евя гайыдым, - дейя Сябиня етираз етди.
- Ай гыз, биз бура яринин ишини дцзялтмякдян ютрц эялмишик. –
Интигама эюз вуруб цзцнц Сябиняйя тутду: - Сян дейясян,
яринин тцрмядян чыхмасыны истямирсян. Бу, ня тялашдыр,
дцшцрсян? Ъамаат сяня кюмяк едир, сян дя башламысан ки,
евя гайытмалыйам.
Бу заман Интигамын ял телефонуна зянэ эялди.
- Бяли, эялирик. Щямин адам да йанымдадыр. Йахшы... - Интигам
телефону сюндцрцб, цзцнц Сябиняйя тутду.
- Щя, ня дейирсян, эедирик?
- Ня дейирям, амма...
- Ня амма-амма салмысан, евя ялибош гайыдаг? – Тамилла
аъыгланды: - Биз дя сянинчцн чалышырыг дя... Бу ишдян ютрц
Интигам даьдан аьыр кишийя аьыз ачыб.
- Йахшы, эедирям. Анъаг бир саата евя гайытмалыйам.
- Йахшы, дур эюряк. - Тамилла Сябинянин голуна эирди.
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Онлар Интигамын “Мерседес”индя шящярдян кянарда
йерляшян баь евляриндян бириня эялдиляр. Машын бюйцк бир
дямир дарвазанын гаршысында дайанды. Интигам сигнал верян
кими дарваза тайбатай ачылды вя машын щяйятя дахил олду.
Сябиня еля билди ки, наьыллар аляминя дцшцб. Юмрцндя илк
дяфяйди ки, бу ъцр йарашыглы баь еви эюрцрдц. Интигамын
дявятиля онлар икинъи мяртябяйя галхдылар. Бурадан дяниз
айдын эюрцнцрдц. Артыг стол ачылмышды. Тамилла Сябинянин
сыхылдыьыны эюрцб деди:
- Сябиня, щеч нядян чякинмя, юзцнц сярбяст апар.
Эюрцрсянми, щяр шей щазырдыр. Бир аздан щямин адам да
эяляъяк.
Бир нечя дягигядян сонра Интигам да эялиб стол архасында
яйляшди.
Щяйятдя ики оьлан мангалда кабаб биширирди.
- Щя, Сябиня ханым, хош эялмисиниз ъяннятмяканымыза. –
Интигам ейщам вурду: - Тамилла, щисс олунур ки, гоншун беля
йерляря биринъи дяфядир тяшриф буйурур.
- Евдян байыра чыхыр ки, йазыг эялинъик. Щара дявят алыр ки,
щараны да эюрсцн. -Тамилла уъадан эцлдц.
- Башлайын эюряк.
Интигам ял атыб шампан бутулкасыны эютцрдц.
- Бяс о адам эялмяди? - Сябиня Елшадын яфв мясялясини
щялл едяъяк шяхси нязярдя тутуб сорушду.
- Эяляъяк, мяня зянэ етди ки, сиз башлайын, о да йарым
саата бурададыр. О эяляня кими, бир аз боьазымызы йашлайаг.
Яриниз барядя наращат олмайын, щяр шей йахшы олаъаг.
Интигам хцсуси зювгля ачылмыш худмани сцфрядя щяр шейин
йериндя олдуьуна нязяр салыб гымышды, айаьа галхыб деди:
- Ханымлар, иъазя версяйдиниз, бу эюзял мяълисин тамадасы
юзцм олардым. Бу эцн бирдян-биря ики ханыма гуллуг
эюстярмяк шяряфи мяня гисмят олуб. - Даныша-даныша
шампан шярабынын гапаьыны ачды вя бир-бир гядящляря сцздц.
Бир дилим чюряйин цстцня кяря йаьы иля кцрц чякяряк гонаглары
да йемяйя рущландырды:
- Кцрцдян башлайын, ханымлар!
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Тамилла да йемяйя башлады, амма Сябинянин боьазы еля
бил килидлянмишди. Тамилла онун чюряк кясмядийини эюрцб
мязяммят етди:
- Ай гыз, сцфря Аллащындыр, истядийини эютцрцб йе, ич. Аъ адамы
ички тез тутар.
- Ня?! Ички?! Йох, йох, мян юмрцмдя дилимя ички вурмамышам.
Интигам Сябиняни гынады:
- Сябиня ханым, мцтляг ичяъяксиниз. Биз бу бадяляри Елшадын
саьлыьына галдырырыг. Эцн о эцн олсун ки, тезликля яринизля бир
йердя оласыныз! Щямин эцн о гядяр дя узагда дейил.
- Ахы мян юмрцмдя...
- Сябиня ханым, шампански еля гадын ичкисидир дя...
Тамилла Сябиняни гынады:
- Сян ня тящяр адамсан ки, яринин саьлыьына бир бакал
шампан ичмирсян? Зящяр дя олса, сян эяряк Елшадын
саьлыьына ичясян.
- Тамилла, юмрцмдя ичмямишям ахы...
- Ичмямисян, инди яринин саьлыьына ичмяйя мяъбурсан.
- Валлащ, ичмямишям. Саь олун, юзцнцз ичин.
- Йахшы, онда щеч олмаса, сцзцлмцш бир гядящи ичин, чцнки о
сизин гисмятиниздир, - дейя Интигам инадкарлыг етди.
Сябиня гядящи додагларына йахынлашдырды, эюзцнц йумду,
шампандан ики-цч гуртум ичди, чечяди вя тез дя гядящи
столун цстцня гойду.
- Бах, эюрдцнмц неъя йаь кими эедир. Гядящи тамам ич,
гуртар. 5-10 грам шампан ня олан шейди ки, бундан ютрц цзэюзцнц туршудурсан?
- Дадына бахдым, та бясдир, цз вурма, Тамилла.
- Елшадын да дадына бахмысан, даща Елшад няйиня лазымдыр
ки? - Тамилла гящгящя чякди.
Сябиня йарымчыг галмыш гядящи башына чякди.
Сябинянин эет-эедя бейни думанланыр, эюзляри ахыр,
йухусу эялирди. О, Тамилланын ялини тутду, астадан гулаьына
пычылдады:
- Тамилла, юзцмц пис щисс едирям, башым щярлянир.
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Тамилла Сябинянин голундан тутуб, дивана яйляшдирди вя
Интигама эюз вурду. Сонра Сябиняйя сары чеврилди: - Мян бу
дягигя эялирям, Сябиня, - дейиб тез ашаьы мяртябяйя енди
вя бир аз кечмямиш ялиндя видеокамера эери гайытды. О,
гайыдана кими, Сябиня артыг хумарланырды. Бир аздан “йатмыш
мяляйин” еротик сящняляри Тамилла тяряфиндян видеолентя
чякиляъякди...

***
...Сябиня юзцня эяляндян сонра тяяъъцбля ятрафа бойланды.
Илк эюзцня дяйян Тамилла олду:
- Тома, мяня ня олуб? - Щяйяъанла сорушду.
Сябинянин илк дяфя она Тома демясиндян щисс етди ки, о,
артыг “щазырдыр.”
- Щеч, еля бир шей олмайыб.
- Бяс нийя дивана узанмышам?
- Фикир елямя, илк дяфя ичдийиня эюря, шампан сяни мющкям
тутмушду. Сяни дивана узандырдым ки, юзцня эялясян.
Наращат олма, амма йаманъа горхутдун бизи.
Сябиня дикялиб диванда яйляшди. Азъа щярякят едян кими
бядяниндя кцт аьры щисс етди.
- Тамилла, сян мяним башыма ня ойун ачдырмысан? - Сябиня
дяли кими гышгырды: - Сяни дишимля, дырнаьымла дидярям, де
эюрцм мяня ня олду?
- Баъы, ня гышгырырсан, язиз ъанынчцн щеч ня олмайыб.
Елшадын саьлыьына ичдин, “пийан” олдун. Бу да мяним сяня
йахшылыьым, сяни дивана узандырдым ки, юзцня эялясян.
- Сянин мяня йахшылыьын бу иди?! Ахы, мян сяня инанырдым!..
Бяс о... о щаны?
Тамилла пянъярядян Интигамы сясляди. Бир аздан Интигам
щеч ня олмамыш кими щяйясызъасына иришяряк онларын йанына
эялди.
- Бу да Интигам. - Тамилла деди.
Сябиня:
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- Сян неъя дя яълаф вя алчагсан! Накиши! Бинамус! Аллащ
ъязаны версин! Томкасан, ломкасан, нясян, тез евя чатдыр
мяни! - дейиб Тамилланын цстцня гышгырды.
Интигам бу гынаглары тябии гаршылады вя аъы-аъы эцлдц:
- Сябиня ханым, даща ясябляшмяк ня цчцн? Евя эетмяк
истяйирсянся, бу дягигя апарарыг.
Аъы ейщам вя ширин сыьалларын щянириндя Интигам онлары
йенидян шящяря эятирди.
Тамилла щядяляйиъи тонла Сябиняйя деди:
- Бу барядя аьзындан бир кялмя дя гачыртма! Гачыртсан, юз
башын аьрыйаъаг.
Сябиня яллярийля цзцнц тутараг щюнкцрдц.
- Ай гыз, кцчянин ортасында эюзцнцн горасыны нийя тюкцрсян?
Гулаг ас, яэяр бундан сонра мян дейянля отуруб-дурсан
бцтцн истяклярин йериня йетяр. Елшады да тезликля тцрмядян
чыхараъаьыг. Щамыдан йахшы йашайаъагсан, даща бу эцнц
йейиб, сабащын дярдини чякмяйяъяксян.
- Бясдир, чярянлядин! Инди Сяням халайа ня ъаваб
веряъяйям? Дейим ки, саь олсун Тамилла, ашнасы Интигамла
Елшадын ишини йахшыъа дцзялтдиляр?!
- Сяням халаны юзцм баша салаъаьам, сян дилини динъ
сахласан, мян щяр шейи йолуна гойаъаьам.
- Йалан данышмалыйам, щя?!
- Йалан нийя? Интигам Елшадын ишини дцзялдяъяк. Буна йцз
фаиз ямин ола билярсян, пул мясялясиндя дя мян сизя кюмяк
едяъяйям. Анъаг эяряк Интигамы аъыламайайдын. Даща
эеъдир, Сяням хала инди евдя эюзляйир. Цз-эюзцнц сялигяйя
сал. Наращатчылыьа щеч бир ясас йохдур...
Сябиня сакит вя йаланчы шян ящвалла евя эирмяйя мяъбур
иди. Сяням халайла Рауф да ону сябирсизликля эюзляйирдиляр.
Сяням хала эялининдян чох наращат иди. Одур ки, еля
гапыдаъа сорушду:
- Индийя кими щардасыз, а бала? Нийя эеъ эялдиниз?
- Сяням хала, наращат олмаьа дяймяз. Дцздц, бир аз
эеъикдик, амма о да биздян асылы олмайан сябябдян олду.
Интигамла сюз верян адамы эюзлямяйя мяъбур олдуг, -
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дейя Тамилла Сяням халанын суалларыны сакит тярздя
гаршылады: - Бир юзцмцзя эяляк, щамысыны данышаъаьам.
- Сябиня, бяс сяня ня олуб? Пюртмцсян, еля бил тяндиря
кцндя йапмысан, - дейя Сяням хала бу дяфя цзцнцн
эюркямини дяйишди.
- Пюртмямиш ня едяъякди ки... – Тамилла арада нисби сакитлик
йаратмаг цчцн мцдахиля етди: - Сябинянин иши дящшятди
валлащ. Мян ону гынамырам, чцнки чюл-байыр эюрмяйян
адам, еля беля дя олмалыдыр. Сюзц Сябинядян кялбятинля
чыхарырдылар. Бир кялмя сюз дейяндя сифяти щалдан-щала
дцшцрдц; гызарырды, пюртцрдц. Бир дя ки, Сябиня илк дяфяйди ки,
йад кишилярля кялмя кясирди ахы. -Тамилла Сябинянин
данышмасына она эюря имкан вермяди ки, вязиййяти хейли
йцнэцлляшдирсин. Щям дя эуйа Сябиняни мцдафия етди.
- Щя, Тамилла дцз дейир, илк дяфяйди ки, беля бир вязиййятя
дцшцрдцм. Тамилла олмасайды, бялкя дя данышыг щеч баш
тутмайаъагды. Индики адамларла данышмаг цчцн эяряк йцз
сифятин олсун, о да ки, мяндя йохдур. - Сябиня Сяням
халайа бахмадан диллянди. Истямирди ки, бахышлары Сяням
халанын бахышлары иля тоггушсун.
- Йахшы, гызым, йемяйи щазырламышам. Кеч отаьына, палтарыны
дяйиш, бизя чай-чюряк эятир, - дейя Сяням хала эялинини
язизляди.
- Ня олайды, мяним дя Сяням хала кими бир гайынанам
олайды. Дцнйада даща дярдим олмазды. Щеч бир ана юз
доьма гызына беля ъаныйананлыг эюстярмяз. - Тамилла
гибтяедиъи тярздя бяркдян эцлдц. Онун ейщамындан
Сябинянин далаьы санъды.
- Тамилла ханым, дейин эюряк ня олду? Иш дцзялирми? Сящярдян бяри аьзына су алмыш Рауф ахыр ки, диллянди.
- Дцзяляр, иншаллащ, Рауф. Интигамла щяртяряфли сющбят етдик.
Бу иши етибарлы бир йолдаш бойнуна эютцрцб. Онунла
эюрцшмялийдик, анъаг тяъили коллеэийа иъласы олдуьуна эюря
эяля билмяди, телефонда Интигамла щяр шейи данышды.
Эеъикмяйимиз дя еля она эюря олду.
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- Бяс ишин нечяйя баша эялмясини юйряня билмядиз? - Рауф
йенидян сорушду.
- Интигам она щамысыны данышды. Ачыьыны дейим ки, щямин
адам яввялъя Интигама беш мин манат охумушду. Амма
ахырда цч мин маната разылашды.
- Ахы, биз Интигама демишдик ки, ики миня эцъцмцз чатар. Сяням хала Тамилланын сюзцнц кясди.
- Сяням хала, инанын, ики миня щеч ким йахын дурмайыб. О
цч мин дя щямин иши бойнуна эютцрян адама вериляъяк. Бу
ишдя Интигам юз пайындан мяним хатиримя имтина етди. Даща
бу ишя эиришмишик, эери чякилмяйяъякдик ки... Галан пулу мян
сизя боръ веряъяйям. Инди сяфяр цстяйям, ики-цч эцня мал
далынъа Дубайа учурам. Гайыдандан сонра мин манат
верярям. – Диггятляри йайындырмаг цчцн деди: - Дейин
эюрцм, ики мининиз щазырдыр, йохса ону да щяля щараданса
тапаъагсыныз?
- Йох, щялялик йохумуздур, машыны сатаъаьыг. Ютян базар
машыны Рауф базара чыхартмышды, ики мин верирлярмиш. Рауф
разы олмайыб. - Сяням хала мяйус щалда диллянди.
- Ейби йохдур, бир шей фикирляшярик. Машыны сатын, ня гядяр
дцзялмяся, галаныны мян верярям. - Тамилла бу дяфя Рауфа
“илишди”: - Рауф, бялкя сян дя бир ъиблярини силкяляйясян, щя? Тамилла атдыьы “папаг” Рауфа чох шейлярдян хябяр верди,
лакин сусду.
- Аллаща анд олсун, мяндя олсайды, щеч Елшадын машыныны
базара чыхартмаздым. Эцъцм анъаг йцз ялли маната чатыр.
Евдя дя сатыласы бир шей галмайыб. – Наращатлыьыны вя
тяяссцфцнц башыны саьа-сола чевирмякля бцрузя верди: Зяманянин цзц гара олсун, кишилярдя кишилик гоймайыб.
Яввялляр чах-чух едиб нормал доланырдым. – Бир аз дурухду,
сонра хяйал селиня дцшмямяк цчцн ялавя етди: - Бир дяфя
танышлардан бири мяни эюрцб деди ки, кичик алвердян ял чяким.
Мяня тяклиф етди ки, бир аз пул топлайыб онунла Дубайа учум.
– Йеня башыны йелляди: - Дцзц, онун дедийи гядяр пул тапа
билмядим, мяъбур олуб фаизя пул эютцрдцм. О, габагъадан
мяня демишди ки, щяр рейсдя майадан ялавя, мин, мин ики
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йцз галыр, йяни бир щяфтяйя мян мин манат газанаъаьам.
Няся, ширникляндим. Биринъи “рейс” йахшы олду, ондан сонра
эет-эедя эери эетдим, кюмрцкдя еля сойдулар ки, аьрысы инди
дя ъанымдан чыхмыр. Эятирдийим маллар да сатылмады. Ахырда
фаизи юдямякдян ютрц шящярин мяркязиндяки евими сатмалы
олдум. Мян биринъи рейсдян сонра фаизи гайтара билярдим.
Дост дедийим о адам деди ки, пулу бир-ики рейс дя ялимдя
фырладым. Сян демя, алвер дя гумар кимиди, бир дяфя эятирир,
бир дяфя эятирмир. О вахтлар Елшадын кюмяйи мяня чох
олмушду. Амма онун сюзцня эяряк гулаг асайдым. Елшад
мяня тапшырмышды ки, фаизя пул эютцрмяйим. О вахтдан бяри
юзцмя эяля билмирям. - Рауф пешманъасына диллянди. Санки
щям дя пулу олмадыьы цчцн утанды. Кюмяк сырасы инди онда
олмалы иди, фягят щансы пулла? Елшадын эюстярдийи кюмяклийин
гаршысында аъиз галдыьы цчцн юзцнц гынады...
- Даща Дубайа эетмирсян? - Тамилла марагла сорушду. Вя
онун бу гяфил суалы Рауфу диксиндирди.
- Йох, щеч арзуламырам да. Бир дя ки, пул газанан еля
бурада да газана биляр, Тамилла ханым. – Рауф бялкя дя
она аъыг вермяк цчцн беля деди.
- Сящв едирсян, Рауф. Дубайын юз адамлары вар. Мян
аъындан юлян таныйырдым, тцкцндян ъин цркцрдц, инди Дубайын
щесабына милйончу олуб.
- Ня билим, анъаг мяня дцшмяди. - Рауф кюнцлсцз диллянди.
– Бялкя мяня щарам газанъ дцшмцр?
Тамилла истещза иля гымышды. Рауф да башыны ашаьы салыб
дурухду.
Сябиня дя палтарыны дяйишмяк цчцн отаьына кечян кими
тез эцзэцнцн гаршысында дайанды. Яввялъя шишкин
додагларына, лякя дцшмцш бухаьына бахды, сонра да
донуну йухары чирмяйиб саьрысына, айагларына бахды вя
икращла донуну ашаьы салды. Юз-юзцня: “Илащи, мян неъя дя
аьылсызаммыш! Эюр бир нейнядим? Бу ки, хяйанятдир. Бундан
сонра Сяням халанын цзцня неъя бахаъаьам? Инди мян ня
едим? Кцл мяним башыма, эюр бир кимя инандым! Аллащ сянин
евини йыхсын, гапыны баьласын, Тамилла! Бир дягигянин
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ичярисиндя щеч ня олмамыш кими, вязиййятдян неъя чыхды,
Сяням халаны эюр бир неъя инандырды?! – Эцзэцдя юзцня
баха-баха мызылданды: - Доьру дейибляр ки, чох эязян чох
биляр. – Санки Тамилланы сюйдц: - Цзц цзляр эюрмцш... –
Башыны чяпяки булады: - Она эюря щяр вязиййятдян чыхмаьы
баъарыр да. – Щям дя ъидди эюркям алды: - Яэяр юзцм
данышсайдым, сюзсцз ки, дилим топуг вураъагды, йалан
данышдыьым о дягигя щисс олунаъагды. – Бармаьыны эцзэцдя
эюрцнян хырда тоз дяняляриня тохундуруб деди: - Йахшы,
Тамилла, мянимки сянинля галсын сонрайа. Сян мяни Елшадын
ишиндян ютрц хяйанятя сцрцклядин, исмятими тапдаладын,
намусуму о эядяйя – она мяъбури шампан ичдирян
Интигамы нязярдя тутду - гурбан вердим. Йох, бу биабырчылыьын
цстцнц анъаг юлцм юртя биляр. Буну мяня щеч кяс
баьышламайаъаг! – Бялкя дя мящз бу ан шейтан онун
ирадясиня щаким кясилди, дуйьуларыны мющцрляди, она эюря
беля дцшцндц.
Отаьа ня вахт эирдийиндян хябяри олмады. Она еля эялди
ки, ики саатдан артыгдыр бурададыр. Башыны булайыб палтарыны
дяйишди, ял-цзцнц йумаг цчцн щамама эирди, сонра
мятбяхдян гайынанасынын щазырладыьы чай-чюряйи эютцрцб
гонаг отаьына апарды.
Тамилла санки Сябинянин эялмясини эюзляйирмиш кими
Сяням халадан сорушду:
- Йахшы, Елшадын вязиййяти неъядир? Ахы, бу эцн сиз дя онун
йанына эетмишдиниз?
- Щя, пис дейил, амма чох дарыхыр.Тцрмядя дя биздян ютрц
наращатдыр. Бир аз цряк-диряк вердик ки, дарыхмасын. Еля
буэцнкц эюрцшцнцз барядя дя Елшада данышдыг. О да деди
ки, бу ишдя етибарлы адам олмаса, дцзялмяйяъяк. - Сяням
хала фикирли щалда диллянди, арада да эащ эялинини, эащ да
тамилланы сцздц.
- Наращат олма, ай Сяням хала, дцзяляъяк. Мян сюз
верирям, оьлунуз тезликля сизинля бирэя бу стол архасында
отуруб ращатъа юз чюряйини йейяъяк. – Рауфа эюз атды: Рауф да бу базар машыны сатсын, нечяйя олса версин,
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галаныны мян дцзялдяъяйям. - Тамилла планынын даща ращат
шякилдя щяйата кечмяси цчцн онлары архайынлашдырды. Сонра
бир финъан чай ичиб айаьа галханда, Сяням хала деди:
- Щара, Тамилла? Эюрцрсян ки, йемяк эялди.
- Йох, Сяням хала, Аллащ вар елясин! Аълыьым йохдур. Фикир
елямя, Сяням хала. Щяр шей йахшы олаъаг. – Иншаллащ, Елшад
чыхсын, онда дойунъа йейярям. - Тамилла эедяркян аъы-аъы
эцлцмсяйяряк Сябиняйя бахды. Йяни, демяк истяди ки, бу,
щяля щарасыдыр, ясас зцлм архададыр. Сян щяля бундан сонра
яриня хяйанят едяъяксян. Сябиня онун бу истещза долу
эцлцшцндян аьры чякди, башыны йана чевирди.
Тамилла эедяндян сонра Сяням хала деди:
- Сябиня, бу иши Тамилла васитясиля эюрдцйцмцзц Елшаддан
эизлядя билмяздик. Она дедик, бярк ясябиляшди. Деди ки, мян
Сябиняйя дюня-дюня тапшырмышдым ки, ондан узаг олсун. –
Ял-голуну щавада йеллятди: - Мян дя дедим ки, биз Тамиллайа
аьыз ачмамышыг, о, юзц бизя кюмяк етмяк истяди. –
Наращатлыьыны бцрузя вермяйя мяъбур олду: - Няся, Елшады
щеч ъцр инандыра билмядик ки, Тамилланын бу ишя
гошулмаьында бизим эцнащымыз йохдур. Диэяр тяряфдян дя,
оьлуму сон заманлар йаман инъидирляр. Тез-тез онун
йатаьыны йохлайырлар, дейирляр ки, ондан шцбщялянирляр.
Данышырдылар ки, тцрмядя щяр ня десян едя билярляр, чцнки
оранын юз гайда-ганунлары вар. Елшадла эюрцшц дя бизя эеъ
вердиляр бу эцн. – Аз галды аьласын: - Ютян дяфякиндян
оьлум хейли сыныхыб. Ялимиз щара чатыр ки... – Гяфилдян
эюзлярини бярялтди: - Амма Пярвизля щюкмян эюрцшмяйи
тапшырды. Деди ки, бизя кюмяк ется, анъаг о едя биляр. –
Гяфилдян цзцнц эялининя тутду: - Щеч билмирям Тамиллайа
неъя дейяк ки, биз даща башга бирисийля иши дцзцб-гошмаг
истяйирик. – Йанпбртц отурду: - Бу да йахшы чыхмайаъаг,
нечя эцндцр Тамилла биздян ютрц ора-бура айаг дюйцр.
- О барядя Тамилла иля мян сющбят едярям. - Байагдан
бяри сусуб данышмайан Сябиня диллянди. - Еля бир аздан
онлара кечиб щяр шейи она баса саларам.
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- Йахшы, онда бяс ня едяк? Машыны сатаг, йохса, щяля бир
аз да эюзляйяк? - Рауф Сяням халанын сон фикрини билмяк
истяди.
- Ялбяття, сатмаг лазымдыр. Щеч олмаса, бизим дя ялимиздя
бир шей олсун, - дейя Сяням хала машын барясиндя гяти
сюзцнц деди.
- Рауф, гызылларымы да апарарсан, йеня дя бир шей олар. Сябиня астадан диллянди.
- Гызыллара тохунма, Сябиня! Бу барядя ютян дяфя дя
демишдик. Елшад да разы дейил. - Сяням хала Сябинянин
цстцня сясинин тонуну галдырды.
- Няйимя лазымдыр ки, онлар. Онсуз да истифадя етмирям...
- Дедим ки, гызыл мясялясиня тохунма! - Сяням хала бу
барядя сющбятя сон гойду.
Сябиня шам йемяйиндян сонра Сяням халадан иъазя
алыб Тамиллаэиля кечди. Тамилла да санки ону эюзляйирди,
дярщал ичяри дявят етди. Шит эцлцшлярини онун гязяб сачан
эюзляриня сцртцб деди:
- Билирдим ки, бу ахшам щюкмян йаныма эяляъяксян. Эял,
яйляш эюряк. Йахшы ки, эялдин. Онсуз да сянинля икиликдя
данышмаьа чохлу сюзцм вар. Яэяр мян дейянля разылашсан,
бцтцн ишляримиз яла олаъаг. - Тамилла Сябиняйя креслода йер
эюстярди. Сонра да Сябиня эюрмясин дейя, тез столун
цстцндяки “пулту” эютцрцб видеону сюндцрдц. Сонра
мятбяхя кечди. Сябиня столун цстцндяки рянэли журналлардан
бирини эютцрцб ачды вя “ятиниз тюкцлсцн!” дейяряк журналы юртцб,
йенидян йериня гойду. Чох кечмядян Тамилла кичик
арабаъыгда чай, мцхтялиф ъцр карамел вя шоколад, бир нечя
ъцр мейвя мцряббяси эятириб Сябинянин гяншяриндя
дайанды. О, санки бунунла гоншусуна эюстярмяйя чалышырды
ки, бах, беля йашайарлар. Отагларына да сюз ола билмязди: Йцксяк зювгля тямир едилмишди, щяр шей эюз охшайырды.
Демяк олар ки, щеч бир шейдян ещтийаъы йох иди Тамилланын.
Сябиня чай дястэащына етираз етди:
- Мян бура ня чай ичмяйя эялмишям, ня сющбят етмяйя.
Елшадын ишини бир досту вар, о бойнуна эютцрцб.
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- Беля де... – Тамилла ядасынын тонуну артырды: - Бяс, яринин
беля досту вардыса, индийя кими щардайды?
- Хариъдяймиш, бу йахынларда эялиб. Эялян кими дя Елшадын
мясялясини ешидиб, бирбаш онун йанына эедиб.
- Ня дейирям, тяки яринин иши дцзялсин, анъаг мян кишилярин
йанында йаланчы олурам. Буну унутма. Тамилла щеч кимя
щеч няйи баьышламыр. – Эуйа тяяссцф етди, деди: - Анъаг ейби
йохдур, Интигамы баша саларам. - Пяртлийини сездирмяди: Йахшы, Сябиня, онда кечяк ясас мясяляйя.
- Ня мясяля? – Сифятиндяки гязяби бир аз да артырды: - Йеня
дя план ъызмысан мяним цчцн?!
- Сянин цчцн йох, щяр икимизчцн. Эюрдцнмц, мясяляни неъя
сакит йериня гойдум, щеч кяс шцбщялянмяди. Амма сяня
галсайды, щюкмян гайынанана вя Рауфа бир шей щисс
етдиряъякдин. Беля мясялялярдя сян щяля нашысан, гыз.
- Эюрцрям, сянин бу сащядя чохлу тяърцбян вар. Беля
анлайырам ки, мяним кими чох гызлары, эялинляри алдадыб,
йолдан чыхармысан.
- Мян алдатмырам, эюзялчя, юзляри алданырлар, аьыллары вар
алданмасынлар.
Бу сюз Сябинянин цряйиня хянъяр кими сапланды. Ня гядяр
аьылсыз олдуьуну еля бил индиъя дярк етди. Щеч ня демядян
гапыйа доьру эетди.
- Сябиня, тялясмя! Ня олуб, эедярсян дя. Мянъя, сян
мяним йаныма тякъя о сюзц демяйя эялмямишдин, мяндян
йеня няся сорушмалыйдын, еля дейилми?
- Дцздцр, бир сюз дя сорушаъагдым. - дейя Сябиня айаг
сахлады.
- Эюрцрсян дя, Тамилланын црякляри охумаг габилиййяти дя
вар. Де эюрцм, мяндян ня сорушаъагдн? Амма мяндян
ня сорушаъаьыны да дейя билярям. - Отагда вар-эял едя-едя
деди: - Сорушаъагдын ки, Интигамла аранызда бир шей олуб, йа
йох? – Эюзлярини гыйыб Сябиняйя бахды вя ону кишиляря хас
шякилдя сцздц: - Сябиня, сян доьрудан да эюзял эялинсян,
анъаг бу эюзялликдян лазымынъа бящрялянмирсян. – Бармаьыны ясдиря-ясдиря деди: - Бах, бир аз яввял сиздян тязяъя
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эялмишдим, щеч палтарымы дяйишмяйя маъал тапмамышдым ки,
телефон зянэ чалды. Щюрмятли йолдашлардан бирийди. Мяня
зарафатъа деди ки, ай Тамилла, ешитмишик Дубайдан тязя мал
эятирмисян, она ня вахт баха билярик? – Шит-шит щырылдады: Сющбят сяндян эедир, ай эюзялчя. Илк бахышдан кишилярин
цряйиня од салырсан, ай бяхтявяр. – Ъидди эюркям алды: Дцзц, буну ешидяндя сяня пахыллыьым тутду. Биз Интигамын
йанына эедяндя о, сяни эюрцбмцш, еля Интигамын юзц дя
сяни хейли тярифляйиб. Дейир ки, юмрцмдя беля ъан
эюрмямишям.
- Бясдир, Тамилла! Башлама эюряк. Де эюрцм, Интигам мяня
доьруданмы тохунуб? - Сябиня ясяби щалда сорушду.
- Интигам сяня тохунмайыб.
- Бяс бядянимдяки эюйярмиш йерляр нядир? - Сябиня тязядян
сорушду.
- Сян юзцндян эетмишдин, бизи мющкям горхутмушдун.
Интигам сяни айылтмаг цчцн цзцня бир-ики силля вурду. – Санки
фикир аздырмаг цчцн деди: - Сябиня, мян билмяздим ки, сян
бу гядяр ещтираслы гадынсан.
- Ня чярянляйирсян, Тамилла?
- Щеч, инанмырсанса, эюзляринля эюря билярсян. Онсуз да
эеъ-тез бу касетя бахаъагдын, - дейя Тамилла эцлдц,
видеомагинтафона тяряф эетди, орайа башга бир касет гойду,
деди: - Буйур, бах.
- Бу ня касетдир еля? - Сябиня тяяъъцбля сорушду.
- Инди юзцн эюряъяксян. Эял, диванда яйляш. - Тамилла
ялиндяки пултла видеону ишя салды. Бир аздан Сябинянин
намялум бир киши иля “севэи долу” маъярасы екранда
ъанланды. Сябиня юзцнц лцт щалда йад кишинин гойнунда
эюряндя, - “Йо-о-о-х!!! Бу ола билмяз!”, - дейя бяркдян
гышгырды, ялляри иля цзцнц гапады. Тамилла видеону сюндцрдц.
Бялкя дя онун аъы чякмясиндян щязз алмады, лакин Елшадын
тяняляриня дюзмядийи анларын щайыфыны алырмыш кими дивана
йайханды. Сонра щяля дя ялляри иля цзцнц эизлядян Сябиняйя
бойланды:
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- Инди эюрдцнмц аналар неъя гызлар доьуб, ай исмятли эялин?
- Тамилла щяйасызъасына иришди. Бундан сонра сянин эерийя
йолун йохдур артыг, Сябиня. Щазырда щяр шей сяндян асылыдыр.
Тяклифлярими гябул етсян, сяни ишыглы, тямтяраглы, индийя кими
эюрмядийин хошбяхт эцнляр эюзляйяъяк. Щяр шейин олаъаг,
чохлары сяня гибтя едяъяк, щясяд апараъаг.
- Кяс сясини, фащишя! - Сябиня гышгырды.
- Бурда дейибляр ей, “оьру еля баьырды ки, доьрунун баьры
йарылды”. Инди сянин мяндян щеч фяргин йохдур. – Тамилла
кефини позмадан деди: - Су ки, тюкцлдц габа, олду ичмяли. Бир
дя ки, юзцнц ня дартырсан, онсуз да ня вахтса гарышгалар
орада йува гураъаг – ийрянъ бахышларыны Сябинянин
гуршагдан ашаьысына зилляди. - Бир дя ки, эеъ-тез бу йола
дцшяъякдин дя...
- Сян неъя дя ийрянъ мяхлугсанмыш. Дцздцр, бу эцнащ
юзцмцндцр, чцнки Елшад мяня сянин баряндя вахтында
хябярдарлыг етмишди. Амма сянин кими щийляэяря илк дяфядир
ки, раст эялирям. Де эюрцм, бу кимдир? – Юзцнц голларынын
арасында эюрдцйц адамы сорушду: - О, Интигам
бинамусдур?!
- Йох, йох. Интигам дейил. Амма сян ону таныйырсан. Буну
сяня демяйяъяйям. Наращат олма, бундан сонра мяним
кимилярля тез-тез растлашаъагсан вя тезликля юзцн дя щямин
адамлардан бириня чевриляъяксян. Юзцн истямясян дя
беля...
- Йох, йох! Даща ону эюрмяйяъяксян, ит гызы! - Сябиня
йенидян гышгырды.
- Онда юзцн бил. Сянин неъя “исмятли, абырлы” эялин олдуьуну
сцбут едян бу видеокасет аиляниздя “бомба” кими
партлайаъаг вя щамыйа ришхянд едян Елшадын щяйатыны
ъящянням язабына чевиряъяк, - дейя Тамилла истещза иля
эцлдц.
Сябиня тез видеомагинтафона тяряф гачды, касети орадан
чыхартмаг истяди, амма баъармады.
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- Ай гыз, дялилийин тутмасын, касети истяйирсянся веря билярям.
Амма бу няйися дяйишмяйяъяк, - дейя Тамилла видеодан
касети чыхарыб Сябиняйя узатды.
Сябиня тез касети алыб, вар эцъц иля дюшямяйя чырпды.
Видеокасет парам-парча олду. Бунунла цряйи сойумайан
Сябиня яйилиб дюшямядян ленти эютцряряк, щирсля гырыг-гырыг
еляди.
Тамилла Сябинянин бу щярякятиня уъадан гящгящя иля
эцлдц:
- Доьрудан да, сяндя аьыл дейилян шей йохмуш, ай Сябиня.
- Щя, де эюрцм, инди мяни няйля шантаж едяъяксян? Сябиня галиб адамлартяк дяриндян кюкс ютцрдц.
- Сябиня, мян шантажла мяшьул олмурам, буну йахшы
йадында сахла! Мян щямишя фактла иш эюрцрям.
- Инди ки, ялиндя щеч бир фактын йохдур. О ки, галды Интигама,
ондан да эеъ-тез интигамымы алаъаьам. - Сябиня санки
онун зцлмцндян гуртарыбмыш кими сакитляшди.
- Няйя эюря Интигамдан бядэцмансан, Сябиня. О, сяня
бир пислик етмяйиб ки. - Тамилла сакитъя диллянди.
- Неъя йяни пислик етмяйиб? Бяс мяни ийрянъ йола
сцрцкляйян кимди? Бцтцн бунлардан сонра, щяля бир о, яълафы
тямизя дя чыхарырсан?
- Щардан билирсян ки, диванда сянинля мяшьул олан
Интигамдыр. Сян ки, онун сифятини эюрмцрсян.Видео еля чякилиб
ки, кишинин анъаг архасы камерайа дцшцб. Интигам о гядяр
аьылсыз олду ки, биля-биля юз яли иля сяня факт верди? Эюр бир сян
ня гядяр садялющвсян.
- Бяс, о кимийди? - Сябиня тяяъъцбля сорушду.
- Бир Аллащ бяндяси. - Тамилла эцлдц.
- Йох, Тамилла, даща сянин нюмрялярин кечмяйяъяк. Мяни
бундан сонра алдада билмязсян. Йеэаня дялил-сцбутун
касет иди, ону да мящв етдим.
Тамилла уъадан эцлдц:
- Ай йазыг, Тома щярифди ки, йеэаня сцбуту, факты сяня
версин?! Сян сындырдыьын касет “орижинал”дан цзцнц кючцртдц-
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йцм цч касетдян бирисийди. Истяйирсян, башгасыны гойум,
ахыраъан бах, юз-юзцндян ляззят ал.
- Бяс касетин цзцнц ня вахт кючцртдцн? - Сябиня тяяъъцбля
сорушду.
- Мяним баъарыглы ушагларым чохдур. Сян юзцня эяляня кими
касетляр артыг щазыр иди. Амма ъанын йанмасын, йахшыъа
фигуран вар, гадынлыьымла яндамына мяним дя тамащым
дцшдц. О ки, галды кишиляр ола.
- Сясини кяс, Тамилла! - Сябиня йеня онун цстцня гышгырды,
ясябиндян ялляри титряди. – Бармагларыны щавада йеллядиб деди:
- Йахшы, сяня эостярярям.
Сябиня щирсля гапыны чырпыб юз мянзилляриня кечди. Отаьа
эирян кими Сяням хала сорушду:
- Сябиня, дединми?
- Дедим, Сяням хала, дедим. – Анъаг цзцнц
гайынанасындан эизлятмяйя чалышды.
- Наразы галмады ки?
- Щя, бу ъцр щярякятимиз хятриня дяйди. Деди ки, беля бир
адамыныз вардыса, индийя кими нийя кюмяк етмяйиб. Мян дя
баша салдым ки, щямин адам бурада дейилди, хариъдяйди,
йениъя эялиб.
Йахшы демисян. Бяс рянэин нийя аьарыб? Далашан
адамлара охшайырсан? - Сябинянин сифятинин дяйишдийини щисс
едян Сяням хала тяяъъцбля сорушду.
- Йо-ох, щеч ня олмайыб. Садяъя олараг Тамилла деди ки,
бизим щярякятимиз ону достларынын йанында щюрмятдян
салаъаг. Она эюря дя, Тамилла иля бир аз аьызлашдыг.
- Бялкя, мян юзцм эедим дил-аьыз едим, Тамиллайа, щя? Сяням хала деди.
- Лазым дейил, Сяням хала. Биз артыг разылыьа эялдик. Сябиня бунунла сющбятя йекун вурдуьуну санды вя тез
отаьына кечди.
Ертяси эцн ахшам Тамилла Сябиняни евляриня чаьырды.
Сябиня Сяням халадан иъазя алыб Тамиллаэиля эетди.
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- Йахшы эялдин, сянинля ваъиб сющбятим вар, - дейя Тамилла
Сябиняни эцлярцзля гаршылады. О, гясдян видеойа да “порно
касет” гоймушду.
Сябиня видеону сюндцрмяйи тяляб етди.
- Ай Аллащ, бу гызын щягигятян дя зювгц йохмуш. – Тамилла
щейрят етди: - Сян дцнйанын ляззятиндян мящрум
гадынсанмыш. Бах, де эюрцм, видеодакылары эюрдцйцн
заман няся дахилиндя бир дяйишиклик щисс едирсянми?
- Ня щисс едяъяйям ки? - Сябиня эюзлярини Тамиллайа
зилляди.
- Доьруданмы щеч бир шей щисс етмирсян?
- Тамилла, мянасыз, бош-бош суаллара ъаваб вермяйя вахтым
йохдур. Де эюрцм, мяня дейиляси ваъиб сюзцн нядир? Анъаг
хащиш едирям, яввялъя бу телевизору сюндцр.
- Йахшы, сюндцрцрям. - Тамилла ялиндяки “пултла” телевизору
сюндцрдц.
- Инди де эюрцм ня мясялядир?
- Сябиня, ачыьыны дейим ки, бир няфяр сяндян ютрц дялидиванядир. Онун кюнлцнц эюрмялисян, йахшы пул да веряъяк.
- Еля буна эюря мяни чаьырмысан? – Аз галды аьласын: - Сян
ня щяйасызсанмыш! - Ъялд галхыб гапыйа тяряф эетмяк истяди.
- Дайан бир эюряк. Бяс сяня ярини гуртармаг цчцн пул
газанмаг лазым дейил?
- Мяня бу ъцр ийрянъ ямяллярля пул газанмаг лазым дейил.
- Бяс сян ня ъцр пул газанмаг истяйирсян? Инди щяр адам
пул газана билмир. Мян ачыг данышмаьы хошлайырам.
Билмирям, сян Елшадын няйиня вурулмусан? Сянин Елшадынын
о гядяр чатышмайан ъящятляри вар ки. Шяхсян мян Елшадла
биръя эцн дя йашамаздым. Чцнки о, чох кобуд, гялбигара
адамдыр, щамыйа шцбщя иля йанашыр. Юзцнц щамыдан аьыллы,
яхлаглы щесаб едир. Башгаларында щямишя ейиб ахтармаьа
чалышыр.
- Анъаг Елшад мяним эюзцмдя ясл кишидир, - дейя Сябиня
Тамиллайа йумруьуну дцйцнляди. Вя еля о андаъа ичиндя
няся гырылыб дцшдц. “Елшад ясл кишидир” сюзц еля бир йад
адамын дилиндян чыхмышды. Еля бил о адам Елшады доламаг
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цчцн ришхянд етмякдян ютрц демишди. Сябиня цзцнц ялляри иля
тутуб щюнкцр-щюнкцр аьлады. Аьлады вя ялляринин архасы иля
эюзцнцн йашыны силиб дяриндян ащ чякди:
- Аллащ мярдимазарын евини йыхсын! Чыраьыны сюндцрсцн! Еля
билирдим ки, бядянимя юмрцмцн сонунадяк Елшаддан башга
щеч кясин яли тохунмайаъаг. Ня гядяр ахмаьам, ай Аллащ!
Сяня гийамят эцнц ня ъаваб веряъяйям?!
- Ай гыз, эюзцнцн горасыны тюкмя, щамысы бош шейдир. Аллащ
сяня гянирсиз эюзяллик вериб. Ондан истифадя ет! Щям пулунмалын олсун, щям дост-ашнан чохалсын. Щям дя кеф еля дя,
ай ъаны йанмыш!
- Тамилла, сяни анд верирям Аллаща, мяндян ял чяк. Оланолду, кечян-кечди. Бир дяфя иля адама г..г..гя... демирляр. Сябиня ня гядяр чалышдыса, о мурдар кялмяни дилиня эятиря
билмяди вя йенидян аьлады.
- Сябиня, сян артыг ордасан. О сюз ки, дилиня эятиря билмирсян,
артыг сяня дя шамилдир. Фикир елямя. Мян дя сянин кими
фикирляширдим бир вахтлар. Валлащ, бу йолда оланларын щамысы
сянин кими фикирляшиб. Бир аздан алышаъагсан мяним кими.
Юзцн дя йахшы доланаъагсан, яриви дя тцрмядян
чыхардаъагсан, щяля алтына бир “Мерседес” машын да
гойаъагсан. Ясас одур ки, мяним сюзцмдян чыхма.
- Йох, сян ону эюрмяйяъяксян!
- Ня дейирям. Онда юзцн бил. Сянин неъя “исмятли”, “абырлы”
эялин олдуьуну сцбут едян касети мянъя унутмамысан.
- Инди мян ня етмялийям? - Сябиня ялаъы кясилмиш щалда
сорушду.
- Неъя йяни, ня етмялисян? Ялбяття, дедийим бу тяклифя
разылыг вермялисян. О еля-беля адам дейил, вязифяли шяхсдир.
Ня гядяр дя истясян пулу вар. Она эюря бу шансы ялдян
вермяк олмаз.
- Йахшы, мяня фикирляшмяйя вахт лазымдыр, - дейя Сябиня
Тамилланы инандырмаг истяди.
- Сябиня, билирсян ки, мяни алдатмаг олмаз.
- Билирям, сяни йахшы танымамышам. Сянин бизя гаршы истиганлы
олмаьын, Елшадын ишиндя ъанфяшанлыг эюстярмяйин дя цздян
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пярдя асмаг имиш, сян юз овуну яля кечирмяк цчцн мягам
эюзляйян яфи илансанмыш.
- Бяс, ня билмишдин, ай эюзялчя. Мяня дя Тома дейярляр.
Сян щяля мяни йахшы танымырсан. Индийя кими ня истямишямся, ону да ялдя етмишям.
- Дцз дейирсян, Тома. Сяни йахшы танымамышам. Даща
истяйиня наил олмусан, - дейя Сябиня мялул-мялул ялавя етди.
- Мяним йалныз бир истяйим вар: Елшады неъя олурса-олсун
тезликля тцрмядян чыхарым
- Бу мясяля йеня сяндян асылыдыр, аьыллы олсан, сяня кюмяк
едя билярям.
- Эюрдцм, о бишяряфля сянин кюмяклийини.- Сябиня аъы-аъы
эцлдц.
- Интигам мясяляси дя щяля ки, гцввясиндя галыр. Дцзцнц
дейим ки, онун сяндян чох хошу эялиб. О истяйир ки, сянинля
олан ялагясини бундан сонра да давам етдирсин. Елшадын иши
онун ялиндя щеч нядир.
- Йахшы, бясдир. Сян мяни лап юлдцрдцн.
Бу вахт ев телефону зянэ чалды.
- Сябиня, эетмя, бир дягигя, эюрцм кимдир, - дейя Тамилла
гача-гача эетди, лефонун дястяйини эютцрдц.
- Ялейккяс салам, Интигамчик, неъясян? Йахшыйам, о да
йахшыдыр. Йанымдадыр. Дейярям... - Цзцнц Сябиняйя тутду,
эюз-гаш ишаряси иля ьдеди: - Интигамдан сяня салам вар, ай
бяхтявяр.
Сябиня гапыны чырпыб эетмяк истяркян, Тамилла данышыьыны
кясиб яли иля ону сахлады. Дястяйи дя гулаьындан азъа
аралайыб деди:
- Йахшы, сонра зянэляшярик. Инди Сябиня иля ваъиб ишимиз вар.
Саь ол. - Тамилла Интигамла бу дяфяки сющбятини чох гыса етди.
Байагдан гапынын йанында айаг сахлайан Сябиня ня
фикирляшдися, Тамилладан сорушду:
- Тамилла, сяндян бир сюз сорушаъаьам. Дцзцнц де эюрцм,
касет кимдядир?
Тамилла бяркдян эцлдц:
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- Неъя, бахмаг истяйирсян? Еля дедийим шяхс дя видеода
сяни эюряндян сонра дюзя билмяйиб: “Тома, бу мяляйя
бцтцн вар-дювлятими вермяйя щазырам, тяки мянимки олсун.
Онун бцтцн арзу вя истяклярини щяйата кечирярям”, - деди.
Миннятин олсун, реклам едирям дя сяни. Даща бундан артыг
ня истяйирсян? Яэяр мяним буэцнкц тяклифимля разылашсан,
дцнйанын ян хошбяхт гадынларындан бири олаъагсан. Бир дя, о
мяня деди ки, сянинчцн шящярин щарасында истяся, ордан
йахшы бир ев дя алаъаг. Щя, ня дейирсян? Бяхт эцняшин
доьуб, эял ону гойма батсын. Даща фикирляшмяйя ня
ещтийаъ?!
- Тамилла, мяня инди-инди айдын олур ки, сян мяндян яримин
гисасыны алырсан. Инди билмишям ки, сянин Елшаддан хошун
эялмирмиш. Аранызда щяля мцбащися дя олубмуш.
- Бунлары сяня ким дейиб? – Гашларыны чатды: - Сяням хала
дейиб?
- Йох, яксиня, Сяням хала щямишя сяни тярифляйиб. Дейир ки,
Тамилла гоншуйа ъан йандыран гадындыр.
- Бяс, онда ким дейиб, ахы? Йягин Елшад юзц дейиб.
- Кимин демясинин ня фярги вар? Онсуз да сян истядийини
елядин. Сянин кими гадынлар йерин алтыны да билир, цстцнц дя.
Мян сянин гоншуйа ъаныйананлыг елямяйинин эцдазына
эетдим.
- Ай гыз, онсуз да сянин эерийя йолун йохдур. Буэцнкц
щяйатдан щяр адам баш ача билмир. Мян бу щяйатын артыг щяр
цзцнц эюрмцшям, башым дашдан-даша дяйиб. – Юзцнц еля
эюстярди ки, санки алчаг дааьларын щамысыны о йарадыб: Сябиня, мян сянин яриндян щеч вахт гисас алмаьа
чалышмамышам. Цмумиййятля, адамлардан гисас алмаг
тябиятимдя йохдур. Мян щяйатын юзцндян гисас алмаг
истяйирям. Чцнки бизляри бу яйри йоллара эетмяйя щяйат
мяъбур едир. Бу эцня дцшмяйимизин ясас сябябкары бу
ийрянъ щяйатдыр. Мян дя яввялляр сянин кими олмушам. Сяни
гынамырам. - Тамилла данышдыгъа, щисс олунурду ки, юзцндян
чыхыр, кечмишини хатырлайанда ясябиляшир. - Еля сянин юзцн, Тамилла сюзцнц давам етди, - бу эцня дцшмяйинин сябябини
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талейиндя, бяхтиндя, йахуд да алын йазысында эюрцрсян. Мян
ися бунларын щеч бириня инанмырам. Чцнки щяйат инсанлара
истядикляри кими йашамаьа имкан вермир, она эюря дя
адамлар щяйатын дигтясийля йашамаг мяъбуриййятиндя
галырлар. Ня ися... Вахт олар, сяня еля шейляр данышарам ки,
бцтцн бунларын щягигятян дя йашадыьымыз заманда баш
вердийиня щеч ъцр инана билмяйяъяксян. – Сифятиндяки
тябяссцмдян ясяр-яламят галмады, деди: - Сябиня, унутма,
бу амансыз щяйата гаршы мцбаризя апармаг фикриня дцшмя
щеч вахт! Йохса бирдяфялик мящв оларсан. Чалыш, бу щяйатла
сян дя ойун ойна! Чцнки бу щяйат юзц бизимля истядийи
ойуну ойнайыр, истядийи йеря йюнялдир, биздян асылы олмадан
беля.
Сябиня еля бил ки, сещирлянмишди. О,Тамилланы дайаз
дцшцнъяли бир гадын санырды. Инди ондан бу сюзляри ешитдикъя,
гялбинин дяринлийиндя юзцндян дя асылы олмайараг она щям
йазыьы эялди, щям дя онун артыг ифритя гадын кими йетишдийиня
инанды, деди:
- Даща бясдир, Тамилла, данышма, сян Аллащ, бясдир, сян
данышдыгъа мяни дящшят бцрцйцр.
- Сябиня, демяйим одур ки, щяйат йолуну индидян мцяййян
ет! Сонра пешман оларсан.
- Демяк истяйирсян ки, мян дя “онлардан” олум?
- Ай гыз, мяни йеня баша дцшмядин. Щяйатында анъаг
эизлиъя бир няфярин олаъагсан, яриндян башга. Бу мясялядян
щеч ким хябяр тутмайаъаг. Даща бунун щарасы фащишяликдир
ки?!
- Кяс сясини! Баьдакы кими видеойа чяк, сонра апар
телевизийа каналларына, йа да интернетя вер. – Гязяб
дальасында бишя-бишя ялавя етди: - Айыб олсун сяня!
- Нийя еля данышырсан, Сябиня? Бу дяфяки мясяля чох
ъиддидир. Баьдакы кимдир ки, бу кишинин йанында. О, бу кишинин
щеч ялиня су тюкмяйя дя йарамаз. Бу шансы ялдян вермяк,
бяхтиня тяпик атмаг кими бир шейдир. Бурда, ачыьыны дейим ки,
мяним дя мараьым вар. О, мяним юзцмя дя бязи шейляр
вяд едиб.
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- Йяни, дяллаллыьына эюря?
- Ай гыз, бошла бу илмяли сюзляри. Эял, ямялли-башлы иш эюряк.
Инан ки, Елшадыны да чыхарыб веряъяк сяня.
- Демяли, яримя, бир йастыьа баш гойдуьум инсана хяйанят
етмялийям? - Сябиня ясябиляшди.
- Биринъиси, сян артыг яриня хяйанят етмисян. Икинъиси, инди еля
ярли гадынлар моддадыр да. Чцнки шцбщялянян олмур. Тамилла гящгящя чякди. – Щяр дяфя бир бящаня иля евдян
чыхарсан, кимсянин рущу дуймаз, кефини чякяр, пулуну алар
вя эери дюнярсян.
Мян бу ишя гол гойа билмярям, Тамилла. Бу ъцр
йашамагданса, юлцм йахшыдыр.
- Ай ахмаг, ня тутугушу кими “юлцм, юлцм” салмысан? Аъиз
адамлар юлцм арзулайырлар. – Тяяссцфля башыны йелляди: - Сян
лап ганмазын йекясисянмиш ки.
- Ялбяття, ганмазам ки, бу ъцр асанлыгла сянин торуна
дцшдцм.
- Сябиня, бах, будур сяня дейирям. Бундан сонра щяйатда
ращат йашамаьын ян ялверишли йолу мяним сон тяклифими гябул
етмякдир.
- Яэяр гябул етмясям, неъя? - Сябиня аъы-аъы эцлцмсяди...
- Гябул етмясян, йашайа билмяйяъяксян, щяйат сянинчцн
ъящяннямя чевриляъяк!
- Тамилла, эял сян касети вер мяня. Сонра сянин тяклифин
барядя дцшцнярям.
- Буна бир бах! Тамилланы аьылсыз щесаб едирсян? Кечял
суйа эетмяз, язизим.
- Сяндядир касет?
- Бяли, мяндядир. Билирям ки, ахырда разы олаъагсан, анъаг
наз-гоз едирсян.
- Йахшы, мян эетдим. – Сябиня даща бир сюз демяди, аъыг
долу бахышларыны Тамилланын шцшя кими щамар йанагларында
эяздириб сусду, сонра гурд эюрмцш гузу кими тялашланды вя
ити аддымларла орадан узаглашды. О, эетди, Тамилла да онун
архасынъа баха-баха галды... Артыг сюз демяйин йерсиз
олдуьуну эюрцб дурухду. Бялкя дя щялялик сусду.
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***
Щяйяъан долу ики эцн арадан неъя шцтцйцб кечди, кимся
билмяди. Рауф ахшамтяряфи Сяням халаэиля эялди. Бу эцн о,
щябсханайа, Елшадын йанына эетмишди. Бу барядя Сябиня вя
Сяням халанын да мялуматы варды. Сябиня щазырладыьы шам
йемяйини столун цстцня дцздц. О, Рауфун нядянся щяля
Елшаддан сющбят ачмадыьыны эюряндя наращат олду. Анъаг
Сяням халадан щяйа етдийи цчцн сорушмады.
- Щя, Рауф бала, чюряйини йе. Сонра даныш эюряк, Елшадын
вязиййяти неъядир. – Сяням хала нядянся дуйуг дцшмцш
адамларсайаг диллянди.
- Сяням хала, еля шейляр вар ки, эяряк икиликдя сющбят едяк,
- дейя Рауф башыашаьы, ялиндяки чянэяли гаршысына гойулмуш
йемяйя узатды.
- Йяни Сябинядян дя эизлин? – Сяням хала щейрят ичиндя
сорушду.
- Елшадын тапшырыьыдыр, Сяням хала. Мяня деди ки, бязи
мясяляляри анъаг анамла айдынлашдыр.
Сябиня бу сюзляри ешидяндя бядяни титряди, она еля эялди
ки, рущу бядяниндян айрылыр. Дцшцндц: “Демяк, няся вар,
мяндян эизлядирляр. Бялкя, еля эизли данышмаг истядикляри шей
бирбаша мяня аиддир?! Йяни Елшад Тамилла мясялясиндян
хябяр тутуб? Ябяс йеря демирляр ки, чюлдя баш вермиш щяр
щансы бир щадисядян биринъи тцрмядякиляр хябяр тутур. Сябиня гялбинин дярин гатларында титряйян сызылтыларын ащянэиня
дцшдц. Она эюря тез мятбяхя кечди.
- Йахшы, Рауф, йемяйини сойутма. Сонра данышарсан, мян
бир Сябиняйля сющбят едим, эялирям. - Сяням хала стулдан
галхыб Сябинянин архасынъа мятбяхя кечди.
Сябиня мятбяхин пянъярясинин гаршысында дайаныб ичиничин аьлайырды. Буну эюрян Сяням хала она тяскинлик вермяк
истяди:
- Юзцнц цзмя, гызым, дюзцмлц ол! Наращат олма, Рауфла
арамызда олан сющбятдян сяни дя мцтляг щали едяъяйям.

58

Билирсян ки, сяндян эизлин бу евдя щеч вахт сющбят олмайыб.
Эюзлярини сил, Рауф эюрмясин.
- Нийя бяхтим гара эялди? Няйди мяним эцнащым, анаъан?!
– Яслиндя, Сябиня гайынанасына истещза етмяди, ону талейин
ящатясиндя бу ъцр йашамаьа вадар едян Аллащдан инъиди.
- Йахшы, йахшы. Юзцнц яля ал! Чай сцз, эятир! - Сяням хала
йенидян Рауфун йанына гайытды.
Сяням хала эедян кими Сябиня яввялъя эюзляринин йашыны
силди, сонра тез стяканлара чай сцздц, юзцнц гайдайа салыб,
сонра йемяк отаьына кечди. Сакитъя стяканлары столун
цстцня гойду. Рауф артыг йемяйини йемишди, сцфряни
йыьышдырмаг оларды. Столун цстцнц йыьышдырыб, мятбяхя
кечяркян Рауфун Сяням халайа дедийи сюзляри ешитди:
- Сяням хала, дцзц бу дяфя Елшадла эюрцшц чох чятинликля
алдым. Онун вязиййятиндян хошум эялмяди, яввялкиндян
хейли сыныхыб. Отаьыны да дяйишибляр. Яхлагсызларла бир камерайа салыблар.
- О яхлагсызлар кимдирляр, а бала? - Сяням хала ялини цзцня
атды.
- Хала, ня тящяр дейим, онлар юзлярини арвад кими апаранларды,
йяни, мавилярди. Ай хала, беля заддылар да, кишинин о
зящримарындандылар...
- Баша дцшдцм, баъыоьлу... – Ащ чякди: - Йазыг балам... О,
оьрашлар Елшада торба тикирляр.
Йахшы, бясдир, хала. Елшад деди ки, машыны дяйярдяймязиня олса беля сат, эетсин. Азярин йанына йеня
эетмяк лазымдыр. Бир дя дюня-дюня тапшырды ки, Сябиня
баъардыгъа Тамилладан узаг олсун... – Рауф бир-ики дяфя
йериндя саьа-сола чеврилди вя деди: - Мян тязяликъя бир
йолдашла таныш олмушам, Елшадын мясялясини она данышдым.
Дедийиня эюря, бу иш Ядлиййя Назирлийи васитясиля щялл
едилмялидир. О, бу ишин о гядяр дя чятин олмадыьыны сюйляди.
О, мяндян: “Ня гядяр варыныздыр?” - дейя сорушду. Дцзц,
мян дя она щялялик конкрет ъаваб веря билмядим. Ахы
яввялъя сизинля мяслящятляшмялийям. Оьланын ады Ряшаддыр.
Бу иши дайысы щялл едяъяк. Дайысы да, дедийим щямин
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назирликдя ишляйир. Елшадын бцтцн “данныларыны” йазыб эютцрдц.
Ики эцндян сонра эюрцшяъяйям. Бу ишин дцзялибдцзялмяйяъяйи барядя мяня дягиг мялумат веряъяк.
Сябиня даща сющбятин ардына гулаг аса билмяди. Онун
бейниндя анъаг бу сюзляр илишиб галды: “Сябиня баъардыгъа
Тамилладан узаг олсун”. Анъаг неъя. Тамилланын торуна еля
дцшмяйиб ки, орадан чыха да. Йухары бахды, архайа чеврилди,
диварлар онун цстцня йериди. Тялясик йатаг отаьына кечди.
Эизлятдийи йарымчыг “уксус” шцшясини ялиня эютцрдц. “Артыг
эеъдир, Елшад, Сябиня сяня садиг гала билмяди. Билирям ки,
бу эцнащы мяня щеч вахт баьышламайаъагсан! Она эюря дя
етдийим эцнащы юзцм йумалыйам. – Эюзлярини гапыйа сары
зилляди: - Баьышла мяни, Сяням хала!” Сонра аъы тябяссцмля
Тамилланын да лянятлядийи щяйата лянят охуду, “уксус”у
башына чякди. Боьазына еля бил ки, яридилмиш гурьушун
тюкдцляр, о дягигя дцшцндц ки, бездийи щяйат онун цчцн
бурадаъа сона чатды... Лакин “уксусу” ичяндян сонра
ялиндяки шцшяни йеря атыб ялляри иля боьазыны тутду. Бу вахт
Сяням хала шцшя сыныьы сясини ешидиб эялинини чаьырды:
- Сябиня, о ня сясди бала, ял-айаьыны кясярсян ща.
Сяням хала суалын ъавабсыз галдыьыны эюрцб тялясик
Сябинянин отаьына кечди. Сябиня дюшямядя илан кими гыврылыб
ачылырды. Ичи од тутуб йанса да, сясини чыхармырды. Ахырда
аьрылара дюзя билмяйиб юзцндян асылы олмайараг, - “ана!”дейя гышгырды. Сябинянин сясиндяки щяйяъаны щисс едян Рауф
да Сяням халанын архасынъа гачды.
Сяням хала дюшямянин бир кцнъцндя “уксус” шцшясини
вя эялинини боьазыны тутуб дюшямядя чабалайан эюряндя аз
галды аьлыны итирсин, щяйяъан вя тялаш ичиндя гышгырды:
- Ай Аллащ, евим йыхылды, о-о-о-й... – Бялкя дя Рауф мане
олмасайды, цз-эюзцнц дидик-дидик едяъякди.
Рауф халасынын цстцня гышгырды:
Гышгырма. Юзцнц яля ал, Сябиняни тез хястяханайа
чатдырмалыйыг!
Сяням хала еля бил йухудан айылды. Рауф тяъили йардыма
зянэ етди. Хошбяхтликдян “скоры” тез эялди.
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Тамилла гапынын аьзында тяъили йардым машыныны эюрцб
тяшвишя дцшдц. Яввялъя еля билди ки, Сяням халайа няся
олуб. Тез юзцнц Сяням халаэиля йетирди. Амма Сябинянин
“уксус” ичмясини биляндя щяйяъаны биря он артды. Тез яйилиб
Сябинянин ялиндян тутду, аста сясля чаьырды: “Сябиня!
Сябиня!” – Ондан бир сяс чыхмадыьыны эюрцб цзцнц Сяням
халайа тутду: - Ай Сяням хала, ня баш вериб ки, Сябиня
юзцня гясд едиб? – Сонра санки сябяби билмяйин мараьында олмады, деди: - Ай Аллащ, юзцн кюмяк ол!
- Гызым, валлащ щеч ня олмайыб, ойнайа-эцля юз отаьына
эетди. Далынъа да беля... Хятриня дяйян дя олмайыб. –
Сяням хала санки Тамиллайа щесабат верди.
Тамилла Сябиняйя илк йардым эюстярян щякимляря йахынлашды:
- Щяким, гурбанын олум, ялиниздян ня эялир, еляйин. Пул
сарыдан наращат олмайын. Мян онун баъысыйам.
- Чякилин кянара, мане олмайын! - Щяким дя ону аъыгла
сцздц.
Бир аздан хяряк эятириб Сябиняни машына апардылар,
Сяням халайа да онларла эетмяйя иъазя вердиляр.
Рауф Елшадын машынына отуруб Тамилла иля бярабяр
“скоры”нын ардынъа сцрдц. Хястяханайа ейни анда чатдылар.
Токсиколожи мяркяздя артыг щяр шей щазыр иди, Сябиняни дярщал
ямялиййат отаьына апардылар...
- Сябиня аьыллы эялиндир, бяс неъя олду ки, о, бу фикря дцшдц?!
Рауф, бялкя сяня бир шей мялумдур? - Тамилла сынайыъы
нязярля фойедяки диванда бцзцшцб отурмуш Рауфа бахды.
- Дцзц, мян юзцм дя тяяъъцб едирям бу ишя. Сябиня
юзцнц нийя зящярлясин? Бунун цчцн бир ясас олмалыйды.
Рауф сонра цзцнц Сяням халайа тутду:
- Сяням хала, бялкя мятбяхдяки сющбятимизи Сябиня ешидиб?
Елшадын тапшырыьыны дейирям.
- Йох, она эюря Сябиня бу ъцр щярякят едя билмяз. Сяням хала Рауфун сюзцня етираз етди.
- Елшада ня олуб ки? - Тамилла тез сорушду.
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Рауф инди баша дцшдц ки, Елшаддан сющбят салмагда
садялювщлцк едиб.
- Щеч, еля бир ъидди сющбят олмайыб. Мян бу эцн Елшадын
йанында олмушдум. Садяъя олараг, о, ев сарыдан чох
наращат иди. Мян дя она дедим ки, наращат олмасын, щяр шей
юз гайдасындадыр.
Бунунла беля, Тамилла щисс едирди ки, Рауфла Сяням хала
арасында башга сющбят олуб. Диэяр тяряфдян дя, Тамилла
дягигляшдирмяк истяйирди ки, Сябиня онунла араларында олан
сющбяти аьзындан гачырмайыб ки...
Бир аздан реанимасийа шюбясинин щякими эялиб хястянин
гощумларыны сорушду. Сяням хала тез йериндян галхыб онун
габаьына гачды:
- Гурбан олум, щяким, о, мяним баламды. Гызымын вязиййяти
неъяди?! - Сяням хала эюзцнц щякимин эюзцляриня зилляди,
орадан няся охумаьа чалышды.
- Критикди, амма чалышырыг. Щяр шей Аллащын ялиндяди.
- Аллащ сизин кюмяйиниз олсун, щяким! – Сяням хала сон
цмиди дя кясилмякдя олан адам кими тялашланды.
- Рауф, щякимин азары вар. Яэяр сян бу дягигя онун ъибиня
бир шей гоймасан, о, хястяйя лазыми йардымы етмяйяъяк. Тамилла Рауфа хябярдарлыг етди, бахышларындакы ъидди
мцнасибяти онун нязяриня чатдырды.
- Тамилла, дцзц, инди ъибимдя пулум чох аздыр. Бу дягигя
машынла эедиб евдян эятирярям.
- Сян евя эедиб эяляня кими дя Сябиня о дцнйалыг олар. Бу
щяким тайфасыны йахшы таныйырам. Яэяр инди она бир шей
вермясяк, хястя орада юлся беля, она йахынлашыб бир ийня дя
вурмайаъаглар. Мяндя пул вар. Ал, бу йцз манаты апар, бас
щякимин ъибиня. Гой онлар Сябиняйя илк тяъили йардымы йахшы
эюстярсинляр. Хястянин щяйаты эюстярилян илк йардымдан чох
асылыдыр. - Тамилла ял чантасындан йцз манат чыхарыб Рауфа
верди, щям дя юзцнц еля апарды ки, эуйа Сябиняйя ъаны
йаныр.
Рауф пулу алыб щякимя йахынлашды, пулу йавашъа щякимин
аь халатынын ъибиня гойду.
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- Щяким, щялялик буну эютцрцн, чох хащиш едирям, ялиниздян
эяляни ясирэямяйин. Мян бу дягигя евя дяйиб гайыдырам. Рауф санки щякимя йалварды.
- Йахшы, - дейя щяким тез онлардан айрылыб реанимасийа
отаьына тяряф эетди. Йары йолда дюзмяйиб, ялини ъибиня салды
вя Рауфун вердийи пула эюзуъу бахды. Пулун йцз манат
олдуьуну эюряндя ич атды, гынайан олмасайды, бялкя дя
чыртма чаларды.
Сяням хала юзцня йер тапа билмирди. Тамилла она
йахынлашыб тяскинлик вермяйя чалышды:
- Наращат олма, Сяням хала, щяр шей йахшы олаъаг.
Щякимляр ялляриндян эялян кюмяйи едяъякляр. Йахшы ки,
вахтында чатдырдыг. Бурда мяним йахшы бир щяким достум
вар. Инди йухары галхыб ону да тапыб эятирярям. Сян дя айаг
цстя чох дайанма, эял, бурада яйляш, бир аз динъял. Тамилла Сяням халаны зорла стулда яйляшдирди. Сонра
пиллякянлярля йухары мяртябяйя галхды.
Тамилла эедянэян сонра Рауф Сяням халайа йахынлашыб
деди:
- Мян эедим евя, 10-15 дягигяйя эялирям.
- Нийя эедирсян ки, Рауф? - Сяням хала сорушду.
- Щякимляря вермяйя пул лазым олаъаг. Йанымда пул аздыр.
Цстялик, Тамилладан йцз манат алыб щякимя вердим.
- Аллащ онун да кюмяйи олсун. Евя эетмя. Эет бизя,
шифонерин биринъи эюзцндя палтарларын алтында цч йцз ялли манат
пул вар, эятир эял.
- Йох, Сяням хала, гой онлар галсын щяля, юзцнцзя лазым
олаъаг. - Рауф етираз етди. Хястяханадан тялясик чыхыб
машына отурду. Машыны сцрятля сцрцрдц. Евдя онсуз да чох
пулу йох иди. Гара эцн цчцн йыьдыьы чох ъцзи мигдарда пулу
варды. Ону фикир эютцрмцшдц: “Сябиня юзцнц нийя
зящярлясин? Бурада няся башга бир иш вар. Тамилланын
ъанфяшанлыьындан ися щеч эюзцм су ичмир”.
Бу вахт бярк таппылты ешидилди. Машын силкялянди. Рауф еля
бил йатмышды, ойанды. Артыг эеъ иди. О, ишыгфорда дайанмыш аь
рянэли тязя “ВАЗ-2106”ны архадан вурмушду. Бир андаъа
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Рауфун рянэи гачды. Юз-юзцня: “Яъяб ишя дцшдцм. Гаш
дцзялтдийим йердя, вуруб эюзц дя чыхартдым”, - деди вя
башыны тутду. Гапыны ачыб йеря дцшяндя язилмиш машынын
сащиби дя ясяби щалда машынын гапысыны чырпыб она тяряф
йериди:
- Аля, корсан? - Элини узадыб Рауфун цстцня гышгырды.
- Баьышла, гардаш, фикирлийям. Йол полиси эялмямиш эедяк,
мясяляни юзцмцз щялл едяк. - Рауф ону сакитляшдирмяйя
чалышды. Машын сащиби машынын язилмиш йерини эюряндя даща
да ъошду вя:
Полис эялмяйинъя, машын йериндян тярпянмяйяъяк, дейиб инадкарлыг эюстярди.
Кянарда дайанмыш адамлардан бири онлара йахылашды:
- Полис эялся, щяр икинизин башы аьрыйаъаг, икигат зийана
дцшяъяксиниз. Йахшысы будур ки, юз аранызда разылыьа эялин.
Бундан сонра язилмиш машынын сащиби ня дцшцндцся:
- Йахшы, архамъа сцр, - дейя Рауфа эюстяриш верди.
Рауф щеч бир сюз демядян машына яйляшиб онун
архасынъа сцрдц...
Анъаг о, Тамилла кими дцшцнмяди ки, щяйат чох амансыздыр. Бялкя дя дцшцнмяйя маъалы олмады. Гяфил, юзц дя
билмядян тюрятдийи гязадан неъя сарсылмышдыса, ня
дейяъяйини, ня едяъяйини билмирди.

***
Тамилла йухары мяртябяйя щансы яда иля галхмышдыса, о
яда иля дя бир аздан аь халатлы бир щякимля гайытды. Тялясик
Сяням халайа йахынлашыб сорушду:
- Щяля бир хябяр йохдур ки, хала?
- Йох, гадан алым, чох наращатам.
- Наращат олма, Ряшад щяким дя эедиб бахаъаг. –
Йанындакы щякимя ейщам вурду: - О, хястяхананын баш
щякимидир. – Сонра да санки танышлыг йаратды, деди: - Доктор,
бу гадын – йяни Сяням хала хястянин гайынанасыдыр. –
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Тамилланын щяр ики тяряфи мялуматландырмасы Сяням халайа
нядянся хош эялди...
- Дарыхма, ана, йахшы ки, тез эялмисиниз. Инди юзцм хястяйя
бахарам. - Баш щяким онлардан араланыб реанимасийа
отаьына эетди.
- Аллащ кюмяйин олсун, Тамилла, бу чятин эцнцмдя мяня
щяйан дурдун. – Сяням хала вцъудунда эюрцнян азаъыг
тябяссцмцнц гоншусуна тутду.
- Ня данышырсан, ай Сяням хала? Адам бир-бириня кюмяк
едяр дя. – Ятрафа эюз эяздирди вя сорушду: - Бяс Рауф щаны?
- Евя пул эятирмяйя эетди. Деди ки, 15-20 дягигяйя
гайыдырам.
- Эяряк эетмяйяйди. Пул мяндя вар да. О, бурада лазым
олаъаг ахы. Бирдян щякимляр дярмандан-заддан истядиляр.
- Щарда олса, эяляр инди. Машын айаьынын алтындадыр. – Сонра
еля бил эялини гяфилдян йадына дцшдц, яллярини Аллаща ачды: Илащи, сян Сябиняйя кюмяк ол! Она бир шей олса, мян
оьлума ня ъаваб веряъяйям?!
- Наращат олма, Сяням хала, щяр шей йахшы олаъаг, - дейя
Тамилла она тяскинлик верди.
Бу вахт баш щяким реанимасийа отаьындан чыхды.
- Гурбанын олум, щяким, балам неъядир? - Сяням хала
щяйяъанла сорушду.
- Щяля инди бир сюз дейя билмярик. Чцнки хястя критик
вязиййятдядир. Сиз наращат олмайын, ня лазымдырса, едяъяйик.
Хястяйя юзцм нязарят едяъяйям. - Сонра баш щяким
цзцнц Тамиллайа тутду: - Тамилла, сян мянимля эял!
- Сяням хала, сиз бурада яйляшин, эюрцм щякимин мяня ня
сюзц вар. - Тамилла баш щякимин архасынъа йухары галхды...
Сяням халанын да тялашы артды: “Ахы щяким Тамилланы нийя юзц
иля апарды? Она Сябиня барядя ня дейяъяк ки?”

***
Рауф щирсини боьмаьа чалышдыгъа, гязяби артырды, анъаг
юзцнц сакит щисслярин гойнуна атмаьа мяъбур иди, буна
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эюря щирс дальасынын гапысыны юртдц, вурдуьу машынын сащиби
иля уста йанына эялди. Уста Рауфа вурдуьу машынын
дцзялмяси цчцн 350 манат охуду. Бир аз чяня-боьаздан
сонра о, 300 манатда дайанды. “Юз” машынынын хяръи ися 200
манат еляди. Вурулмуш машынын сащиби онун машыныны
устанын йанында эиров гоймаг шярти иля 300 манаты ахшама
кими чатдырмаьы тякид етди. Рауфун башга ялаъы йох иди. Она
эюря дя щямин шяртля разылашмалы олду. Такси тутуб евляриня
эетди вя ещтийата сахладыьы пулу эютцрцб, йенидян щямин
такси иля дя хястяханайа гайытды. Йол бойу 300 манаты
ахшама гядяр кимдян тапаъаьы, Елшадын машыныны яздийи
цчцн Сяням халайа ня ъаваб веряъяйи барядя дцшцндц.
Йоллар ону гыса вахтда хястяханайа чатдырды. Чатан кими дя
Сяням хала сорушду:
- Рауф, бала нийя эеъ эялдин? Сяндян ютрц ниэаран галдым
ахы.
Рауф баш вермиш щадисяни Сяням халайа хябяр вермяйя
тялясмяди, сифятинин ащянэини дяйишиб тялашла сорушду:
- Сяням хала, щякимляр щяля Сябинядян бир хябяр
демяйибляр ки?!
- Баш щяким деди ки, щялялик цмидвериъи бир шей дейя билмяз.
Эялинимин вязиййяти аьырдыр, Рауф. Анъаг баш щяким
щямкарларына тапшырыб ки, Сябиняни хилас етмяк цчцн
ялляриндян эяляни ясирэямясинляр. Цмидимиз инди бир олан
Аллащадыр. - Сяням хала кюврялди.
Рауфун тялашынын бухары чыхмамыш Тамилла пиллякянлярля
ашаьы дцшцрдц. Рауф дцшцндц ки, башына эялмиш щадисяни
Тамиллайа сюйлясин. Она эюря дя Тамилла онлара йахынлашан
кими Рауф ону кянара чякди, онунла икиликдя сющбят етмяйи
гярара адлы, деди:
- Тамилла, бир дягигя бура эял. Сянинля сющбятим вар.
Тамилла яввялъя Сяням халайа йахынлашды:
- Сяням хала, наращат олма, щяр шей йахшы олаъаг. Йахшы
ки, “скоры” ону хястяханайа тез чатдырды, зящярлянмя гана
кечмяйиб. Ряшад щяким ня лазымдырса, щяр шейи едяъяк. О,
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хятрими чох истяйир. – Сонра да парылты сачан эюзлярини Рауфа
зилляди: - Щя, Рауф сян няся демяк истяйирдин, буйур.
Сющбятимиз икиликдя олаъаг, анъаг Сяням халадан
араланмалыйыг.
Еля дя етдиляр. Рауф бир аз бундан яввял башына эялян
щадисяни Тамиллайа данышды.
- А... а... ня пис олду! Бурда дейибляр: “Бир адамын иши
яйилмясин”. Инди буну Сяням халайа неъя дейяъяйик? – Бир
аз дурухмуш кими олду: - Онсуз да эеъ-тез билиняъяк, анъаг
еля етмяк лазымдыр ки, щеч олмаса Сяням хала бу эцн бу
ишдян хябяр тутмасын. - Тамилла фикря эетди вя тез дя
Рауфдан сорушду: - Бяс инди ня етмяк фикриндясян?
Башга цмид йерим йохдур, Тамилла. - Рауф кюнцлсцз
диллянди.
- Дцзцнц дейим ки, мяндя пул вар. Анъаг бу, мяним
юзцмя лазымдыр, дедийим кими, беш-алты эцня Дубайа
учаъаьам. – Тамилла Рауфа цмид вермяк истямяди. Бу
сюздян сонра щяр икиси бир нечя дягигялийя сусду. Сцкуту
йеня Тамилла позду:
- Ейби йохдур, мян сяня кюмяк едярям. Даща ишдир дя
олуб. Мян юзцм “падругам”дан пул эютцрярям. Пулу мяня
Дубайа эедиб-эяляндян сонра гайтарарсан. Инди де эюрцм,
сяня ня гядяр пул лазымдыр?
- Алты йцз манат.
- Онда эедяк, евдян верим. – Тамилла бармаьынын Рауфун
голуна тохундурду: - Саат нечяйя кими чатдырмалысан?
- Ахшам саат 7-дя киши мяни устанын йанында эюзляйяъяк. –
Санки онда Тамиллайа гаршы бир доьмалыг йаранды, деди: Аллащ кюмяйин олсун, Тома. Ня йахшы ки, сян варсан. Йохса
башга бир цмид йерим йох иди. Инди билмирям щеч Сяням
халайа ня дейим?
- Эял бура, мян дейяъяйям. – Тамилла ону кянара дартды.
Сяням халанын эюзляри интизарла реанимасийа отаьынын
гапысына дикилмишди. О, цряйиндя анъаг Аллаща йалварырды ки,
эялининя бир шей олмасын.
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Тамилла иля Рауфун Сяням халайа йахынлашмасы иля
реанимасийа отаьынын гапысынын ачылмасы бир олду. Ики аь
халатлы щяким отагдан чыхды. Сяням хала тез онларын
габаьына гачды:
- Башыныза дюнцм, эялинимин щалы неъядир?
- Наращат олмайын, эялининиз йашайаъаг, - дейя щякимлярдян
бири Сяням халаны сакитляшдирди.
- Аллащ кюмяйиниз олсун, бала. – Яллярини Аллаща узатды: Илащи, сяня чох шцкцр! – Сонра щякимляря мцраъият етди: Эялиними эюря билярямми, башыныза дюнцм?
- Йох щяля, хала. Эялининиз цч эцн бу отагда галмалыдыр.
Чцнки вязиййят щяр ан дяйишя биляр. Цч эцндян сонра
палатайа кючцрцляъяк, - дейя ъаван щяким щямкарынын
сюзцня ялавя еляди.
Бу вахт Тамилла Рауфа тяряф дюняряк эюз-гашла ишаря етди
ки, щякимлярин щаггыны версин. Рауф тез ялини ъибиня салыб
евдян эятирдийи пулу йары бюлцб щяр ики щякимин халатынын
ъибиня гойду.
- Тибб баъыларыны да разы салын, онлар да чох зящмят чякдиляр,
- дейя нисбятян йашлы щяким Рауфа ешитдирди.
- Наращат олмайын, щяким. Онларын пайы чатаъаг.
Рауфун яли тибб баъыларынын да халатынын ъибляриня эирибчыхды. Бундан сонра тибб баъыларынын сифятляриндя шадхцррямлик, бир мямнунлуг ящвал-рущиййяси йаранды. Онлар
разылыг яламяти олараг, йа да щалаллыг цчцн Сяням халайа
йахынлашдылар:
- Аллащ эялининизи икинъи дяфя щяйата эятирди, хала. Онун саь
галмасы мюъцзядир. Эюзцнцз айдын олсун.
- Аллащ кюмяйиниз олсун ки, ялиниздян эяляни яирэямядиниз, дейя Сяням хала севинъиндян щяр цч тибб баъысыны
гуъаглайыб юпдц.
Гызлар эцлцмсцнцб йенидян реанимасийа отаьына
гайыдаркян Сяням хала онлары архадан сясляди:
- Башыныза дюнцм, гызлар, Сябинянин вязиййяти барядя мяня
тез-тез хябяр верин.
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- Наращат олма, хала. Щяр 10-15 дягигядян бир сизя эялининиз
барядя мялумат веряъяйик, - дейя гызлар архаларынъа гапыны
юртдцляр.
- Щя, инди Сяням халайа нювбяти бяд хябяри демяк олар. Тамилла Рауфун гулаьына пычылдады.
Рауф дилини аьзынын ичиндя сцрцндцря-сцрцндцря деди:
- Сяням хала, щеч билмирям сяня бу хябяри неъя дейим...
- Сяням хала, - дейя Тамилла мцдахиля етди, Рауфун машыны
язмяси барядяки хябяри демяйи юз цзяриня эютцрдц: - Мян
эюрцрям ки, нядянся сизинки щеч эятирмир. Рауф сизя бу
хябяри демяйя чятинлик чякир. Амма бу, Аллащын ишидир...
Сяням хала инди тамам айры ъцр тялашланды:
- Башына дюнцм, сян щансы хябярдян бящс едирсян?
- Щеч, Рауф евляриня пул эятирмяйя эедяркян архадан бир
машыны вуруб. – Тамилла щеч ня олмайыбмыш кими додагларыны
сцмцрдц.
- Неъя?! – Сяням халанын щяйяъаны артды.
- Щя, хала, о гядяр фикирлийдим ки, гаршыдакы машыны
вурмаьымдан щеч хябярим олмады, - дейя Рауф щанданщана диллянди.
Сяням хала ня фикирляшдися сорушду:
- Щеч олмаса, саламатчылыгдырмы?
- Щя, саламатчылыгдыр, наращат олма.
- Дейясян, бизим Гарачухамыз йатыб, Тамилла дцз дейир,
бизимки нядянся эятирмир, оьлум еля, эялиним беля, сян дя
ки... - Чющрясиня гязяб дальалары чюкдц: - Аллащ-Тяала юзц
бизи нювбяти бяладан горусун, йахшы ки, саламатчылыгдыр.
Машын ъящянням олсун.
- Сяням хала, сиз сящярдян бяри аъ-сусуз бурада
дайанмысыныз. Эедяк евя, бир аз йемяк йейин, сонра йеня
эялярик. Онсуз да бцтцн эеъяни бурада галмалыйыг. – Рауф
Сяням халанын голуна эирди.
- Рауф, сян эет, инди мяним боьазымдан щеч ня кечмяз.
- Ня данышырсан, хала, эюрдцн, щяким дя деди ки, даща
щяйяъанлы дягигяляр архада галды. Бирликдя эедяк евя, мян
дя Тамилладан боръ пул эютцряъяйям.
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- Йох, Рауф, мян биръя дягигя олса беля, бурадан
эетмяйяъяйям. - Сяням хала гяти етираз етди.
- Йахшы, онда биз Тамилла иля эедяк, эяляндя сизя дя йемяк
эятиряъяйям.
- Щя, сиз эедин, мян бурдайам, бир дя ки, ня боръ пул, нийя
эютцрцрсян ки, Рауф?
- Сяням хала, бу, сизлик дейил, мяним юзцмя лазымдыр.
- Ахы, сян бу эцн киминляся эюрцшмялийдин.
- Щя, дцз дейирсян, Сяням хала, баш гарышдыьындан ону
тамам унутмушдум, щям дя даща беля бир вязиййятдя
онунла неъя эюрцшцм? Машын да бу тяряфдян ишя янэял
тюрятди.
- Машындан ютрц наращат олма, бала. Аллащын гязасыдыр.
- Йох, эяряк инди бу щадися олмайайды.
- Мяни машын дцшцндцрмцр, эялинимя эюря наращатам. Аллащ
елясин ки, онун башына бир иш эялмясин, йохса...
- Щяр шей йахшы олаъаг, яэяр ъидди бир шей олсайды, щякимляр
мцтляг бизя билдирярдиляр.
- Тяки сиз дейян олсун. – Сяням хала цзцнц Рауфа вя
Тамиллайа тутду: - Йахшы, сиз лянэимяйин, эедин. – Ялавя
олараг деди: - Рауф, ал евин ачарыны, дедийим пулу да
эютцрярсян.
- Хала, дедим ки, лазым дейил. Ниэаран олма, лазым оланда
эютцрярик. Гой о галсын ещтийата.
- Онда юзцн бил. - Сяням хала даща тякид етмяди.
Рауф хястяханадан чыхыб такси сахлатдырды вя Тамилла иля
бирбаша онлара эетдиляр. Тамилла Рауфу хцсуси яда иля евя
дявят етди. Рауф деди ки, эялдийи такси иля евляриня эедяъяк вя
Сяням халайа йемяк апараъаг. Бу щалда Тамилла:
- Ня фярги вар, йемяйи дя еля биздян эютцрцб апарарсан,
таксини йола сал, эетсин. Щям дя сянинля сющбятим олаъаг, деди вя инадыны она гяти шякилдя ифадя еляди.
Рауф азъа тяряддцддян сонра Тамилла иля разылашмалы
олду. Анъаг Елшадын Тамилланын барясиндя дедикляриня
нядянся шцбщя иля йанашмаьа башламышды. Тамилланын бу
чятин вязиййятдя онлара щяртяряфли кюмяк етмяси, щяйан
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дурмасы Рауфда онун щаггында пис фикирляри тамамиля алт-цст
етмишди. Ян йахын гощум беля бир-бириня бу ъцр ъаныйананлыг
эюстярмязди. Зяманя еля дяйишиб ки, щеч гардаш гардаша ял
узатмаг истямир. - Рауф бу дцшцнъялярля Тамилланын
архасынъа отаьа дахил олду.
- Рауф, сян бир аз отур, мян бу дягигя Сяням халайа
йемяк щазырлайым.
- О, эеъ чякяр. Мян йемяйи евдян эютцрярям.
- Яши йох, щазырлайым дейяндя ки, щазыр йемяйим вар.
Дедим, ону гыздырым. Де эюрцм, сян ня ичяъяксян? Кофе,
чай, йахуд...
- Тамилла ханым, чох саь олун. Щеч бир шей лазым дейил.
Билирсян ки, тялясирям.
- Олмайа, бизляри бяйянмирсян, Рауф?
- Йох, ня данышырсыныз. Аллащ елямясин. Бир стякан чай
ичярям.
- Бир нечя дягигядян сонра Тамилла эцллц халатда отагдан
чыхды.
- Дарыхырсанса, телевизору йандыр. Пулт столун цстцндядир.
Бекар отурма, чярязля мяшьул ол. Мян бир он дягигяйя щяр
шейи щазыр едяъяйям.
Рауф телевизору йандырды. Инди ону щеч ня марагландырмырды. Дцшцндцйц биръя о иди ки, Тамилладан эютцрдцйц
боръу онун дедийи мцддятдя неъя гайтараъаг.
- Бу да чай, юзц дя Дубайски.
Тамилла столун цстцня конфетляр вя мцхтялиф ширниййат
шейляри дцздц. Рауф бунлары эюрцб етиразыны билдирди:
- Ахы, бунлар няйя лазымдыр? Дедим ки, бир стякан чай
ичяъяйям. Бу, ня зящмятди чякирсиниз, Тамилла ханым?
Адама лап хяъалят верирсиз.
- Хяъалятли дцшмянин олсун. Ня бюйцк шейдир бу. Башла
эюряк, - дейя Тамилла йериндян галхыб серванта тяряф эетди.
Сийиртмяни чякиб эютцрдцйц пулу сайды, галаныны да йенидян
гайтарыб йериня гойду.
- Рауф, анъаг дедийим вахта щюкмян мяня чатдыр ща. Тамилла ялиндя тутдуьу пуллары она узатды.
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- Ялбяття, Тамилла ханым. Аллащ кюмяйиниз олсун. Бурада алты
йцз манатдыр. Мян сизя йедди йцз отуз манат вермялийям.
- Еля нийя, Рауф? - Тамилла сорушду.
- Ахы, сиз йцз манат щякимляря, отуз да тибб баъыларына
вердиниз.
- Йох, йох, ону щесаба алма. Ону Сяням халайа кюмяк
етмяк мягсядиля вердим. – Фикрин мягсядини дяйишмяк
цчцн чющрясиня тябяссцм яляди: - Чайыны ич.
Рауф ялини масайа узаданда Тамилла деди:
- Рауф, сяндян бир сюз сорушум, амма сян ъанын дцзцнц
де, мяндян эизлятмя. Де эюрцм, Сябиня юзцнц нийя
зящярляди? - Тамилла бу дяфя дя сынайыъы бахышларла эюзлярини
Рауфа зилляди.
- Дцзцнц дейим ки, мян юзцм дя шцбщя ичярисиндяйям.
Бирдян-биря она ня олду беля? Евдя щеч бир сюз-сющбят
олмайыб. Сяням халаны сиз дя йахшы таныйырсыныз, ипяк кими
гадынды. Сябиняни о, эялини йох, доьма гызы щесаб едир... Еля
мян дя сцкан архасында оларкян йол бойу бу барядя
фикирляшдим, она эюря дя гаршымдакы машыны вурдум.
- Бяс, щеч ня дейя билмяди сизя? - Тамилла наращат щалда
сорушду.
- Йох, биз чатанда Сябиня йердя щярякятсиз узанмышды, щеч
бир кялмя дя данышмады. Фикирдян дя ола биляр. Сон вахтлар
Елшадын фикрини чох чякирди, няся наращатды, мянимля дя цзцзя эялмякдян беля утанырды, чякинирди. Анъаг яввялляр
Сябиня бу ъцр дейилди, - дейя Рауф чайын сон гуртумуну ичиб
стяканы бир мцддят овъунун ичиндя сахлады. Сонра ня
дцшцндцся бирдян сорушду:
- Йадымдадыр, ахы сизин бир танышыныз Елшадын ишини
дцзялдяъякди. Ондан хябяр чыхмады, бяс? Сящв етмирямся,
бир дяфя дя онун йанына Сябиняйля бирэя эетмишдиниз?
Эюзлянилмяз суалдан Тамилланын рянэи дяйишди... Гыса
фасилядян сонра вязиййятдян чыхмаьа чалышды:
- Щя, о адамла данышдыг. О да йахын достларындан бирийля
мяслящятляшди. Сонда нядянся, бу иши узатмаьа башлады.
Доьрусу, юзцм дя мяяттял галдым.
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- Тамилла ханым, Елшадын бир танышы вар, дейясян о, бу иши
щялл едяъяк.
- Щя, ня олар ки... Буну мяня, йастыьы йцнэцл олсун, Сябиня
дя демишди.
- Сиз инъимирсиз ки?
- Ня данышырсыз? Мян дя ъанла-башла чалышырдым ки, Елшад
тез бир заманда тцрмядян чыхсын. Сяням хала, Сябиня вя
йахынлары азад няфяс алсынлар. Щяр бир аиля доьмаларыйла бир
йердя оланда хошбяхт олурлар.
- Чох саь олун, Тамилла ханым, еля сизин щаггынызда бу ъцр
дя дцшцнцрдцм. - Рауфун сон сюзляри Тамилланын ичиндяки
тялашлара мялщям олду вя сакитляшмяйя башлады. Тутгун
чющрясиня гейри-ади ишылты эялди вя даща чох ъаныйананлыгла
диллянди:
- Рауф, тяшяккцр едирям. Щаггы-ядаляти бу ъцр гиймятляндиря
билирсянся, сяня щалалдыр. Инди ися йемякляри эютцрцб тезликля
хястяханайа чатдырсаг йахшыдыр.
Рауф да айаьа галхды:
- Щя, доьру дейирсян.
Онлар такси тутуб йенидян хястяханайа эялдиляр...
Цч эцндян сонра Сябиняни палатайа кючцртдцляр. Щямин
эцнТамилла да Рауфла бирэя Сябинянин йанына эялди. Сябиня
Тамилланы эюрян кими йериндян дик атылыб гышгырмаьа башлады:
- Рядд еляйин о ифритяни бурадан, эюзцм ону бир дя
эюрмясин!
Тамилла юзцнц о йеря гоймады, тяяъъцбля:
- Эедирям, Сябиня, ясябляшмя, гадан алым. Ахы, сяня
бирдян-биря ня олду беля? Шцкцр Аллаща ки йахшысан. Мян
сяня нейлямишям ки?
Рауф Тамиллайа ишаря етди ки, динмясин вя байыра чыхсын. О,
щимя бянд имиш кими ити аддымларла палатаны тярк етди. Сяням
хала Сябиняйя тясялли вермяйя башлады:
- Гызым, доьрусу, Тамилланын бир гоншу кими бизя чох
кюмяйи дяйди. О, сянин бу щалыны эюряндя, аз галырды ки,
ялдян-айагдан эетсин. Сянин ону пярт етмяйин щеч йахшы
олмады. Кечяня эцзяшт дейярляр. Бизим даща онунла иш
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эюрмяк мягсядимиз йохдур. Рауфла Елшад башга бир адам
тапыблар. Тезликля щяр шей йолуна дцшяъяк, иншаллащ. Бир
юлцмдцр ки, она чаря йохду. Щяр шей Аллащын ялиндядир. Танры
кюмяйимизя чатар, бизи цмидсиз гоймаз. О, цмидсизлярин
цмидэащы, пянащыдыр.
Бу тясялливериъи сюзлярдян Сябиня юзцня эялди вя Сяням
халаны бярк-бярк гуъаглады:
- Ня йахшы ки, сян варсан, анаъан!
- Саь ол, мяним аьыллы балам. Билирям ки, сян мяни дя,
Елшады да чох истяйирсян. Она эюря сябирли ол, беш-он эцня
щяр шей йахшы олар, иншаллащ... – Сонра цзцня йцнэцл гязяб
гондуруб деди: - Бах, бундан сонра юзцнц зящярлямяк
фикриня дцшмя, ща... – Сябиня хяифи эцлцмсцндц, бир аз да
утанды, ондан бу зящярлянмянин сябябини сорушанда, ня
дейяъяк? Эюзлярини палатанын диварларында эяздириб сусду.
Он эцндян сонра Сяням халайла Рауф Сябинянин юзцнц
йахшы щисс етдийини эюрцб, щякимля мяслящятляшяряк евя
эятирдиляр. – Анъаг ня Сяням хала, ня дя о, бир кялмя
сорушмадылар ки, сян юзцнц нийя зящярлядин. Йа горхдулар,
Сябиня йенидян депрессийайа дцшяр, йа да еля-беля,
сусмаьа цстцнлцк вердиляр, юзляриндян уйдурдуглары сябяби
– Елшадсыз она чятин олдуьуну ясас эютцрцб бу мясяляни
унутмаг истядиляр. Рауф достунун йанына эетди. Елшад
барядя щяр шейи она данышды. Беля гярара эялдиляр ки,
Ряшадла сабащ мцтляг конкрет сющбят етсинляр вя дярщал иши
щялл етсинляр.
Ертясиэцнкц сющбят уьурлу алынды. Ряшад Ядлиййя
Назирлийиндя ишляйян дайысына зянэ етди, лазыми йердя
эюрцшдцляр. Ишля там таныш олан Ариф мцяллим цч эцня онлара
конкрет ъаваб веряъяйиня сюз верди. Пул барясиндя ися бир
кялмя беля данышмады. Рауф дахилян наращатчылыг кечирмяйя
башлады. Буну дуйан Ряшад диллянди:
- Сиз наращат олмайын. Дайым ишиндя чох ъидди, дягиг
адамдыр. О, иши там щялл етмяйинъя щеч бир “щюрмят”
щаггында данышмаз. Онсуз да беш-алты эцня мясяля
айдынлашаъаг. Мцстягиллик эцнцня дя аз галыр, яфв эюзлянилир.
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Онлар бир-бирлярини чохдан таныйан адамларсайаг
саьоллашыб айрылдылар. Рауф Сяням халаэиля эялди вя цч эцня
мясялянин щя, йох хябяринин чатаъаьыны билдирди. Цч эцн
Сябиня вя Сяням хала цчцн санки цч ай кими узун олду.
Эцн ярзиндя ян азы 6-7 дяфя Рауфла зянэляшиб тязя бир хябяр
олуб-олмадыьыны сорушурдулар. Ян нящайят, эюзлянилян ан
эялиб чатды. Ариф мцяллим, Ряшад, Рауф, “Сащил” баьындакы
чайханада эюрцшдцляр. Гыса сющбятдян сонра айдын олду ки,
Елшад да яфв едиляъяк. Габагъадан Ариф мцяллим Елшада
президентя яфв яризяси йаздырыбмыш. Рауф Ариф мцяллимдян
бунун хяръинин ня гядяр олдуьуну сорушдугда Ряшад
дюзмяйяряк:
- Яшши, дайым пул цчцн данышан дейил ки, ня версяниз, Аллащ
бярякят версин.
Баъысы оьлунун бу сюзляриндян Ариф мцяллимин рянэи
бозарды вя Ряшады аъылады:
- Мян бура она эюря эялдим ки, хасиййятиня бялядям. Билдим
ки, бир зибил гайнадаъагсан. Ня пул?! Сяня дяфялярля
демишям ки, басгасынын адындан алвер етмя. О ки, гала
мяним йеримя. Бу иши мяндян хащиш етмисян, мян дя ишля
таныш оландан сонра Елшадын бу ишдя щягигятян дя эцнащсыз
олдуьуну эюрцб, ону ганун чярчивясиндя яфв олунанлар
сийащысына салмаьы тювсийя етмишям. Бу иши иншаллащ Елшад
азадлыьа чыхандан сонра бир чай дясэащы иля гейд едярик.
Вяссалам! Бир дя, сиз ъавансыныз, щяр бир вязифяли шяхсин
рцшвят алмаьына о гядяр дя инанмайын! Ола билсин ки,
вязифядян суи-истифадя едянляр чохдур. Анъаг виъданлы,
ягидяли вязифя сащибляри дя бяс гядярдир. Щамымыз
чалышмалыйыг ки, щагг-ядалят наминя, рцшвятхорлуьа,
коррупсийайа гаршы мцбаризя апараг, онун кюкцнц
кясмяйя бирэя наил олаг. Бу щамымызын вятяндашлыг боръу
олдуьу гядяр дя, щям дя бизим Аллащ гаршысында виъдан
боръумуздур...
Арадан бир ай ютдц. Бу бир ай юз кючцнц о гядяр эеъ
сцрдц ки, аз галдылар дяли олсунлар. Ахыр ки, Мцстягиллик эцнц
мцнасибятиля яфв фярманы имзаланды. Президент тяряфиндян
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яфв олунанлар сийащысында Елшадын да ады варды. Буну
ешидяндя Сяням хала, Сябиня севинъдян эюз йашларыны
сахлайа билмядиляр. Рауф хябяри ешидян кими юзцнц Сяням
халаэиля чатдырды. Сяням халаэилдя Елшадын щябсханадан
чыхмасы иля ялагядар щазырлыг эюрцлдц.
Сябинянин эюз йашларында яринин тцрмядян бурахылмасы
севинъи вя она етдийи хяйанят аъысы цз-цзя иди. Щансынын галиб
чыхаъаьы бялли дейилди. Бу, щяр ики щалда Сябиня цчцн аьыр
олаъагды...
Ертяси эцн Елшад тцрмядян бурахылды. Рауф, Ариф
мцяллимя, Ряшада да зянэ едиб онлары Елшадэиля дявят етди.
Гонаглар эялди. Яввялъя чай дясэащы башлады. Ариф мцяллим
цзцнц Елшада тутуб:
- Щямишя евиндя-ешийиндя, - деди. Ня гядяр эцнащсыз
тутуланлар варса, Аллащ щамысынын гапысыны ачсын. - Сонра
цзцнц Сяням халайа вя Сябиняйя тяряф чевириб:
- Сизин дя эюзцнцз айдын олсун! Щяйатды дя, ондан щяр ня
десян эюзлямяк олар. Бир дя ки, адамын башына иш эяляр.
Амма эярякдир ки, щяр чятинлийи мярди-мярданя гаршылайасан, - деди.
Сяням хала Ариф мцяллимя ня дейяъяйини, неъя тяшяккцр
едяъяйини билмирди. Амма долухсуна-долухсуна бир-ики
кялмя дейя билди:
- Ярши-яланы йарадан Аллащым сизя щеч вахт йаман эцн
гисмят елямясин, оьлум! Дцнйа хали дейилмиш. Сизин кими...
Сяням халанын боьазыны гящяр боьдуьу цчцн сюзцнцн
ардыны эятиря билмяди. Ариф мцяллим тез йериндян айаьа дуруб
Сяням халанын йанына эялди. Онун бойнуну гуъаглады. О
да кюврялмишди:
- Кимин ганында гануна щюрмят, Аллаща севэи варса, о да
мяним кими едярди, Сяням ханым. Ниэаран олмайын, биз
чохуг.
Сябиня ися отаьына кечиб щюнкцр-щюнкцр аьлайырды.
Мяълис эеъя йарысына кими давам етди...
Елшад артыг бир щяфтя иди ки, аилясийля - анасыйла, щяйат
йолдашыйла бирликдя юзцнц чох хошбяхт щисс едирди. Анъаг,
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Сябинянин фикирли олмасы ону ращат бурахмырды. Мягам
ахтарырды ки, буну айдынлашдырсын. Одур ки, Рауфа зянэ вуруб
деди ки, ахшам онлара эялсин.
Ахшам Рауф Елшадэиля эяляндя йемяк столу щазыр иди.
Елшад Сяням хала иля Сябиняни дя стола дявят етди.
Айдынлашдырмаг истяйирди ки, нийя Сябиня фикирли эюрцнцр?
Бу барядя Сяням хала вя Рауф мцхтялиф щягигятя охшар
бящаняляр уйдурсалар да, Елшад ял чякмяди:
- Сизин сюйлядикляринизин щеч биринин тутарлы сябяби йохдур.
Хащиш едирям, ня олубса, данышын. Мяним бу евин аиля
башчысы кими щяр шейдян хябярим олмалыдыр.
Инандырыъы олсун дейя, Сяням хала чарясиз галыб
Сябинянин юзцнц зящярлядийини вя юлцмцн пянъясиндян
эцъля гуртулдуьуну ачыглады. Бцтцн бунлары да оьлунун
ишляринин алынмадыьына эюря етдийини сюйляди. Сяням хала
Рауфун боръ эютцрдцйцнц дя деди. Елшад бир хейли сусуб
данышмады. Сонра диллянди:
- Билирям ки, мянсиз чох язиййят чякмисиниз. Щяр бир язаба,
дюзмцсцнцз. Аллаща шцкцр ки, инди щамымыз саь-саламатыг.
Анъаг Сябиня... - Елшад боьазына йыьылан гящяри удуб деди:
- О, эяряк бу ъцр щярякят етмяйяйди. Мяня эюря дя олса,
етмямялийди. Бу, бюйцк эцнащды. Ня ися... Шцкцр, пис
эцнляримиз архада галды. Бундан сонра чалышмалыйыг ки,
мярдимазарлары, намярдляри, алчаг хислятли адамлары
йахынымыза бурахмайаг, онлардан щямишя узаг олаг.
Машыны тямир едян кими сатаъаьыг. Сян дя ки, Рауф, кимдян
ня гядяр пул алмысан, машын сатылан кими апарыб
гайтарарсан. Сонра бахаг эюряк, ня иш эюря билирик.
Елшад Сябиня иля баьлы “эерчякляри” о гядяр дя тябии гябул
етмяди. Дцшцндц: “Сябиня онун тцрмяйя дцшмяси
сябябиндян юзцнц зящярлямязди, мцтляг бир щал баш вериб”.
Анъаг ачыб-аьартмаг истямяди. Онсуз да щябсхана щяйаты
ону кифайят гядяр лахлатмышды.
Сябиня дя яриндян эизлятдийи аьыр йцкц даща дашымаг
игтидарында олмадыьыны айдын баша дцшцрдц. Бу сирр ня вахтса
ачылмалыдыр. Эцнащыны тямизлямяйин йалныз бир йолуну
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эюрцрдц: Щягигяти ачыб Елшада сюйлямяк. Амма нядянся,
ичиндя бир тяряддцд варды. Дцшцнцрдц, онун бу ишдя бир
эцнащы йохдур. Эцнащ ону бу ишя тящрик едиб, сонра да
алдадан Тамиллададыр. Эцнащ онда да олса, йад кишинин
гойнуна эирмишди. Бяс ня етсин? Бюйцк бир йалан цзцндян
намусуну лякялятдийини яриня десин? Она ня дейярляр?
Демязлярми ки, эцндя беш-он гадынын яри тцрмяйя дцшцр,
мяэяр онларын щамысы йад киши иля гол-бойун олур? Бейни
шишди, чыхыш йолу тапа билмядийи цчцн мятбяхя кечди, щеч
кясин ешитмядийи бир тярздя илк дяфя олараг яллярини йухары Танрыйа галдырыб сидги црякдян: “Йа Ряббим, Сян щяр шейи
эюрян, щяр шейи билянсян. Мяни билярякдян пис йола
апаранларын ъязасыны вер! Юзцн дя шащидсян ки, бу ишдя
эцнащым йохдур. Мяни яримин гаршысында хар етмя! Цмидим
анъаг Сянядир, Илащи!”- деди...
Тялаш вя щяйяъанда боьулан эеъядян хейли кечмишди.
Яринин бюйрцндя утанъаг щалда узанмыш вя сонра да
хяъалятиндян дярщал да йухуйа эетмиш Сябиня эюрдцйц
йухудан диксинди, гышгырыб айылды. Елшад сяс ешится дя, чох
йорьун олдуьундан айылмады. Сябиня яринин ойанмадыьына
севинди, эюрэцйц дящшятли йухуну хатырламаьа башлады.
Эюрдцкляри кино ленти кими эюзляринин юнцндян кечди: “Тамилла
иля Интигам йолдан машынла ютяркян ону эюрцрляр вя машыны
сахлайыб ону ичяри дявят едирляр. Лакин Сябиня онлардан
узаглашмаьа чалышыр. Интигам машыны сякинин цстцня чыхарыб
онун архасынъа сцрцр. Сябиня парка эедян пиллякянлярля
гача-гача ашаьы дцшцр. Интигам да машыны пиллякянлярин цстц
иля сцрмяйя башлайыр вя бу заман машын бюйрц цстя ашараг
бир нечя дяфя дийирляниб дайаныр. Сябиня архасы цстя ашмыш
машына йахынлашанда машынын ичиндя Тамилла иля Интигамын
зарыйараг имдад дилядийини ешидир. Машынын ичиндян ахан ганы
эюрян Сябиня гышгырыр вя йухудан айылыр... Бу ващимяли
йухунун тясириндян Сябинянин эюзляриня даща йуху
эетмяди. Сябрсизликля сящярин ачылмасыны эюзляди... Ня йахшы
ки, яри онун ойаг олдуьундан хябяр тутмады. Мцтляг ня
цчцн йатмадыьыны сорушаъаг, бялкя дя ону ейщамла
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чашдыраъагды. Щям дя неъя дейяъякди ки, йухуда беля бир
шей эюрцб. Яри сорушмайаъагды ки, сян Интигамы щарадан
таныйырсан? О, ня цчцн сянин йухуна эирмялидир ки?
Ахшамчаьы Рауф Елшадэиля эялди. Сюзлц адам
олдуьундан дярщал мятлябя кечди:
- Шящярдя аьыр йол гязасы баш вериб. “Ъип” машыны иля
“Камаз” машыны тоггушуб вя нятиъядя “Ъип”дя олан цч
няфярдян икиси щадися йериндяъя кечиниб, о бири ися аьыр
вязиййятдя Тяъили Йардым хястяханасына чатдырылыб. Бунлары
демякдя мягсядим одур ки, аьыр вязиййятдя олан шяхс
гоншунуз Тамилладыр. Юлянлярин икиси дя орган ишчиляридир.
Бу эюзлянилмяз хябярдян сонра щеч ким данышмады.
Рауф щеч кимин динмядийини эюрцб йенидян сющбятя давам
етди:
- Билирсян, Елшад, “юртцлц базар, достлуьу позар” дейиб атабабаларымыз. Она эюря дя щяр шейи айдынлашдымаг мягамы
чатыб. Мян машыны тямир етмяк цчцн боръ пулу Тамилладан
эютцрмцшдцм. Бир айа чатдырмалыйдым. Вахт сабащ тамам
олаъаг. Машыны да сабащ эцнортадан сонра эютцрмялийям.
Машыны тямир еляйян уста иля данышмышам. Машына ики мин
манат пул верир. Яэяр мяслящятдирся... Тамилланын да...
Елшад эюзуъу анасына вя Сябиняйя бахды. Башыны ашаьы
дикиб хейли фикирляшдикдян сонра диллянди:
- Рауф, неъя мяслящятдирся, еля едяк. Мяним дар эцнцмдя
аилямизя щяйан дурмусан вя сянин башына да гяза щямин
вахт эялиб. Сабащ машын мясялясини уста иля щялл едяндян
сонра бизя эялярсян, хястяханайа да бир йердя эедярик.
- Йахшы олар. Онда мян эедим. Эеъяниз хейря галсын!
- Хейря гаршы, бала, - дейя Сяням хала бахышлары иля Рауфу
йола салды.
Елшад ися цряйиндя бязи мясяляляри анализ етмяйя
башлады: “Демяли, мян ня гядяр демишямся, Тамилла иля
йахынлыг етмясинляр, файдасы олмайыб. Бялкя, бу, еля
ещтийаъдан баш вериб. Щяр нядирся, сабащ хястяханайа
мцтляг эетмялийик. Ня гядяр олмаса да, йеня дя, инсандыр,
щям дя гоншудур.”
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Тамилланы реанимасийайа йерляшдирмишдиляр.Вязиййяти чох
аьыр иди. Ики айаьы, бир голу сынмыш, баш нащиййясиндян аьыр
“травма” алмыш, сифяти танынмаз щала дцшмцшдц. Щякимля
мяслящятдян сонра мялум олду ки, Тамилла юмрцнцн сон
дягигялярини йашайыр, йашайаъаьына щеч бир цмид йери йохдур.
Елшадла Рауф гярарлашдылар ки, онун гощум-ягрябасына
хябяр версинляр. Лакин Тамилланы даща йахындан таныйан
Мялащят адлы бир ханым билдирди ки, онун щеч кими йохдур. Бир
гардашы вар, о да хариъи юлкялярин бириндя йашайыр, цнваны да
бялли дейил.
Ики саатдан сонра Тамилланын цряйи дайанды. Елшад мейити
хястяханадан чыхарыб йуйулмасы цчцн Эюй мясъидя апарды.
Щямин эцн Тамилланы шярият гайдасында Фатимейи
гябиристанлыьында дяфн етдиляр...
Елшад бу ишдя язиййят чякянлярля бирликдя Сяням халанын
ачдыьы ещсан сцфрясинин башына йыьышдылар. Молла “Йасин”
охуду. Фатищяляр дейилди...
Мяълисдя о да мялум олду ки, щябсхана ряиси, мцстянтиг
Интигам вя Тамилланын олдуьу “Ъип” даш апаран “КАМАЗ”а
чырпылыб. “Ъип”и идаря едян Интигам мющкям сярхош имиш. Ряис
вя Интигам еля йериндяъя юлцбляр...
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Епилог
Бяли, Сябиня бир Шярг эюзяли иди, шяргли гадынлар кими
истиганлы иди. Мещрибан иди. Намусу щяр шейдян цстцн
тутурду. Цряйийумшаг иди. Гарышганы беля тапдалайанда
цряйи аьрыйырды. Аллаща йалварырды ки, онун эцнащындан кечсин.
Ахы, гарышгайа да ъаны Аллащ вериб. О ъаны йалныз Аллащ ала
билярди.
Гарышганын ъанына рящми эялян Сябинянин щябсхана
ряисинин, Интигамын вя Тамилланын ъящяннямлик олмаларына
неъя севиндийини тябии гаршыламаг лазымдыр. Сябиня онсуз да
гярара алмышды ки, Тамилланы имкан дцшяндя боьуб юлдцрсцн.
Бу, онун щаггы оларды. Сябиня кими гадынлара намус лякяси
юлцмдян гат-гат аьырдыр. О, бу аьырлыьы ахырадяк дашыйа
билмязди. О, щяр сящяр аъ гарына Бюйцк Йарадана йалварырды
ки, ону бу лякядян хилас етсин. Йа юлдцрсцн, йа да намус
оьруларынын ъязасыны версин. Инанырды ки, эеъ, йахуд, тез Аллащ
она тяля гуранларын, эцнащкарларын, гудурьанларын ъязасыны
веряъяк. Чцнки Аллащ-Тяала доьру-дцрцст, намуслу, ону
севян, бяндялярини щеч вахт дарда гоймур...
Сябиня щцзр мярасими заманы гарышыглыгдан истифадя
едяряк, Тамилланын эизлятдийи касетляри онун евиндян тапыб
мящв еляди... Бир юмцр аъысында ишылдайан хяйанятин изини
итирди.
Елшадын досту Пярвиз бир айдан сонра ящвалатдан хябяр
тутуб эялди. Достуну дарда гоймады. Ону рящбярлик етдийи
ширкятдя ишя эютцрдц. Бунунла да бир аилянин горху щиссиндя
йашыл-йашыл арзулар ъцъярди.
Сяням халанын яйилмиш бели дцзялди. Гырышлары щамарланды...
Елшад Рауфу да юз йанына апарды...
Сяням халанын аилясиня - бу мцгяддяс аиляйя эялян
туфан онун низамыны позду, бир мцддят эярэинликдя сахлады,
мящрумиййятляря дцчар етди, мящв едя билмяди, амма юз
изини Сябинянин ай кими эюзял сифятинин гырышларында, бир дя
эюзляринин дяринликляриндя илишиб галмыш кядярдя гойду... Щям
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дя Сябиняйя юмцрлцк бир аьры “ята етди”. Бундан сонра о, ня
вахт Елшадын гойнуна эиряъяк, хяйанят щиссиндян говрулуб,
йанаъаг. Щяр дяфя яри она – сяндян йохдур, сян гадынларын
ян етибарлысысан, - дейяндя, тянща бир йеря чякилиб о ки, вар
аьлайаъаг, аъысыны эюзляриндянг чыхаъаг.
Тамилла гязада юлмясяйди, Сябинянин яриня етдийи
хяйанят онун кюнцл баьчасына нифрят йаьышы йаьдыраъагды.
Бялкя дя, Аллащ Сябиняни чох истядийиндян ортадакы хяйаняти
ашкар етмяди. Щяр щалда, Сябиня мяъбурян дя олса, юз
сядагят щиссини хяйанят адлы эирдабын мянэянясиндя сыхды.
Бир тяряфдян дя, эцнащ онда дейилди ки, бу гядяр эюзял
доьулмуш, эюзяллик баьчасынын кянизляриндян бириня
севрилмишди. Щяля атасынын евиндя оларкян гоншуларындан бир
сюз ешитмишди: “Эюзял гадын яри вя ъямиййят цчцн бир
бяладыр”. Бу эцн о да яринин башында бяла кими доланырды.
Бяли, Сябиня исмятли Шярг эюзялидир. О, Тамилла кими
йаланчы щяйат йашамаьа алышмаз. Юляр, анъаг хяйанят
етмяз. Анъаг етди.
...Ону хяйанятя мяъбур гойдулар. Аллащ да эюрдц, бяндя
дя. Анъаг Аллащ ону бу ишя вадар едянлярин ъязасыны верди;
Сябиня неъя истямишди, еля дя верди...
Сябинянин дя, юзцндян асылы олмайан сябябляр цзцндян
баш верся дя, етдийи щярякятин ады хяйанятдир. Инди о, ня
етсин? Яриня етдийи “хяйанят”и ня иля йусун?
Беляъя, эцнляр илдырым сцрятиля ютцб кечир, Сябиня дя щяр
эцн юз хяйанятинин горунда бир буьда бойу цтцлцрдц.
Щараданса бир щисс онун вцъудуну сармыш вя ону
инандырмышды ки, ня вахтса яри ондан юзцнц ня цчцн
зящярлядийини сорушаъаг. Мцтляг сорушаъаг...

Son
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Həsrətin сону, yaxud əsgər düyməsi
(повест)
Həsrətəm o gül qoxuna.
Əlim əlinə toxuna.
İcazəsiz mən yuxuna,

Gəlsəm bağışla…
Emin Saqi

... Пайыз yenicə girsə də, bayırda эцълц йаьыш йаьырды.
Ахшам саат 11-я ишляйирди. Йатмаьа щазырлашырдым. Сящяр
erkən дурмалыйдым, эюрцляси чохлу ишим варды. Цзцм тцклц
иди. Фикирляшдим ки, цзцмц təraş edib, сонра йатым. Щамам
otağına тязяъя эирмишдим ки, телефон зянэ чалды. Щаъы Елдар
иди.
Hacı Eldarla dost idik. Eyni istitutda oxumuşduq.
Dostluğumuzun tarixi elə tələbəlik illərindən başlayır. O,
həyatının mənasını yalnız hamının köməyinə çatmaqda
görür, dost-tanışlara, qohum-əqrəbaya həyan durmaqdan,
onların istəklərini yerinə yetirməkdən, imkan daxilində
kimlərəsə əl tutmaqdan mənəvi zövq alır. Tanışlardan biri
onunla təsadüfən üzbəüz gələndə, Hacı onun hardan gəlib,
hara getdiyini soruşar, biləndə ki, müşkül bir işin ardınca
gedir, onu tək buraxmaz; hörmət və nüfuzundan istifadə
edib, o işə mütləq bir əncam çəkər. Onda təmənna söhbəti
yoxdur. Nə edirsə, Allah rizasına edir. O günki birinin işinə
yarayır, həmin günü yaşadığını söyləyir. Nə deyim! Əsl
Allah adamıdır, əsl Hacıdır hacı Eldar.
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Щаъынын кеф-ящвалыны сорушдум. Щямишя шян ящвал рущиййя иля мяня ъаваб верян Щаъыnın сясиндя бу дяфя
гейри - адилик щисс еləдим вя дярщал сорушдум:
-- Гардаш, сясиндя дяйишиклик щисс едирям. Бир шей олмайыб
ки?
-- Билирям, сяни дя бу эеъя вахты наращат едирям. Ъямил,
яэяр имкан едя билсян, zəhmət olmasa, бизя bir эял, - дейя
достум эцъля ешидиляъяк сясля билдирди.
-- Де эюрцм, ня олуб? Mяни yaman горхутдун.
Хястялянмисян? – deyə щяйəъанла сорушдум.
-- Heç öзцм də билмирям, инди “скоро” эялмишди. Ня
дедилярся, onu Няъибя билир. О да сяня зянэ вурмаьы
мяслящят билди. Дейясян, тяъили ямялиййат олунмалыйам.
Билирсян ки, mən də indiki щякимляря çox da инаnмырам.
Евдякиляр дя щякимин сюзц иля мяни хястяханайа апармаг
истяйирляр…
Bu yerdə mян достума сюзцнц тамамламаьа имкан
вермядим:
-- Bu saat, bu saat... - дейя дястяйи тез йериня гойдум.
Цзцмцn sabununu yuyub, cялд эейиндим. Евдякиляр дя
мяним бу щярякятими тяяъъцбля гаршыладылар. Оьлум
сорушду:
-- Ата, ня олуб? Елдар ями сяня ня деди? Hара эедирсян?
Мян гапыдан чыха - чыха онлара дедим ки, hələ özüm də
bilmirəm, gedim görüm nə məsələdir, дейясян Eldar əmin
хястяляниб.
Həyətə дцшцб тез бир такси сахлатдырдым. Щаъыэиля
чатанда, щяйат йолдашы Няъибя ханым salam-kalamdan
sonra деди ки, о, артыг таныш щякимляриня зянэ вуруб. Инди
Щаъыны Сабунчу хястяханасына апармалыдырлар, щяким
хястяханада artıq онлары эюзляйир. Мян Няъибя ханымын гыса
изащатындан сонра достум олан отаьа кечдим, гуъаглашыб
юпцшдцк.
-- Щаъы, ня олуб ки? - дейя щеч ня олмаyıbмыш кими
тябяссцмля сорушдум.
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-- Мян юзцм щеч ня билмирям. Няъибядян соруш - о билир
hər şeyi. Юзцмдя еля бир горхулу шей щисс еləмирям,
садяъя, bir az öncə гарын нащиййямдя кяскин аьры baş
verdi. Бунлар да təşvişə düşüb, “скоро” чаьырдылар. “Skoro”
həkimləri də эялən kimi мяня бир ийня вурдулар. Бунунла да
аьры ютцб кечди. Анъаг щяким эедяркян гапы аьзында айаг
сахлайыб Няъибяйя няся деди. Бундан сонра евдякиляр ялайаьа дцшдцляр. Мян тякид етдим ки, эеъя вахты ъамааты
наращат етмясинляр. Няъибя инад етди ки, эяряк щюкмян
эеъяйкян сяня зянэ вурум. Инди мяни хястяханайа
апармаг истяйирляр. Сян мяним ъаным, de görüm, мяндя
няся бир шей щисс едирсян?
-- Дцзц, еля бир ciddi шей щисс етмирям, анъаг щякимин
мяслящятиня ямял етсяк, йахшы олар. Эедяк хястяханайа,
щяким сяня бахсын. Ъидди бир шей олмаса, dərhal гайыдыб
евя эялярик. Bilirsən ki, мян дя онлара инанмырам, чцнки elə
cüzi
бир бящаня эязирляр ки, саьлам адамы кясибдоьрасынлар. Hамысы da пула эюря, - дейя достума тяскинлик
вердим.
Бу вахт Няъибя ханым мяня ишаря етди ки, хястяханада
щяким онлары эюзляйир. Мян : “ бу дягигя, Няъибя ханым “
дейиб ъялд ашаьы дцшмяк истяркян, Щаъы дярщал fikrimi
анлады.
-- Ъямил, niyə такси тутурсан? Ə, qardaş, həyətdə maşın
ola-ola taksini neynirsən? – Щаъы мяни мязяммятləди.
-- Щаъы, мян axşam машын сцря билмiрям, ən йахшысы elə
такси ilə getməkdir, - дейя достумун сюзцня фикир вермядян
ашаьы дцшдцм.
Йарым саатдан сонра биз артыг хястяханадайдыг.
Хястяханайа тязяъя чатмышдыг ки, yenidən достумун аьрысы
baş qaldırdı. Щяким müayinə edəndən сонра мяслящят
эюрдц ки, сабащ аъ гарына анализляр верилмялидир. Yalnız
анализлярин ъавабындан сонра дягиг диагноз мцяййянляшдириля биляр. Həkim тибб баъысына эюстяриш верди ки, хястяйя
щялялик аьрыкясиъи ийня вурулсун.
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-- Еля горхулу бир шей йохдур, - щяким цзцнц бизя тутуб
архайынлыгла билдирди. - Щяр щалда, бу ахшам хястянин йанында
кимся галsın, яэяр аьрылар шиддятлянся, мяня евя зянэ
вурарсыз, - дейиб палатадан чыхды.Тибб баъысы эялиб dостума
аьрыкясиъи бир ийня вурду.
-- Гардаш, даща эеъдир, сян дя эет евя, - достум мянə
görə наращат олдуьуну билдирди.
-- Йох, сян ня данышырсан? Mян бу ахшам сянин йанында
галаъаьам, - Щаъы Елдара гяти етиразымы билдирдим.
-- Йох, сянин галмаьына даща ня ещтийаъ, Ъямил? Няъибя
burdadır da. Сян эет евя, ушаглар наращат олар, - дейя
Елдар мяня тякид етди.
-- Ъямил гардаш, Елдар дцз дейир, сянин бурада галмаьын
ещтийаъ yoxdur. Биз бурадайыг дя. Аллащ кюмяйин олсун ki,
эеъяйкян эялиб Щаъыны бура эятирдин. Чцнки сиз
олмасайдыныз, Щаъыны бура эятирмяк мцшкцл олаъагды. Ъямил
гардаш, инди сизин евдя дя наращатдылар, - Няъибя ханым да
мяним Hacının yanında галмаьыма етиразыны билдирди.
-- Йахшы, онда бир шей лазым олса, мяня дярщал зянэ
вурарсыныз, - deyib хястяханадан чыхдым.
Artıq саат 2-dяn ишляйирди. Кцчядя машын эюзя дяймирди.
Автобус дайанаъаьына эялдим. Мяндян башга дайанаъагда кимся йох иди. Таксиляр дя санки йоха чыхмышды. Адятян
бу вədlərdə, тяк-тяк дя олса, такси tapmaq олурду.
Дайанаъагда йарым саата гядяр эюзлядим. Бу заман юз
йолу иля эедян гара рянэли бир «Мерcедес -600» дюняряк дцз
гаршымда дайанды. Сцрцъц гапынын шцшясини ашаьы салыб
деди:
-- Гардаш, бу вədləri бураlarда машын олмур. Əbəs yerə
эюзляйирсiniz.
-- Таксиляр дя олмур? - сорушдум.
-- Чох чятин. Şəhərə эедирсиниз, deyəsən?
-- Бяли, шящяря эедирям – дедим.
-- Onda əyləşin, gedək. Bу вахт хейр ола бурада? – deyə
sürücü maraqlandı.
-- Достуму бурадакы хястяханайа эятирмишик - дедим.
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-- Достунузу хястяханайа эятирмисиниз? - намялум сцрцъц
тяяъъцбля сорушду.
-- Бяли... Бурада таныш щяким вардı, ona görə. Эеъя йанында
галмаг истядим. Достумsa разы олмады.
-- Достунузун вязиййяти инди неъядир?
-- Инди йахшыдыр. Щяким деди ки, горхулу бир шей йохдур.
-- Сиз ки достлуьу бу гядяр йцксяк гиймятляндирирсиз, sizə
halal olsun! Çox yaxşı, onda əyləşin gedək.
-- Yox, çox sağ olun, sizə zəhmət olar - dedim.
-- Canım, nə zəhmət? Sizi gecəyarısı burada qoyası
deyiləm ki.
-- Çox sağ olun, qardaş. Görürəm ki, siz də mənim təki
dostcanlısınız, - deyə maşının qapısını açıb qabaq
oturacaqda əyləşdim.
-- Orası elədir. Amma... Bilirsiz, bu zamanada etibar ediləsi
dost çox azdır.
-- Nə deyim... baxır adamına. Doğrusu, mənim etibarsız
dostum olmayıb. Açığı, sayı çox da deyil. Amma az da olsa,
hamımız elə bil ki, bir adamıq. Eyni atanın övladları kimi.
-- Xoşbəxt adamsınız, - deyə o, dərindən köks ötürdü.
Hiss elədim ki, dərdli adamdır. Dostlarından da
yarımayıb. Ya da hansı dostusa ona xəyanət edib. O
dəqiqə də ürəyimdən keçdi ki, biz qəzetçilərin materialını
Allah özü yetirir. Ona görə də bu maraqlı yol yoldaşım olan
sürücü ilə səmimi münasibət qurmağa qərar verdim.
-- Gəl tanış olaq, adım Nadirdir, bir də mən sürücü
deyiləm, - deyə o özünü təqdim etdi.
-- Bunu özüm də hiss etmişdim. Allah köməyiniz olsun ki,
məni bu soyuqda yolda qoymadınız. Mənim də adım
Cəmildir. Yazı-pozu adamıyam.
-- Doğrudan?! Pah! Vallah, qardaş, mənim həyatım elə
sizlikdir. Elə isə burdan birbaşa bizə gedəcəyik. Onsuz da
demək olar ki, tək-tənhayam - bir özüməm, bir dizim.
-- Çox sağ olun, artıq gecdir. Bizimkilər narahat olarlar.
Amma necə yəni, tənha?! Bəs ailə, filan?..
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-- Ailəm yoxdur, qardaş, - deyə Nadir maşının sürətini
artırdı.
Başa düşdüm ki, onun yaralı yerinə toxunmuşam.
Peşman oldum. Buna görə mən də dərindən köks ötürdüm.
Bununla demək istədim ki, elə ikimizin də həyatı bir-birinə
bənzəyir – ikimiz də kimdənsə etibarsızlıq görmüşük,
ikimizin də dərdi birdir.
Йол бойуnca Надирля bugünkü щяйатдан, достлугдан,
йолдашлыгдан, инсанлыгдан вя мцхтялиф мювзулардан сющбят
açdıq. O, mяни дцз евimizə кими эятирди. Мян машындан
дцшяндя Nadir dedi:
-- Ъямил мцяллим, олармы сабащ ахшам ишдян чыхандан
сонра сизи эютцрцм, бир ахшамлыг мяня гонаг оласыныз?
Бунун мцгабилиндя сизя йазмаг цчцн йахшы бир hekayət
данышаrам. Бу, мяним индийя qədər кимсяйя danışмадыьым
щяйат щекайямдир. Инсан гям-гцссяни ичиндя дашыдыгъа
onun üçün daha ağır yükə çevrilir, onu даим наращат едир.
Анъаг ону киминляся пайлашанда, qismən də olsa, дярди
йцнэцлляшир. Истярдим ки, илляр бойу гялбимдя эяздирдийим бу
дярди, nisgili сизинля бюлцшцм. Siz qələm sahibisiniz, mən də
iş adamıyam. Hər halda...
-- Мян сизин тяклифинизи мямнуниййятля гябул едирям. Чцнки
мян elə yazmağa maraqlı мювзу ахтарырам. Демяли, мяня
мювзу ахтармаьа daha ещтийаъ qaлмайаъаг. Oldu, Allah
sizdən razı olsun, - Mяни евя кими эятирдийиня эюря Nadirə
тяшяккцр етдим.
Sağollaşıb ayrıldıq.
Ертяси эцн ишдян чыханда, Надир артыг мяни “Nяшриййат”ын гаршысында эюзляйирди.
Онунла эюрцшдцкдян сонра яввялъя хястяханайа достумун йанына эедяъяйими билдирдиим.
-- Проблем йохдур, бирбаш хястяханайа эедирик! - Надир
диллянди. - Щям дя достунузла да таныш оларыг. Бялкя она бир
кюмяйим дяйди. Мяним хариъдя tibbi təhsil almış бир нечя
щяким достум вар. Достуну онлара да эюстярярик.
-- Бу ки лап йериня дцшдц, - məmnun halda dedim.
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Биз яввялъя Hacı Eldarın йанына эялдик. Kеф-ящвалыны
сорушдум, анализин ъавабларыны юйрянмяк истядиm. Щаъы деди
ки, ящвалы йахшыдыр, бурадан баъардыгъа тез чыхмаг истяйир,
амма Няъибя ханым гоймур. Анализлярин ъавабыны да hələ
она демяйибляр. Мян Надири Щаъыйа тягдим етдим.
-Наращат олмаyın, Щаъы. Мян Ъямил мцяллимя дя
демишям. Мяним хариъдя тящсил алмыш йахшы щяким достларым
çoxdur. Биз сизи онлара эюстярярик. Дцзц, бурадакы щякимляря
inamım yoxdur. - Надир Щаъыны архайынлашдырды.
-- Elə mən də sizin kimiyəm. - Щаъы тез диллянди.
-Онда буэцнлцк бурадакыларын мяслящятини динляйин,
эерисини биз сабащ щялл едярик, наращат олмайын! - Надир
достумu arxayın saldı.
-- Чох саь олун! - Щаъы da razılığını bildirdi.
Мян Няъибя ханымла söhbət etdim. Dеди ки, анализлярдя
еля дя горхулу бир шей yoxdur. Amma hər halda ağrıların
səbəbini bilmək lazımdır.
Мян она наращат олмамаьы тапшырдым. Дедим ки,
Щаъыны сабащ иншаллащ, ян йахшы щякимlərя эюстяряъяйик.
Həm də онлара бу ахшам евя эетмялярини мяслящят
эюрдцм. Няъибя ханым деди ки, еля щяким дя belə deyib.
Мян хястяханадан чыхыб, Няъибя ханымы евя йола
саландан сонра Надирин сярянъамында олдуьуму билдирдим...

***
“Mercedes - 600” бюйцк бир дямир дарвазанын гаршысында дайанды. Надир сигнал верян кими дарвазаны йашлы бир
kişi ачды вя машын щяйятя дахил олду.
-- Ахшамын хейир, Огтай ями - Надир машындан дцшмядян
йашлы адамы диндирди.
-- Ахшамын хейир, оьул, - йашлы адам ъаваб верди.
Надир машыны щяйятдя сахлады, щяр икимиз машындан
дцшдцк.
-- Ахшамыныз хейир олсун, ями, - мян дя Огтай кишийя ялими
узатдым.
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-- Агибятиниз щямишя хейир олсун, оьул. Хош эялмисиниз, Огтай киши эцлцмсяйяряк, ялими сыхды. – Буйурун, кечин,
ичяри.
Ахшам олмасына бахмайараг, щяр тяряф ишыг иди. Надир
мяня йахынлашыб Огтай кишийя ишаря иля: “Мян буэцнкц
щяйатыма эюря, бах, бу Огтай ямийя борълуйам. О мяни
йениdən щяйата гайтарды, щяйатымы бцсбцтцн дяйишдирди.
Онун мяслящятляри саyясиндя мян буэцнкц Надир олдум.
Огтай ями мяня щям ата, щям гардаш, щям ян йахын
дост, həm də ən yaxın məsləhətçi, yolgöstərən олду” деди.
-- Индися эял кечяк евя, эюряк Огтай ями bizə йемяйя ня
веряъяк? - Надир голумдан тутуб ичяри дявят етди.
Бу евдян даща чох сарайа бянзяйирди. Цчмяртябяли иди.
Эениш щяйяти, щовузу, щяйятиндя мцхтялиф бязяк аьаълары,
ъцрбяъцр гызыл эцлляри олан бюйцк бир баьчасы варды.
Чох кечмядян гядим соба иля исидилмиш отагда щяр
цчцмцз стол архасында отуруб етмяйя башладыг.Йемяк
заманы кимся бир кялмя кясмяди. Огтай киши süfrəni
йыьышдырандан сонра мцряббяли чай эятирди. Мян дя щеч ня
демядян, сакитъя ев
сащибинин
сцкутu pozmasını
эюзлядим.
-- Ъямил мцяллим, билирям ки, мяни эюзляйирсиз, - дейя Надир
столун цстцндяки сигарет гутусуну ялиnə эютцрцб дяриндян
кюкс ютцрдц. - Мян башыма эялянляри чох гыса шякилдя сизя
nəql edəcəyəm. Билирям, сиз гялям ящли гарышганы фил етмяйи
баъарырсыныз, elə fili də qarışqaya çevirirsiniz. Qaldı
sonrasına, o, daha sizin işinizdir.
... Мян keçmiş Нефт Кимйа Институтуну битирмишям.Тялябя
вахты məşhur Nəsimi базарынын йанында цмуми щяйятдя
атамдан галмыш евдя йашайырдым. Eвин тяк ювлады идим.
Атамла анамы еркян итирмишдим. Мяни кянддя няням
бюйцтмцшдц - атамын анасы. Бу щяйят евини дя атам о
заманлар бир мцщарибя ветеранындан алмышды.
Икинъи курсда охуйанда гоншумуза бир гыз эялиb-gedirdi.
Юйряндим ки, гоншунун халасы гызыдыr, районда йашайыр. Ады
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Нярэизди. Мян ону щяр дяфя эюряндя юзцмц итирирдим. Буну
Нярэиз дя щисс етмишди. Нярэиз района эедяндян сонра
гоншудан онун щаггында щяр шейи юйряндим. Бундан сонра
фикримин ъидди олдуьуну гоншумуза билдирдим...
Aхырынъы курсда мян Нярэизля евляндим. Çох хошбяхт
идиk. Бир гызымыз, бир оьлумуз dünyaya gəldi. Юзцм дя nефт
мядянляринin бириндя мцщяндис ишляйирдим, доланышыьымыз
йахшы иди. Hər mааш эцнцndə iş yoldaşlarımla йейиб-ичярдик.
Bu yeyib-içmək sonra həddini aşdı.
Elə vaxt olurdu ki, o kababxanadan bu kababxanaya,
bu kafedən digərinə keçirdik. Hər oturanda adama ən azı
700-800 qram araq gillədirdik ...
Bir də ayıldım ki, araqsız dayana bilmirəm. Elə ki,
qastronomların yanından ötürdüm, o dəqiqə dönüb vitrindəki “Stoliçnı”ya baxırdım. Baxırdım... Sonra onu vitrindən
içimə axıdırdım. Sonra xiyar şorabasını acgözlüklə
yeyirdim. İçimdə qəribə hisslər baş qaldırırdı...
Girirdim qastronoma. Bir “Stoliçnı” alırdım. 2 limon
götürürdüm. Özümü verirdim “9 Yanvar bağı”ndakı
“sosiskaxanaya.” Yarım kilo sosiska alırdım, 4-5 ədəd xiyar
turşusu...
Ordan durub addayırdım çayxanaya. Bir çaynik məxməri
çayı ləzzətnən içib gedirdim evə.
Elə bilirdim ki, o dəmdə dünyanın ən xoşbəxt
insanıyam. Getdikcə bu hal mənim üçün adi bir həyat
normasına çevrilirdi.
Nərgiz məni çox istəyirdi!.. Amma mən... Mən isə demə,
öz əlimlə öz isti, gözəl, rahat, xoşbəxt yuvamı ağır-ağır
dağıdırammış... O mənimlə heç vaxt kəskin davranmırdı.
Mənə öyüd-nəsihət verirdi. “Uşaqlara yazığın gəlsin”,
deyirdi. Yəqin fikirləşirdi ki, bir gün ağıllanıb düşdüyüm bu
bataqlıqdan yavaş-yavaş çıxacam. Lakin o zəhrimar məndə
nə iradə qoymuşdu, nə də heysiyyət. Getdikcə
aqressivləşirdim. Heç nəyin üstündə ona - Nərgizə, o
məsum mələyə əl qaldırmağa da başlamışdım...
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Nadir doluxsundu, üzümə baxıb sol qolunu sağ qoluna
vurub: “kaş qırılaydı bu, kaş...” dedi.
İşdə başıma and içirdilər bir zaman. Mənim hər gün işə
sərxoş gəlməyim getdikcə əmək qabiliyyətimə də, illərlə
qazandığım hörmətə də təsirini göstərdi. Direktor, partkom,
“mestkom”, məni ürəkdən istəyənlər, çox söhbətlər etdilər...
qınadılar, məzəmmət etdilər, inzibati cəza verdilər.
Nəhayət... bezib – cana doyub məni işdən uzaqlaşdırdılar.
Həmişə sağlığıma badə qaldıran “dostlarımdan” birini
də ətrafımda görmədim. Elə bil qeybə çəkilmişdilər. Bütün
bunlar sanki bir yuxuymuş...
Бир эцн евя эяляндя, ня ушаглары, ня дя Нярэизи
эюрdüм.Онлар йыьышыб harasa эетмишдиляр. Həmin gün içimdə
nəsə qırıldı. Həmin gündən yetim galdım, özümü tənha hiss
etdim. Ürəyimə qorxu düşdü. Sarsıldım. Qonşuluqdakı
erməni Aşotun dükanına girib iki taraş stəkanla araq içdim.
Gəlib evdə döşəməyə sərilib yatdım...
Мяндян гоншулар да безмишдиляр. Аъындан юлмямяк
цчцн йемяйими щяр эцн бириси верирди. Бир мцддятдян сонра
онлар да мяня бахмадылар, йалныз бир гоншумдан башга.
Щямишя сярхош олдуьумдан щеч бир шей хатырламырдым.
Cямиййят цчцн санки йарарсыз бир варлыьа чеврилмишдим.
Кимсяйя лазым олмайан, heç kimin yadına düşməyən,
атылмыш бир мяхлуг идим. Бязян еля олурду ки, бцтцн эцнц
гуру дюшямядя йатыб галырдым.
Бир эцн gözlərimi açanda, бядянимдя - айагларымда,
башымда кяскин аьрылар щисс етдим. Башымын içində санки
йери газырдылар. Бейнимдя кяскин уьулту варды. Айаьа
дурмаьа чалышдым - баъармадым. Еляъя цзцгойлу, бир аз да
галыб, дюшямянин алтында бир-бирийля cırmaqlaшан, o tərəf-bu
tərəfə гачышан сиçovulларын сясиня гулаг асырдым. Onlardan
özgə bir кимсям йох иди. Пянъярядян отаьа эцняш шцалары
дцшmüşдц. Демяк, артыг сящяр чохдан ачылмышды. Мянся
щяля дя щеч бир шей хатырламырдым. “Эюрясян, бу дяфя мяни
евя ким эятириб” - дейя дцшцнмяйя ъящд эюстярдим. Амма
кимсяни хатырламадым. Башым бярк аьрыдыьындан çevrilib
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başımı саь голумун цстцня гойдум. Бейнимдя уьулту эетэедя артырды. Бу заман ятрафымда ойнашан сичovulлардан
бири аьзында тутмуш ясэяр пенъяйинин дцймясиня бянзяр
парылтылы бир дямир qırığыны эятириб düz гаршыmдаkı дюшямяnin
üstünə atdı. Halım özümdə olmaдыьындан бу “ясэяр
дцймяси”ня о гядяр дя əhəmiyyət вермядим. Мющкям
аъмышдым. Ня йейяъякдим? Artıq гоншулар да безикмишди
мяним кими тцфейлини йемлямякдян. Бцтцн эцъцмц топлайыб
айаьа галхмаьа чалышдым. Яввялъя бардаш гуруб отурдум,
башымы ялляримин арасына гойуб бярк–бярк сыхдым.
Дцшцндцм ки, башымын аьрылары кечяр, амма keçmədi.
Мяня “пахмел”imi açmaq цчцн щюкмян ичмяк лазым иди.
Айаьа дурмаг истяркян, эюзцм yenə сичovulun эятирдийи
“ясэяр дцймяси”ня саташды. Qeyri-ixtiyari дцймяни эютцрцб
ъибимя гойдум. Бу заман гапы дюйцлдц. Səndələyəsəndəliyə durub qапыны ачдым. Vəfalı, əvəzsiz qоншу иди мяня йемяк эятирмишди.
- Надир, дцнян йеня дя юзцндя дейилдин. Aşot сяни эцъля
эятириб otağına салды. Биз ахшам гапыны чох дюйдцк ачмадын. Bir də сяни наращат етмяк истямядик, чцнки юзцн
yaxşı билирсян ки, ичкили оланда кимсяни танымырсан, - дейя
гоншум Адил ялиндяки йемяк долу kasanı мяня узатды.
İnsafla desək, iчкийя гуршанмамышдан яввял гоншуларым
хятрими necə истяйирдиляр? Мян дя онлардан ютрц ъанымы
вермяйя щазыр идим. Биз гоншулугда чох мещрибан идик.
Hямишя бир-биримизя щяйан олурдуг. Ачыьыны дейим ки, инди бу
ъцр гоншу тапмаг çətindir. Onların çoxu iнди щямин
щяйятдя йашамыр. Щяр бириси айры-айры йерляря кючцб эедиб.
Эюр бир, нечя ил ютцб-кечиб о замандан.
Няся, йемяйи алыб Адиля дя тяшяккцрцмц билдирдим.
Йемяйи эятириб столун цстцня гойдум. Амма йемядим,
чцнки ичмясяйдим, heç nə йейя билмяздим. Щя, Адилдян сизя
бир epizod сюйлямяк истяyirəм. Аталар чох дцз дейиб ки,
йахшылыг щеч заман итмяз.
Бир эцн ишдян евя тязяъя эялмышдым ки, Адилэилдян бярк
гышгырыг сяси эялди. Йолдашым Нярэиз тез онлара гачды вя аз
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кечмямиш тянэняфяс эери гайытды. Eşitdim ки, Адилин кичик
оьлунун кор баьырсаьынын кяскин аьрылары baş qaldırıb. Адил
юзц евдя йох иди. О, щансы районаса езамиййятя эетмишди.
Мяним о заман “Жигули” машыным варды. Палтарымы щяля
дяйишмямишдим. Ъялд ушаьы анасы иля бирэя машына гойуб
хястяханайа чатдырдым. Щякимляр ушаьа бахан кими: “йахшы
ки вахтында эятирмисиниз. Тяъили ямялиййат олунмалыдыр, йохса
кор баьырсаг партлайа биляр” дедиляр. Ушаг ямялиййатдан
чыхандан сонра xəstəxananın хярълярини də юзцм чякдим.
Бир нечя эцндян сонра Адил езамиййятдян гайытды.
Эялиб мяня дярин миннятдарлыьыны билдирди вя столун цстцня
бир zərf гойду. Сорушдум:
-- Адил, бу нядир?
-- Неъя йяни нядир? Щякимляря чякдийин хяръдир дя! Сян
олмасайдын, ким билир uşağın вязиййяти неъя олаъагды. Sən
onu çətin vəziyyətdən xilas etmisən. Надир, сянин бу
йахшылыьыны юмрцм бойу унутмаrам. - деди.
-- Адил, яввяла, бу zərfi эютцр столун цстцндян. Икинъиси дя,
мяним йеримя сян də олсайдын мяним balam цчцн ейни
щярякяти еdərdin. Мян щеч вахт Рамили Ряшаддан
айырмамышам. Ня олсун, Рамил дя Ряшадын кичик гардашы, дейя цзцмц туршутдум.
-- Баша дцшцрям сяни, Надир. Сян Аллащ, пулу эютцр.Йохса,
ращат ола билмярям. - Адил йеня исрар етди.
Мян ясябiляшмяйя башладым:
-- Адил, дедим ки, пулу эютцрмяйяъяйям! Сян ки беля
шейлярдя хасиййятими йахшы билирсян. Əvəzində bir dəfə oturub
əməlli-başlı yeyib-içərik.
-- Bax, bu, oldu əla! Sonra da gedərik Bilgəhə, balıq
tutmağa - Адил ял атыб столун цстцня гойдуьу zərfi
эютцрдц.
Qonşuluqda bу ъцр щадисяляр чох олмушду. Онлардан
йалныз бирини хатырлатдым.
Надир Огтай кишийя тязядян бир самовар чаy дямлямяйи
хащиш етди.
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-- Чай щазыр олана кими, сющбятимизи диванда отуруб давам
етдиряк, - дейя Надир мяня диванда йер эюстярди. - Ъямил
мцяллим, щарда галдым? - Надир санки мяним йаддашымы
йохлаyırmış kimi soruşdu.
-- Адилин эятирдийи йемяйи йемядиниз, ичмяк истяйирдиниз də, мян дярщал ъаваб вердим.
-- Щя, bашымын аьрысыны кясмяк цчцн ермяни Aşotun
dükanına yollandım.
O мяни эюръяк:
-- Бах, Надиръан, incimə, xahiş edirəm, bу эцн сяня араг
вермяйяъяйям. Чцнки дцнян сянин гоншуларын мяним
абырымы ятяйимя тюкдцляр. Онлар еля билирляр ки, сяни мян
ичирдирям. Щям дя... боръун лап чохалыб! - деди.
Мян юзцмдян асылы олмайараг, ял атыб, ъибимдян o
vaxta qədər əhəmiyyət verib, diqqətlə baxa bilmədiyim
parıldayan o “ясэяр дцймяси”ни чыхарыб Aşota эюстярдим.
-- Bуna görə мяня няся веря билярсян? - Aşotdan
сорушдум.
O, ялимдяки “ясэяр дцймяси”ни эюрян кими, ъялд мяни
гуъаглайыб ичяридяки кабинетиня апарды.
-- Вер бахым, эюрцм о нядир? - Aşot ъялд ялимдяки “ясэяр
дцймяси”ни алды. Вя щяйяъанла сорушду:
-- Надиръан, бу сяндя щардандыр? Бундан сяндя
чохдурму? Мян бунунла сянин бцтцн боръларыны силярям,
ялавя сяня бир литр араг, бир рулон да колбаса верярям.
-- Еля бу гядяр?!, - марагла onun цзцня бахдым.
-- Йох, йох! Бу эцндян сонра, даща цч эцн bu kasıb
dükanımda nə istəsən, yeyib - içə bilərsən. Sardelka, araq.
Lap, arə, Yerevan konyakı da.
Aşot ъялд мяня бир йарым литрлик араг, bir rulon
kolbasa, bir banka xiyar turşusu, bir qabçaq qara kürü
gətirdi. Юзц дя мянимля отурdu, birlikdə yaxşıca vurduq.
Бир аздан башымын аьрысы bıçaq pendiri kəsən kimi
кясди. Aşot мяня canı-dildən гуллуг эюстярирди, башыма
пярваня кими fır-fır фырланırды.
-- Надиръан, бу гызыл сянин евиндяйди? - Aşot сорушду.
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-- Ня?! Гызыл?! - сярхош щалда diqqətlə Aşotun цзцня
бахдым.
-- Йох е... ясэяр дцймясини дейирям. Дейирям, йяни бу
дцймядян сяндя чохдурму? Йягин бунлар мцщарибядян
галма дцймялярдир, - дейя o мяни диля тутмаьа чалышырды.
-- Хейр, еля бир дяня иди - dedim.
Амма orasını da фикирляширдим ки, демяк, бу, “ясэяр
дцймяси” гиймятли бир шейдир. Ичкинин тясириндян башым
йенидян думанланды. Даща бундан артыг щеч бир шей
фикирляшя билмəдим.
-- Надиръан, эял сяни евиня ютцрцм. Бу вязиййятдясян тяк эедя билмязсян.
Евя неъя эялдийими, чарпайыйа ня заман və necə
узандыьымы хатырламырдым. Aşot ися ашаьы яйилиб мяндян еля
щей няся сорушурду. Мяним юзцмдя олмадыьыmа ямин
оландан сонра Aşot гапыйа йахынлашараг:
-- Ахшам эялиб сяня баш чякяъяйям, Надиръан - деди.
Öзцмя эяляндя, артыг qaş qaralırdı. Бярк сусамышдым.
Айаьа галхыб столун цстцндяки долабдан бир стякан су
тюкцб ичдим. Yеня дя “достларым” döşəmədə şıdırğı rəqs
edirdilər. Мян артыг Aşotun сюзляри барядя фикирляшмяйя
башлаmışдым. Демяк, “ясэяр дцймяси” щардаса дюшямянин
алтындадыр. Мян евя кимсянин эялмясиндян ещтийатланараг,
гапыны архадан баьладым. Сонрa сакитъя дюшямянин
тахталарындан бирини гопарыб чыхардым. Эюрдцм ки, “ясэяр
дцймяси”ндян икиси торпаьын цстцндядир. Мараг мяни
бцрцдц. Дюшямянин тахтасындан бирини də чыхардым. Бу
заман эюзцм бир ясэяр чякмясиня саташды. Ял атыб ону
эютцрдцм. Чякмянин ичи “ясэяр дцймяси”ля долу иди. Онлары
овuъума тюкдцм. “Дцймяляр” чох иди, ovucuma sığmadı,
амма саймадым.
Онлар неъя дя парылдайырдылар! Мян онлардан йалныз бирини
эютцрдцм, галаныны ися йенидян чякмянин ичиня тюкдцм.
“Бунлары эизлятмяк цчцн ян етибарлы йер еля дюшямянин
алтыдыр”, - дейя дцшцндцм.
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Мян дюшямядян гопардыьым тахтаlarы йенидян йериня
гойдум. Onları mıxlayarkən гапы дюйцлмяйя башлады. Ишими
гутарыб гапыны ачдым. Адилин йолдашы иди. Мяня йеня йемяк
эятирмишди.
-- Сяс ешитдим, билдим ки, евдясян. Ал бу йемяйи, аъ оларсан,
- дейя Шяфигя баъы мещрибанъасына эцлцмсяди.
-- Ня зящмят чякирсян, ай Шяфигя баъы. Ахшамкы Адил
эятирян йемяйи щяля щеч йемямишям. Сиз Аллащ, бундан
сонра бир дя беля зящмят чякмяйин. Мян дя сизляря бир
йцк олмушам, - дейя цзрхащлыг етдим.
-- Бу, ня сюздцр, ай Надир гардаш? Сян дя аилямизин бир
цзвцсян.
Мян Шяфигя баъынын хятриня дяймямяк цчцн йемяк
долу габы алдым.
Дяфялярля юзцмя иш ахтардым, ичкийя мейилли олдуьуму
биляряк мяня иш вермядиляр. Щаггыna дейясян, Адил
мянимчцн иш дя тапмышды, амма орада да məskunlaşa
bilmədim. Чцнки ичкидян щеч ъцр айрыла билмирдим.
Мян йеня ичмяк истядим, амма ахшамкы арагдан бир
дамъы da галмамышды. Məcbur olub, чякмядян эютцрдцйцм
“ясэяр дцймяси”ни ъибимя атdım və Aşotun dükanına
эетмяйи гярара алдым. Bу дяфя qapını баьладым. Halbuki
яввялляр гапынын ачыг, йахуд да баьлы галдыьынын фяргиня də
вармырдым.
Мян йолу кечмяздян юнъя, ялими атыб ъибимдяки “ясэяр
дцймяси”ни эютцрцб, санки кимсянин məndən алаъаьыны зянн
етмиш кими ону овuъумун ичиндя бярк-бярк сыхдым.
Mашынларын щямишя сцрятля шцтцйян бу йолу щеч вахт тяк
кечмяздим. Мяня щямишя кимся кюмяк едярди, чцнки çox
vaxt юзцмдя олмаздым. Амма бу дяфя йолу юзцм
тякбашына addamaq istədim. Еля йола дюрдъя аддым
атмышдым ки, яввялъə сигнал сяси ешитдим, сонра ися аь рянэли
“Волга” машынынын мяня чıрпылдыьыны эюрдцм. Başqa щеч ня
хатырламадым. Эюзлярими ачанда, тамам фяргли бир евдя,
башымын цстцндя ися Огтай кишиниn dayandığını эюрдцм.
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Бундан сонракы башыма эялянляр barədə йахшы олар ки, Огтай
киши юзц məlumat versin.
-- Бу, даща мараглы олар, - дейя мян цзцмц Огтай кишийя
тутдум.
-- Йахшы, onda mən hazır. Амма зящмят чякиб сизин üчцн
самовар чайы дямлямишям ону сойутмайын. - Огтай киши
эцлцмсяйяряк дивана яйляшди...
-- Əslində, mян чох да сцрятля эялмирдим. Надир ятрафына
бахмадан йолу кечмяк истяйирди. Яввялъя сигнал вердим,
эюрдцм дайанмады. Яйляъи басдым, Надир дя дайанды.
Машынын саь тяряфи сцрятдян дцшмцш щалда Надиря тохунду.
Надир йеря йыхылды. Дцзц, бярк горхдум. Отузиллик сцрцъцлцк
щяйатымда биринъи дяфя иди ки, гяза тюрядирдим. Cялд
машындан дцшцб Надири гуъагладым. Саь яли бярк-bərk
йумулмушду. Dostumu галдырыб машыныма гойдум, ону
хястяханайа дейил, бирбаш евимя эятирдим. Дивана узатдым.
Щеч бир йери əzilib, ганамамышды. Билдим ки, зярбядян
щuшуну итириб. Ъялд сойуг су эятириб цзцня сяпдим. Надир
юзцня эялди. Бу заман hardansa йеря парылтылы бир шей
дцшдц. Эюрдцм ки, бир онлуг гызыл.
-- Юзцнц неъя щисс едирсян? Бир йерин аьрыйырмы? - тез
Надирдян сорушдум.
-- Йох, йох йахшыйам. Азъа башым аьрыйыр. Мян щардайам?
– Надир аста сясля диллянди.
О заман мян тяк йашайырдым. Həyat yолдашым
ушагларыmла бирэя
мяни тярк
едиб, башга
бирисиyля
эетмишди.
-- Бу onluq гызыл сиздян дцшдц, - deyib йердяки онлуг гызылы
эютцрцб Надиря вердим.
-- Неъя?! Онлуг гызыл?! - Надир санки щеч ня олмаyıbмыш
кими ъялд узандыьы йердян sıçradı, дикялиб отурду.
-- Бяс сян бунун гызыл олдуьуну билмирдин? – марагла
Надирдян сорушдум.
-- Хейр, мян бунун гызыл олдуьуну билмирдим, чцнки щямишя
сярхош олмушам. - Надир тяяъъцбля цзцмя doruxdu...
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-- Бу йердя мян Огтай киши барясиндя бир щашийя чыхмаг
истяйирям. - Надир dözməyib сющбятя mцдахиля етди. - Илк
андан щисс етдим ки, Огтай тямиз, виъданлы адамдыр. Она
етибар етмяк олар.
-- Hə, mян Надирин бядянинин зядялянмямясиня там ямин
олмагдан ютрц, йахын бир щяким достумu axşam евимя
дявят етдим, - дейя Огтай киши сюзцня давам етди. - Щяким
Надири мцайиня едяндян сонра, онда горхулу бир шейин
олмадыьыны сюйляди. Садяъя, Надирин сол гычы азъа
зядялянмишди. Щеч бир сцмцк сыныьы da йох иди. Бир-ики эцня
Надир юзц там сярбяст йерийя биляъякди. Мян щякими йола
салдыгдан сонра Надирин ayağына спирт гойуб баьладым.
Ayağыны баьлайаркян o, йарызарафат деди ки, спиртин ийиндян
башга она доьма олан щеч ня йохдур. Мян Надирдян щеч
nə сорушмаг истямирдим. Билирдим ки, o эеъ-тез
юзц
барясиндя щяр шейи данышаъаг. Еля дцшцндцйцм кими дя
олду. Надир йемяйини йейиб, ращатланандан сонра башына
эялянлярин щамысыны мяня nəql elədi. Вахт итирмядян Надири
эютцрцб, йашадыьы щяйятя эялдик. Яввялъя Надирин гоншулары
мяня щцъцм чякмяк
истядиляр, амма Надир
онлары
сакитляшдирди:
-- Бу йолдаш мяни вурмайыб, яксиня, щяйатымы xilas edib, –
деyə qonşulara hadisəni söylədi.
Онларын арасында даща чох ъaнфяшанлыг эюстярян ермяни
Aşot иди. О, Надирин евя эяldiyини ешиdən kimi, гачараг
эялərək ону гуъаглады:
-- Надиръан, еля горхдум ки... Тез эялиб гоншулара хябяр
вердим. Йахшы ки саь-саламатсан. - o, цзцня йазыг бир
эюркям вердии.
Aşot Надирин голуна эириб, кянара чякмяк истяйирди,
амма мян буна имкан вермядим. Ермяни кюпяйоьлунун
ниййятини билирдим. Она эюря дя, Надиря баша салдыьым кими
щярякят етди. О, гоншуларына анлатды ки, artıq бу щяйятдян
кючцб эедир. Sонра Надир гоншуларындан щалаллыг алды. О,
ялини чийнимя гойараг: “Бундан сонра мян эюрдцйцнцз бу
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бюйцк гардашымын сайясиндя йени бир щяйата башлайаъаьам”, - деди.
Надир мяни евinя дявят етди. Евдя бир чарпайы, бир дяст
йатаъаг вя эейим палтарларындан башга щеч ня йох иди.
Надиря tapşırdım ки, бурдан анъаг эейим шейлярини эютцрсцн.
Сонра Надиря гапыны архадан баьлатдырдым.
-- Щардадыр? - qızıllara işarə edərək Надирдян сорушдум.
-- Бу дюшямянин алтында, - дейя Надир дя сяс салмадан
тез дюшямянин тахталарыны йериндян гопармаьа башлады.
Чох кечмядян Надирля мяним эяляъяк щяйатымызы
dəyişəcək сярвяти чыхарыб, щеч кяс шцбhəлянмясин дейя,
кющня бир торбайа йыьıb, Надирин палтарларынын арасында
эизлятдик. Надир чарпайы иля йатаъаьы эютцрмяди. Мян онун
палтарларыны апарыб машынын ичярисиня гойдум вя йенидян эери
гайытдым. Бу заман Надир евин гапысыны баьлайыб, гоншусу
Адили сясляди. Адил сяся байыра чыхды.
-- Надир, биз сянинчцн дарыхаъайыг. Bизи йаддан чыхарма! Адил кюврялмиш щалда диллянди.
-- Сян ня данышырсан, ай Адил, щеч еля шей олармы ки, сизи
унудум? Яэяр сиз олмасайдыныз, мян инди чохдан
qəbiristanlıqda идим. Эял ичяри, евя кечяк, - дейя Надир
Адилин голундан тутуб ичяри кечди. Адил эери дюнцб мяни дя
евиня дявят еləди.
-- Адил, билирсян ки, гоншуларымын ичиндя ян чох етибар етдийим
адам варса, о да сянсян. Чятин эцнляримдя онлар мянə цз
чевирдиляр, сянsə буну етмядин. Щямишя мяня дайаг
дурдун, мяни интищар етмякдян беля гуртардын, мяня цмид
вердин, сябр етмяйи тювсийя етдин, ня вахтса щяйатın мяним
дя цзцмя эцляъяйиня инам йаратдын. Инди, ал бу евин
ачарларыны сяня щядиййя едирям. Евими сяня щалал едирям.
Сабащ эялиб етибарнамя дя йазыб, нoтариусда тясдиг
етдиряряк, evi сяня веряъяйям, - deyə Надир евин ачарларыны
эцъля Адилин овuъуна басды.
-- Надир, сян ня данышырсан? Мян буну гябул едя билмярям!
Юзц дя ки сянин мадди вязиййятинин беля бир аьыр олдуьу
заманда!
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Онда еви сатаг, пулуну эютцр! - Адил гяти етиразыны билдирди.
-- Бундан сонрасы цчцн Надирдян ютрц наращат олмайын! Бу
эцндян етибарян Надир йени бир щяйата гядям гойур. Буна
ямин ола билярсиниз. Мян Надиря бундан сонракы ишляриндя
щяр ъцр йардымчы олаъаьам, - deyə Адили инандырмаг цчцн
ялими онун чийниня гойдум.
-- Сиз Надири яввялляр таныйырдыныз? - Адил bu dəfə dönüb
мяндян сорушду.
-- Мян Надири ушаглыгдан таныйырдым, садяъя, чохдан иди ки,
эюрцшмцрдцк, - юзцмц о йеря гоймадым.
-- Йахшы, йолунуз щямишя ачыг олсун! Amma bизляри йаддан
чыхармайын! - Адил бизи кцчя гапысына кими ютцряркян эюз
йашларыны эцъля сахлады...

***
Nadiri евя эяtirənдян сонра эяляъяк планларымызы
мцзакиря етмяйи гярара алдыг, - ani fasilədən sonra sükutu
yenə Oqtay pozdu - Ən əsası Nadirə güclü mütəxəssis
köməyi lazım idi. Tanışların vasitəsilə yaxşı həkim tapdım.
Həkim normal pul sayəsində Nadiri lazımınca müalicə etdi.
Bir ildən sonra o, tam normal həyata qayıtdı. Müalicədən
sonra spirtin iyi gələndə, inanın ki, Nadirin ürəyi ağzına
gəlirdi. Həkim də ona tapşırmışdı ki, bir qram içsən,
ölümdən qaça bilməyəcəksən. Bundan sonra əlimizdə olan
vəsaitlə yaxşı biznes qurmaq olardı. Biz də elə etdik.
Qardaşım uzun müddət ayaqqabı fabrikində aparıcı
mütəxəssis işləmişdi, indi təqaüdçü idi, həm də yataq
xəstəsiydi. Onun məsləhəti ilə orta səviyyəli bir sex aldıq.
Айаггабынын моделини qardaşımın танышлары васитясиля
Италийадан эятирдик.Тикдийимиз айаггабылар дярщал сатылырды.
Мцштяриляримиз дя günü-gündən artırdı.Тялəбат артыгъа, сехи
də эенишляндирмяйя
башладыг. O vaxtlar müstəqillik
illərimizə düşürdü. Bir balaca istedadı və bacarığı olanlar
parlaya bildilər. Əlbəttə, bu zaman oğrular da, pula həris
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insanlar da qabağa düşdülər. Amma biz halallıq yolunu
tutduq.
Бир эцн Надир деди ки, бир йанаъагдолдурма мянтягяси
ачмаг истяйир. Onun бу фикрини чох бяйяндим. Дцшцндцм ки,
Надир еля бу сащянин əsl мцтяхяссисидир дя.
Надир йанаъагдолдурма мянтягясини ачды. Ян бюйцк
уьурларымыз бундан сонра башлады. Шящярин мяркязиндя цч
айаггабы, ики ярзаг маьазаmız vardı. Надир ися tezliklə
йанаъаг сащясиндя daha тез танынды.
O, ики ушаг баьчасыны щимайяйя эютцрмцшдц. Müstəqil
ordumuza on milyon manatdan çox pul köçürdük. Hər ay
cəbhə bölgəsinə yemək, siqaret, pal-paltar aparırdıq. Bir
neçə qaçqın-köçkün ailəsini himayəyə götürmüşdük.
Bir gün eşitdim ki, Надирi dövlət tərəfindən нефт сянайеси
цзря məsul бир вязифяйя qoymaq istəyirlər. О, яввялъя имтина
етмяк истяди, амма мяним тякидимля razılıq verdi.
İllər keçdikcə Надир щяйатда истяdiкляриня бир-бир наил
олурду. Анъаг бир шей онун цчцн ялчатмаз эюрцнцрдц. Щяр
дяфя аиляси барясиндя сюз дцшяндя мяйус олурду. Artıq o,
щяйатда принсипиал бир инсана чеврилмишди. Гаршысына гойдуьу
мягсядя ян qısa заман кясийиндя наил олмаьа чалышырды. “Иш
адамы цчцн вахт гызылдыр” шцары артыг Надирин щяйат девизиня
чеврилмишди. Надирин щяйата кечирдийи лайищяляр Азярбайъана
бюйцк уьурлар газандырды.
Gördüyün kimi iнди танынмыш иш адамы олан Надирин щяр
шейи вар, ailə-uşaqdan башга...
О, садя və чох тявазюкардыр. Kечмиш гоншусу Адилэили
дя унутмады. Адилин оьлу инди Надирин саь ялидир. Она щяр ъцр
шяраит йарадыб.
-- Мян баша дцшдцм ки, вар-дювлят инсаны хошбяхт едя
билмяз, йалныз инсанын щяйатдан истядиклярини реаллашдыра биляр,
мцяййян мювгейя галхмагда бир васитя ола биляр, щюрмятин
артар, сянинля щесаблашарлар, сюз сащиби ола билярсян, амма,
щеч вахт мяняви ращатлыг щисс етмəzсян. - Надир йенидян
сющбятя гошулду. - Мянъя, инсаны хошбяхт едян əsas amil
onun аиляси вя ювладларыдыр. Щяр ъцр имканым вар, амма elə
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başa düşürəm ki, onlarsız tənha və kimsəsizəm. - Мян
онлары щеъ ъцр тапа билмядим.Йашадыглары района эетдим.
Дедиляр ки, беш ил юнъя бцтцн аиля цзвляри иля бирэя harasa
köçüb узагlara эедибляр, амма щеч кимя щеч бир цнван
вермяйибляр. Шящяри яляк-вяляк елядим, анъаг онлардан щеч
бир сораг ала билмядим, elə bil онлар щеч йохмушлар.
Аилямин tapылмасы цчцн müraciət etmədiyim yer
qalmadı. Heç yerdən сораг ala bilmədim. Вахтында ailəmi
хошбяхт едя билмядим. Бу дa бир таледир. Мяним аъы
талейим! Онлара чох аъы чякдирдим, əziyyət verdim.
Мягсядим няйин бащасына олур–олсун аилями тапыб, онлардан
мяни яфв етмялярини риъа етмякдир. Эюрясян, онлары тапа
биляъяйямми? Бу, хошбяхтлийя дя наил ола биляъяйямми?!
Инди мяни дцшцндцрян анъаг бу суалlarдыр. Щяйатда бцтцн
мцшкцл мясяляляри щялл етдим, бцтцн чятинликляри адладым, ня
истядимся, ону ялдя етдим. Аилями тапмаг ися щяйатда
мяним сонунъу истяйимдир. Яэяр кимся беля бир заманда
мяня аилями гайтарса, onun üçün hər şey edərəm, lazım
gəlsə, вар-дювлятимдян кечмяйя щазырам. Щара эедирямся,
эюзляримля ailəmi ахтарырам...
Арайа дярин бир сцкут чюкдц. Сцкуту bu dəfə мян
поздум:
-- Цмидинизи цзмяйин, Надир мцяллим. Билмяк олмаз, бялкя
еля lap yaxın эцнлярин бириндя кимся сизя хош хябяр
gətiряъяк.
-- Ъямил мцяллим, мяни ян чох narahat edən одур ки,
щяйатдан нigaran кючmüyüm. Ölümdən qorxmuram.
Əstəğfürullah, bu, Allahın əmridir. Qorxum odur ki, ailəuşağımı görmədən, onlardan halallıq almadan köçüm.
Юмрцмцн сонунъу эцнц дя олса, онларын мяни
баьышламаларыны истярдим. - Надир дяриндян кюкс ютцрдц, сифяти
тутулду, эюзляри долду. -- Сизин бу барядя бир шей йазмаг
фикриниз вармы? - Бу дяфя Надир дцз эюзляримин ичиня бахды.
-- Ялбяття, йазаъаьам. Сиз мяня бу эеъя эюзял бир мювзу
бяхш етдиниз. Мян бу щадисяляри олдуьу кими гялямя
алаъаьам, - мян дя тяряддцд етмядян ъаваб вердим.
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-- Йахшы, артыг эеъдир, йатмаг лазымдыр. Ъямил мцяллими дя
йаманъа йордуг. Огтай ями, Ъямил мцяллимин йери
щазырдырмы? - Надир айаьа дурду.
-- Ялбяття, щазырдыр! - Огтай киши тез ъаваб верди.
-- Бяс мяни евя апармайаъагсан? - тяяъъцбля Надирдян
сорушдум.
-- Онсуз да сящяр тездян дуруб хястяханайа эедяъяйик, дейя Надир хястяxанадакы сющбяти təzələdi.
-- Eля ися евя зянэ вурум ки, наращат олмасынлар, - дейя
телефонла евиmə мясяляни анлатдым.
-- Бу барядя сиз щеч наращат олмайын, Ъямил мцяллим.
Данышдыьымыз кими, сабащ хястяханайа бирликдя эедяъяйик.
Xястяхана da bizə даща йахындыр, няинки сизя. - Надир мяни
ямин етди.
-- Йахшы, эеъяниз хейря галсын! - дейиб Надир отаьына
keçди.
-- Хейря гаршы! - дейиб мян дя Огтай яминин архасыnъа
мяним üчцн щазырлаnan отаьа эетдим.
Сящяр еркян йухудан галханда Огтай киши артыг сящяр
сцфрясинин щазыр олдуьуну билдирди. Надир дя ойанмышды.
-- Сабащыныз хейир олсун! - дейиб ял-цзцмц йумаг цчцн
ванна отаьына кечдим.
-- Ахшамы йата билдинизми?
- Надир эцляряк сорушду.
Mяндян ъаваб эюзлямядян ялавя етди. - Йатмаг дейяндя
ки, онсуз да biz yatağa girəndə сящяря аз галырды да.
-- Дцз дейирсиз, йухуйа эедя билмядим. Анъаг бу, ахшамкы
сющбятин тясириндян иди. Бу мювзу мяним üчцн
эюйдяндцшмя олду. Бунун цзяриндя щюкмян ишляйяъяйям.
Сизя сюз верирям. – Мян Надири дя, Огтай кишини дя ямин
етдим.
-- Йахшы, яввялъя, достунузу щякимя эюстяряк, сонрасына
бахарыг, - дейя Надир мяни тялясдирди.
Сящяр йемяйиндян сонра Надирля мян бирбаш достумун
йатдыьы хястяханайа эялдик. Надир достумун щякими иля ня
данышдыса, эялиб мяня деди ки, эедирик. Мян Надирдян
сорушдум:
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-- Щяким иъазя вердими Щаъыны бурадан чыхармаьа?
-- Иъазяни алмышам, наращат олмайын! Щякимя дедим ки,
хястяни апарата салмаьа апарырыг. - Надир эцляряк бизи
тялясдирди.
-- Щялялик бурада сизляря ещтийаъ йохдур, йахшы олар ки, сиз
евя эедясиниз. Онсуз да Щаъыны бялкя евя эятирдик. Щякимин
йанындан чыхандан сонра, мян сизинля ялагя йарадаъаьам,
– дейя мян Няъибя ханымла достумун qızının евляриня
эетмяйи тякид етдим.

***
... Надирин досту Ряшад щяким Hacını мцайиня етдикдян
сонра цзцнц бизя тутdu:
-- Сизин хястяниз саьламдыр. Анъаг мян она ики дярман
йазаъаьам. Oнлары гябул етдикдян сонра хястяликдян щеч
бир ясяр-яламят галмайаъаг. Amma хястянин истиращятя
ещтийаъы вар. Щамысы бу гядяр. Щаращатчылыьа щеч бир ясас
йохдур.
Мян тяяъъцбля достум Щаъынын цзцня бахдым. Щаъы
щювсялясизлик едяряк, щяйəъанла диллянди:
-- Аллащ кюмяйиниз олсун, щяким. Сиз олмасайдыныз, щяким
йолдашларыныз мяни эюз-эюряти гяссаб киmi дoьрайаъагдылар.
Щаъы Елдар ялини ъибиня салыб щякимя няся вермяйя
чалышды, амма Надир буна имкан вермяди. О, Щаъынын ялини
еля ъибиндяъя тутуб сахлады.
-- Наращат олмайын, сиздя горхулу щеч ня йохдур, - щяким
эцляряк Елдары бир даща ямин етди.
Hяр цчцмцз Ряшад щякимя миннятдарлыьымызы билдирдикдян сонра, Надир бизя байыра чыхмаьымызы хащиш етди.
Биз дя байыра чыхыб ону эюзлядик.
Аз кечмядян Надир ялиндя ресепт бизя йахынлашды:
-- Бу да сизин дярманынызын ресепти, - деди.
-- Сизя дя чох тяшяккцр едирик. Зящмят чякдиниз, – дейя
достум Надиря миннятдарлыьыны билдирди.
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-- Щяйатда щяр шейдян юнъя етибарлы достлугдур. Мян буну
Ъямил мцяллимин тимсалында бир даща эюрдцм. Йахшы достлары
горумаг лазымдыр. Сизин хябяриниз олсун ки, Ъямил мцяллим
бу ахшам евя эедя билмяйиб. – Надир фяхрля дюнцб мяня
бахды. Мян ися щеч ня демядян башымы ашаьы дикдим.
-- Ъямил, бу, неъя олду?! – Щаъы тялаш ичиндя мяндян
сорушду. - Бяъ евдякиляр неъя? Йягин онлар сящяря кими
йатмайыблар!
-- Наращат олма, зянэ едиб евдякиляри хябярдар етмишдим, дейя достума тохтаглыг вердим.
Надир бизи йенидян машынында яввялки хястяханайа
эятирди.
-- Эюрясян, щяким Елдары бурахаъагмы? – Мян цзцмц
Надиря тутуб сорушдум.
-- Ня дейиб бурахмайаъаг? Наращат олмайын, орасыны мяня
həvalə edin. - Надир щякимля данышмаьа эетди. Вя бир аздан
эцля-эцля эери гайытды.
-- Инди евя эедя билярик.
-- Сизя неъя тяшяккцр едяъяйими билмирям, - дейя Щаъы
Надиря йенидян миннятдарлыьыны билдирди.
Надир бизи евя эятирди.
Щаъы ня иллащ еляся də, Надир евя кечмяди.
-- Башга вахт, Иншаллащ! Щя, Ъямил мцяллим, бу, мяним визит
картымдыр. Эютцрцн, лазым олаr. Чцнки биз бундан сонра
бялкя, тез-тез ялагя сахламалы олдуг. - Надир дюш ъибиндян
чыхардыьы визит картыны мяня узатды.
-- Ялбяття, бундан сонра бизим эюрцшляримиз mütəmadi
олаъаг! - Мян də Надири ямин етдим.
Мян ишя эедиб, еля щямин эцн də мювзу barədə
düşünməyə başladım. Щямин материалы “Сянсизлик” башлыьы иля
гязетimizin növbəti sayında дяръ етдирдим. Yазыда Надирин
аилясиня, ювладларына олан щисслярини даща təsirli, даща
габарыг шякилдя təsvir etmişdim. Аиля севэиси, ювлад щясряти
йазыда дольун якс олунмушду. Yazıdakı щяр бир сятири
кювряк нотлар цзяриндя вермяйя чалышмышдым.
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Мяним Русийанын Иркутск вилайятиндя узун иллярдян
бяри ишляйян Йагуб адында əski бир достум da варды.
Ахшам иди. Шам йемяйиня тязяъя башламышдым ки, телефон
зянэ чалды. Оьлум дястяйи галдырды, сонра да ону мяня
узатды: “Ата, сəni истяйирляр” деди. Мян дястяйи алан кими
цстцндян сяккиз ил кечмясиня бахмайараг, достум
Йагубун сясини дярщал таныдым.
-- Сясини ешидяк, гардаш! Хош эялмисян Вятяня! - Уъа сясля
дилляндим.
-- Гардаш, евя индиъя чатмышам, биринъи олараг сяни арадым.
Де эюрцм, мяним цчцн бир шей йазмысанмы?! Дцзц,
йазыларындан ютрц чох дарыхмышам. Kечян дяфя апардыьым
щекайяляриni рус гязетляриндя дя чап етдирдим. Орадакы
щямйерлиляримиз сяни артыг, гийаби дя олса, таныйырлар. Де
эюрцм, кефин неъядир? Аилян, ушаглар неъядиляр? - Йагуб
суаллары бирняфяся йаьдырырды. - Йеня дя щяминки йериндя
ишляйирсян? Сабащ иш йериня эяляъяйям, отуруб ямялли–башлы
сющбят едярик.
Yaqub Mirzəyev Rusiyada yaşayan iş adamlarımızdandı. Respublikamız müstəqillik əldə edəndən sonra
Yaqubun respublikamıza, vətənimizə çox böyük köməyi
dəyirdi. Belə ki Milli Ordumuza çox böyük maddi yardım
göstərmişdi. İmkansız ailələrə, qaçqın və köçkünlərə də hər
ay yardımlar edirdi. Çox mehriban, xeyirxah, qayğıkeş və
dost-yoldaş qədri bilən bir insandır. O mənim də xətrimi çox
istəyir. Yazılarıma, bədii yaradıcılığıma hamıdan çox Yaqub
maraq göstərir. O, Rusiyadan Bakıya gələn kimi birinci
mənə baş çəkir və yeni yazılarımla maraqlanır...
Ертяси эцн Йагуб иш йеримя эялди. Узун иллярин щясрятли
достлары кими гуъаглашыб, юпцшдцк. Xeyli hал - ящвалдан
сонра Йагуб сорушду:
-- Де эюрцм, тязя няlər yaratmısan? Hамысыны топлайыб
мяня верярсян - юзцмля апараъаьам. Инан ки, орадакы
щямйерлиляримиз дя сянин йазыларынı böyük səbirsizliklə
gözləyirlər.
-- Йахшы, йахшы, аз тярифля.
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-- Гардаш ъаны, дцз дейирям. Oradakı qоншуларымызын чоху
йерлиляримиздир. Онлар щяр дяфя мяним Азярбайъандан
эялишими intizarla эюзляйирляр. Билирляр ки, йени китаб, йени
гязетlə gəlmişəm Vətəndən. Индися, дур эедяк, бир йердя
нащар едяк. – Йагуб мяня тякид етди.

***
... Йагубла son эюрцшцмдян бир ай ютмцшдц. О мянимля
эюрцшənдян ики эцн сонра йенидян Русийайа гайытмышды. Бир
эцн ишдя оларкян ял телефонума зянэ эялди.Йагуб иди. Kefящвалдан сонра мяня həm də чох мцщцм бир хябяr
çatdıracağını da söyləди. Dеди ки, мяним гязетдя чап
етдирдийим “Сянсизлик” адлы йазымы онларын Азярбайъандан
qonaq gəlmiş qadın гоншусу да охуйуб. O, йазыны
охуйандан сонра щuшуну итириб. Щятта “скоро” da чаьырıblar.
Qadın сорушур ки, мягалядя эюстярилян Надир доьруданмы
инди танынмыш иш адамыдыр?
Мян дедим ки, бяли, Надир инди Азярбайъанда танынмыш
böyük bir иш адамıdır. Йагуб onu da söylədi ки, бу гадын
Надирин кечмиш щяйат йолдашы олдуьуну иддиа едир. Мян
дедим ки, бу хябярин гиймяти инди мяним üчцн чох
ящямиййятлидир. Демяк, Надирин щяйат йолдашы вя ювладлары
саь-саламатдылар. Аллащ сяни шад хябяр елясин, Йагуб!
Севинъимин щядди-щцдуду йох иди. Демяк, узун
иллярдян бяри гцрбятдя бир-бирiляринин щясрятини чякян аиля
йенидян бир йердя йашамаг шансы газанаъаг! Щям дя
яввялкиндян даща фяргли, даща хюшбяхт йашайаъаглар! Мян
щяля Надирин бу хябяри ешидяндян сонра щансы щиссляри
кечиряъяйини демирям. Бу хябярин севинъини йашамаг, неъя
дя бюйцк хюшбяхтликдир! Мян бу шад хябяри Надиря неъя
çatdıracağım барядя дцшцнмяйя башладым. Щамыдан
даща чох мяним севинмяйя щаггым варды, чцнки бу
яламятдар щадисянин ясас сябябкары мян идим.
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Yазы гязетдя дяръ олунандан сонра, mən onu Надиря
эюстярмишдим. О, йазыны бирняфяся охумушду. Охуйандан
сонра:
-- Чох тясирли йазмысан. Ящсян гяляминя! Мян юзцмц sanki
йенидян кяшф етдим. Инди баша дцшцрям ки, инсан çox vaxt öz
сящвлярини эюря билмир. Мян isə бу йазыда юзцмц йенидян
эюрдцм. Сян о заман qəlbimdən keçənləri necə də
oxumusan? Ахы бунлары мян сяня данышмамышдым
демишди.
Мян дя Надиря: “Бунлар да мяним йазычы тяхяййцлцмцн
мящсулудур” - демишдим.
Йагубла telefon söhbətini гуртаран кими севинъяк Надиря
зянэ вурдум. Bildirдим ки, onunla тяъили эюрцшмяк
истяйирям. Надир офисиндя iди.
Ишдян чыхыб бирбаш офисиня эетдим. Qуъаглашыб эюрцшдцк.
-- Яйляш эюряк. Де эюрцм, чай ичяъяксян, йохса кофе? Надир сорушду.
-- Чай даща йахшыды. Кофейля elə sən deyən qədər арам
йохдур - дедим.
Надир катибя qıza чай gətirməsini xahiş etdi.
-- Надир, йадындадырмы, сян мяня щяйат щекайяни
данышанда, сяндян сорушдум ки, бирдян аилян тапылды. Онда
сян неъя щярякят едярсян?! - сорушмушдум.
Надир сюзцмц тамамламаğa имкан вермяди:
-- Йохса, Нярэиздян, ушагларымдан
бир
хябярmi
ешитмисян?! - qeyri-ixtiyari йериндян галхыб, щяйəъанла
сорушду.
-- Бир щювсялян олсун - дедим.
-- Бяли, мян дедийим сюзцмцн цстцндя дурурам. Аилямдян
мяня доьру-дцрцст хябяр верян адама бцтцн вар-дювлятими
вермяйя щазырам. - Надир вердийи сюзцнцн аьасы олдуьуну
бир даща xatırlatdı.
-- Сяня инди бир телефон нюмряси веряъяйям, ора зянэ вур дедим.
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Мян Русийада йашайан достум Йагубун телефон
нюмрясини Надиря узатдым.
Надир телефон нюмрясини эюрян кими:
-- Бу ки Русийа нюмрясидир - деди.
-- Щямин нюмряйя зянэ вур! – təkrar dilləndim.
Надир тез ял телефонуну эютцрцб щямин нюмряни йыьды.
Мян она дедим ки, щямин нюмрянин сащиби Йагубдур. Онa
de ки, «Сянсизлик» мягалясиня эюря зянэ едирсян вя
щямин
мягаляни
охуйуб юзцндян
эедян qадынла
данышмаг истяйирсян.
-- Щямин гадын ким олуб?! - Надир щяйяъанла мяндян
сорушду.
-- Йагубла данышандан сонра özün бу суала
ъаваб
тапаъагсан - дедим.
Бу заман Йагуб Надирин зянэиня ъаваб верди.
-- Салам, щямйерли! Йагубдурму? Мян Ъямил müəllimin
досту Надирям. Сиzdən Ъямилин “Сянсизлик” йазысыны охуйуб
щuшуну итирян гадынын кимлийини билмяк истяйирям. Доьруданмы?! - дейя Надир севинъяк гышгырды. - Онунла даныша
билярямми? Сизя миннятдар олардым. Ахшам саат нечядя?
Йахшы, йахшы. Дейин эюрцм, онун нечя ушаьы вар? Щя,
дцздцр. Билмирсиз, аиля щяйаты гурубму? Гардашынын ады
Фуаддырмы? Щя, чох йахшы. Онда ахшам зянэляшярик! Чох
саь олун! Вятяндян, достун Ъямилдян дя sизя чохлу
саламлар вар!
Надир телефонда сюзцнц битирян кими гырьы кими цстцмя
шыьыды:
-- Сян мяня Нярэизими, ювладларымы йенидян гайтардын,
Ъямил! - мяни бярк гуъаглайыб юпдц. - Ахы мян онун
гардашынын ишлядийи йери дя ахтармышдым. Демяк, изи
аздырмагдан ютрц башга шящяря кючцбляр. О вахт мяним
аьлыма эялди ки, Нярэизи вя ушагларымы онун Русийада
йашайан гардашы Фуад апарыб. Сонрадан мян Фуадын
йашадыьы шящяря эетдим.
Дедиляр ки, бурадан кючцб
эедибляр. Щарайа кючдцклярини ися кимся билмяди. Сян бир
ишя бах! Тале йенидян цзцмя эцлдц. Эюрясян, оьлум
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Rəşad, гызым Зярифя неъядиляр?! Онлар инди мяни баьышлайаъаглармы? Щеч билмирям, ахшама кими неъя дюзяъяйям?!
-- Йагуб сяня конкрет ня деди, Надир? - мян сорушдум.
-- Деди ки, инди ишдяйям, ахшам евя эедяндян сонра, зянэ
едиб данышарыг.
-- Демяк, узун иллярин щясрятиня сон гойулур бу ахшам,
- дейя Надиря эюзайдынлыьы вердим.
-- Щяля, инана билмирям. Сясини ешидяндян сонра инанаъаьам. Демяк, бу эцня кими мяни эюзляйиб. - Надир юзцня
йер тапа билмирди.
-- Ращат ол, бир аз. Щяр шей дцшцндцйцн кими олар, Иншаллащ! Надиря тохтаглыг вердим.
Мян айаьа галхыб эетмяк истядим, амма Надир:
-- Щара эедирсян? Ахшама кими мянимля галмалысан! Инди
бир аздан чюряк йемяйя эедяъяйям. Щяля нащар да
елямямишям. Бу эцн мяним üчцн эярэин кечib. Юзцмц
чоx йорьун щисс едирдим, анъаг сянин бу хябярин бцтцн
йорьунлуьуму bədənimdən чыхарды.
-- Йахшы, онда дур, эедяк! - Надири тялясдирдим.
Йемякдян сонра Надир мяни евя эетмяйя гоймады.
Орадан бирбашa онун офисиня эялдик. Артыг ахшам
дцшмцшдц. Надир Йагубун зянэини сябирсизликля эюзляйирди.
Мян Надирин неъя тялаш ичиндя олдуьуну, неъя щяйəъан
кечирдийини эюрцрдцм. О, щеч ня демядян, отагда вар-эял
едирди. Мян баша дцшцрдцм ки, Надир illər uzunu бу аны
эюзляйиб. Бу заман Надирин мобил телефонуна зянэ эялди.
-- Йагубдур! - ucadan мяня deди.
-- Салам, Йагуб мцяллим! Иъазя верин, мян сизя зянэ едим.
- Надир телефону сюндцрдц, йенидян Йагубун нюмрясини
йыьды.
-- Йагуб мцяллим, инди Нярэиз йанындадырмы? Онда зящмят
олмаса, телефону она верин.
-- Nərgiz... Nərgiz... - hıçqırıq Nadiri boğdu, telefonun o
başında da hıçqırıq səsi gəlirdi.
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-- Nərgiz!.. Nərgiz!.. Mən... mən necə də pis adam
olmuşam, məni... - sözünün ardını deyə bilmədi . Boğazı
qəhərdən tutulmuşdu. O biri tərəfdə isə hıçqırıq artıq
ağlamağa çevrilmişdi.
-- De görüm... Uşaqlar... Salamatsınız?!..
-- Hə... hə... - cavabı gəldi.
Uzun bir fasilə yarandı...
Nadir məni qucaqladı, daha da bərkdən hönkürtü vurdu.
Mən onu sakitləşdirməyə çalışdım. O, Nərgizə dedi:
-- O məqaləni yazandı, Cəmil müəllimdir, ona həyatım boyu
minnətdaram. Nərgiz, daha ağlama!
-- Balaların yanımdadır, danışmaq...
-- Yox, yox... Daha dözə bilmərəm... Gəlirəm!
Надир телефон qulağında bir xeyli susub qaldı - danışa
bilmədi. Йалныз эюз йашлары ахыдырды. Uзагда, гяриб дийарда
Нярэиз дя аьлайырды. Бу эюз йашлары инди онларын гялбляриндяки
узун иллярдян бяри йыьылыб галмыш нисэили, гями, кядяри, щясряти
йуйуб апарырды. Юзцмц сахлайа билмяйиб, мян дя аьладым.
Ял дясмалымы чыхарыб эюзляримин йашыны силдим...
... Ертяси эцн Надир Русийайа учду. On эцндян сонра
Надир аиляси вя ушаглары иля бярабяр эери гайытды. Щямин анлар
Надир санки ганадлы гуш кими учурду. Надирин ушаглары да
щяйат йолдашы кими чох аьыллы, мядяни, яхлаглы вя суйуширин
идиляр. Онлар ятрафдакылара чох тез гайнайыб гарышдылар. Ряшад
щцгуг факцлтясинин сонунъу курсунда, Зярифя ися тибб
университетинин цчцнъц курсунда охуйурду. Надир ювладлары
иля дя фяхрля данышырды. Санки ушаглар да аталары цчцн
дарыхмышдылар. Надир бцтцн ишчилярини, дост-танышларыны dəvət
etmişdi бу яламятдар эцн münasibətilə. Мяълисдя ян чох
мяндян сющбят эедирди. Чцнки бу севинъин, той-бцсатын
сябябкары, təbii ки мян идим...
Надир мяълисин ширин йериндя мяня йахынлашыб деди:
-- Гардаш, инди диля мяндян, ня дилярсян!
-- Ня дилямялийям ки?.. Бундан бюйцк севинъ ола билмяз
мянимчцн! Ян бюйцк хошбяхтлик башгаларынын хошбяхтлийи
цчцн чалышмаг, онлары севиндирмякдир. Бу эцн мяним гялбим
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даьа дюнцб! Демяк, киминся хошбяхт олмасында, азъа да
олса, пайым вар. Бу, məndən ötrü ян бюйцк щядиййядир.
Сянъя, хошбяхтликдян, севинъдян, достлугдан, гардашлыгдан бюйцк немят, бюйцк щядиййя ола билярми?! Ялбяття ки
yox!
-- Хейр, хейр! Бу, беля олмаз! Мян вердийим сюзцн
аьасыйам. Билирям, беля шейлярдя сянинля йарыша билмярям,
амма бир щяфтядян сонра зянэими эюзля! Юзцн билирсян ки,
мян дя сюз алтда галан оьуллардан дейилям! Демяк, бир
щяфтядян сонра эюрцшцрцк. -- Надир эцляряк саь ялини чийнимя
гойду.

***
... Той-бцсатдан бир щяфтя сонра Надир иш йеримя эялди.
Ялимдя гязетин нювбяти сайы цчцн материал щазырлайырдым.
Йазыны гуртармаг цзря идим. Надир мяня тякид етди ки, бир йер
вар, onunla ора эетмялийям. Dедим ки, ялимдя бешъя
дягигялик ишим вар, ону гуртарым, сонра эедярик. Надир ися
биръя дягигя də олса, эюзляйя билмяйяъяйини деди. О, ялини
атыб йаздыьым мягаляни эютцрцб голтуг ъибиня гойду.
-- Бу эцн сянин бу редаксийада сонунъу иш эцнцндцр, дейя Надир эцлцмсяди. - Сабащдан мяним мятбуат катибим
ишляйяъяксян. Отаьын да артыг щазырдыр. Йахшы олар ки, бу
мягалянин явязиня, гязет рящбяринин адына ишдян азад
едилмяйин барядя яризя йазасан.
Мян вахтиля Надирин мяня дедийи сюзляри хатырладым. О
демишди ки, аилясини тапса, мяни дя йанында ишя эютцряъяк.
Мян даща щеч ня демядян, столун цстцндяки аь вярягдян
бирини эютцрцб ишдян чхмаьым барядя ишлядийим гязетин
тясисчисинин адына яризя йаздым. Дцзц, тясисчи мяни щеч ъцр
бурахмаг истямирди. Чцнки редаксийада щям дя онун бцтцн
ишлярини мян эюрцрдцм. Амма эетмяйимин зярури олдуьуну
она билдирдим.
Надир мяни машынла редаксийадан бирбаш йени тикилян 16
мяртябяли bir бинанын йанына эятирди. Mашындан дцшмяйими
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тякид етди. Деди ки, бурадакы фящлялярля данышыб, сабащ баь
евиндяки бязи эюрмяли ишляри онлара баша салаъаг. Мян дя
машындан дцшцб, Надирин ардынъа бинанын бешинъи
мяртябясиня галхдым. Надир гаршы -гаршыйа сейф гапысы олан
ики отаьын арасында дайаныб эялмяйими эюзляйирди. Мян ора
чатан кими гапынын бирисини итяляйиб ачды. Мян дя ичяри кечдим.
Отагда усталар ишляйирди. Mənzil икиотаглы иди.
-- Ъямил мцяллим, бу отаглары щансы стилдя тямир едилмясини
истяйирсян? - Надир мянim fikrimi öyrənmək istədi.
-- Мянми?! -Тяяъъцбля сорушдум.
-- Бяс неъя? Щяр кясин юз зювгц вар.Йяни бу отаглары
зювгцня уйьун тямир етдирмяк даща сянин ишиндир. - Надир
саймазйана мяня бахмадан усталара тяряф эетди.
Мян ися щяля дя щеч бир шей баша дцшмцрдцм. Аммa
сонрадан анладым ки, бу отаглары Надир мяня щядиййя еtmək
istəyir.
-- Ъямил мцяллим, усталарла данышмышам, щансы формада
истяйирсян, тямир етдиря билярсян. Усталарын зящмят щагларыны
да вермишям. Сиз йалныз онлара эюстяриш веряъяксиниз. Инди
ися кечяк, гаршыдакы отаьа, - дейя Надир голумдан тутуб, о
бири mənzilə апарды. Бу mənzil дя икиотаглы иди. Бурада да
усталар ишляйирдиляр. Мян ися щеч ня данышмадан ишин сонуну
эюзляйирдим.
-- Чох мцбарякдир! Саь - саламат отурасыныз! Евиниздя
щямишя шадйаналыг олсун! - Надир бу дяфя ялими сыхыб эцлдц
вя дярщал ялавя етди: - Щя, ону демяйи унутдум. Ики отаг
сянин, ики отаг да оьлун Пярвизин! Индики эянъляря щюкмян
айрыъа ев лазымдыр. Писдир бяйям? Оьлунла гоншу олаъагсан
да!
-- Бцтцн бунлар ня демякдир, Надир?! Сиз мяня хяъалят
верирсиниз! Мян бунлары неъя эютцря билярям?! - Гяти етиразымы
билдирдим.
-- Бунлар щяля сон дейил! Инди бурадан чыхыб, бизя эедирик. Надир йенидян голумдан тутуб ашаьы дцшмяйи тякид етди.
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Надирэиля чатанда ушаглары - Zərifə ilə Rəşad эялиб
ядябля мянимля эюрцшдцляр. Нярэиз ханым да мянимля щалящвал тутду.
-- Де эюрцм, сцрцъцлцк вясигян вармы? - Надир мяня тяряф
дюняряк, гяфил сорушду.
-- Бяли, вар. Чохдан варымдыр, амма истифадя етмямишям,
атмышам галыб евдя, - cаваб вердим.
-- Бу эüндян сонра, онdan istifadə edə biləcəksən! Ал, бу
ачарлары! Бах, эюрдцйцн бу тязя “Мерcедес” дя сяниндир!
Саьлыгла ишлядясян! Щалал хошун олсун! - Надир ялиндя
тутдуьу машынын ачарыны zorla овъума басды.
-- Бу, ня демякдир, гардаш?! Бу, лап аь олду! Мян буну
щеч ъцр гябул едя билмярям! - дейиб ачары йенидян Надиря
гайтармаьа чалышдым. Надир ися бунун явязиндя:
-- Эял, отур! Ишя сал, эюрцм! Сцря билирсянми? - сорушду.
-- Хейр! Мян индийя кими шящярдя машын сцрмямишям! дедим.
-- Ейби йохдур, юйрянярсян. Бу эцнлцк Ряшад сяни апарар
евя. - Надир бяркдян эцлдц. Сонра цзцнц Нярэиз ханыма
тутуб сорушду: - Йемяк щазырдырмы?
-- Щазырдыр! Сизи эюзляйирдик! - Нярэиз ханым да эцлцмсяди.
- Чох мцбарякдир, Ъямил гардаш! Саьлыгла ишлядясиниз!
Мян ися утандыьымдан юзцмя йер тапа билмирдим.
Kürəyim su içində idi. Bu qədər hörməti heç yuxumda da
görməmişdim. Həm də təmənnasızlığa alışmışdım. Надирин
мяня ев баьышламасыны баша дцшдцм, амма бу тяряфдян
машын да вермяси мяни чыхылмаз дурума салды. “Хейр,
машыны гябул едя билмярям” - дейя фикирляшяряк машына тяряф
эетдим. Надирин вердийи ачары машынын цстцня гойуб:
-- Мян бу щядиййяни гябул едя билмярям. Hядиййя bir
олар. Евляри гябул едирям, амма, машыны йох. Гой бу машын
Ряшадын олсун! - дедим.
-- Сян щеч наращат олма, Ъямил. Ряшадын машыны гараждадыр.
- Надир эцлцмсяйяряк, мяня тяряф эялди.
-- Атам дцз дейир, Ъямил ями. Атам мяним цчцн тязя
“Лексус” алыб, - дейя Ряшад тез диллянди.
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-- Щайды, инди də сцфря башына! Bундан сонра daha щеч
бир етираз гябул олунмур, Ъямил! Сян мяня ailəmi-uşağımı,
щяйатымы гайтардын, гардаш! Мян сяня бцтцн юмрцмц
борълуйам! Бунлар нядир ки?! Щяля Пярвизин тойуну да юзцм
едяъяйям, inşallah!
...Tясадцфи бир эюрцш вя бир yazı щяйатымы бцсбцтцн
дяйишди. Əlbəttə, istəməzdim ki, Nadir mənə bu qədər maddi
köməkliklər etsin. Bir qəzet yazısı nə olan şeydir ki!..
Təmənnasızlığa alışmış bir şəxsi, adi bir qəzet
redaktorunu, qəribə də olsa, bu hədiyyələr o qədər də
sevindirmədi. Çünki mən bu ailənin sevinci ilə hələ uzun
müddət yaşamaq, zövq almaq istəyirdim. Amma mənə
edilmiş maddi köməklik içimdəki sevinci bir anlığa qovub
apardı...

Son
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Nakam məhəbbət
(povest)
Eşq qadının həyatında bir
romandır, kişidə isə tək bir
hissədir.
Konfutsi.
Mən Ədalətlə bir sinifdə oxuyurdum. O, bütün şagirdlərdən fərqlənirdi. Əlaçı idi, müəllimlər də xətrini çox
istəyirdi. Riyaziyyat, ədəbiyyat, rus dili və ingilis dili
fənlərindən yoxlama yazı işi olanda hamımız Ədalətdən
kömək gözləyirdik - ondan köçürürdük. Düzü, Ədalət heç
kimin qəlbini qırmazdı, özü yazıb qurtaran kimi, uşaqlara
kömək edərdi. Bu “səxavətinə görə” müəllimlər onu
dəfələrlə məzəmmət etsə də, Ədalət elə həmin Ədalət idi.
Mənə xüsusi kömək göstərərdi. O, mətni həmişə ayrıca
vərəqdə yazıb mənə ötürərdi.
Ədalət kimya, fizika və biologiya elmi ilə bağlı əlinə
hansı material düşürdüsə, onu oxuyardı. O, həmin fənlər
üzrə rayon və respublika olimpiadalarında dəfələrlə iştirak
etmiş və qələbə qazanmışdı. Biz 9 - cu sinifdə oxuyarkən,
Ədalət kimya fənni üzrə respublika olimpiadasında ikinci
yer tutmuşdu. Məktəbdə hamı onu “Eynşteyn” deyə
çağırardı. O, bundan qürrələnməz, başını aşağı salardı.
Açığını deyim ki, məndə də kimya və biologiya
fənlərinə qarşı maraq və həvəsi Ədalət oyatmışdı. Həmişə
mənə deyərdi ki, səndən yaxşı həkim olar. Çünki mən də
Ədalət kimi bütün insanlarla dil tapmağı bacarırdım, onlara
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tez isinişirdim. Ən çətin adamla belə, ünsiyyət qurmağı
bacarır, onun qəlbinə yol tapa bilirdim. İnsanlarla həmişə
təbəssümlə danışardım. Hətta qızlarımız deyirdi ki, təbəssümlü baxışlarına görə sənə qibtə edirik.
Məktəbdəki qızlardan bəziləri bir-birindən gizli Ədalətə
sevgi məktubları yazan da olmuşdu. Çox-çox sonralar
Ədalətin özü bunları mənə etiraf etdi. Məndə isə Ədalətə
qarşı qızlardakı kimi sevgi hissi deyilən şey yox, yalnız
rəğbət və hörmət hissi vardı. Ədalət kimsəni özündən incik
salmazdı. Amma görürdüm ki, o, başqa qızlara nisbətən
mənə daha çox diqqət və qayğı göstərir. Hiss edirdim ki,
mənə qarşı biganə deyil.
Bir dəfə məktəbdən evə gedərkən Ədalət məni ötürməyə icazə istədi. Etiraz etmədim. Həmin gün Ədalət yolboyu
mənə kimya və biologiyadan “dərs keçdi.” Ədalətin bir
xasiyyətindən daha çox xoşum gəlirdi: Sirr saxlamağı
bacarırdı, kimsənin sözünü başqasına danışmazdı.
Sözbazlıqdan zəhləsi gedirdi. “Ötürmə” hadisəsindən sonra
Ədalət hər bazar günü bizə gələr, dərslərimizi birlikdə
hazırlardıq. Anam da Ədalətin xətrini çox istəyirdi. Çünki o
bilirdi ki, məndə dərs oxumaq istəyini Ədalət yaradıb. Getgedə Ədalətə daha da isinişməyə başlamışdım. İçimdə ona
qarşı artıq qəribə hisslər baş qaldırırdı. Etiraf edim ki,
əvvəllər belə hisslərdən uzaq idim. Onun danışıq tərzi,
davranışı, mülayim baxışları, əllərinin hərəkəti, mən nəyisə
başa düşməyəndə, gülərək həmin şeyi yenidən izah etməsi
ani də olsa, yaddaşımda çox ilişib qalırdı. Nə qədər
çalışırdım ki, Ədaləti əsəbiləşdirim, o isə əsəbiləşmək
əvəzinə, sadəcə mənə baxıb gülümsəyərdi. Onun mənimlə
bu qədər mülayim və xoş rəftarını sonralar anlamağa
başladım. Mən də təmkinli olmağı sevərdim. Ədalət mənə
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demişdi ki, həkim hər şeydən öncə, təmkinli olmalı, çətin
vəziyyətdən çıxmaq üçün ağıllı və operativ qərar qəbul
etməyi bacarmalıdır. O mənə insanlarla münasibətin
düzgün qurulmasından, hər bir kəsə özünəməxsus
yanaşma tərzindən, xəstəyə xəstə kimi deyil, sağlam və
normal insan kimi yanaşmadan söz açardı. Mən isə
deyərdim: “Ədalət, elə danışırsan ki elə bil orta məktəbi
də, ali məktəbi də bitirmisəm və hansısa böyük bir xəstəxanada uzun illərdən bəri işləyən təcrübəli həkimsən.” Bir
dəfə ondan bunları haradan oxuduqlarını soruşdum. Dedi
ki, zamanı çatanda oxuduğu o, kitabları mənə də verəcək.
Nəsə... Ədalət bizdən gedən kimi, birdən-birə evdə özümü
tənha hiss etməyə başlayırdım, baxmayaraq ki, atam,
anam, bacı və qardaşlarım hamısı evdə, yanımda idilər.
Ədalətin evdə mənimlə dərslərə birgə hazırlaşmağımızı
artıq sinfimizin qızları da bilirdi. Ona görə də, onlar məni
görən kimi bir-biri ilə pıçıldaşmağa başlayırdılar. Bu
pıçıltılar istər-istəməz məni hövsələdən çıxarırdı. Ancaq
əsəbiləşən kimi, Ədalətin sözlərini xatırlayır, qızlara qarşı
olan hirsim tez də soyuyurdu...

***
Orta məktəbin sonuncu sinfində oxuyurduq. Ədalətə o
qədər öyrəşmişdim ki, onu bircə saat görməyəndə
darıxırdım. Artıq bu hissin sevgi olduğunu anlamışdım.
Dərk edirdim ki, sevgi insana nə göylərdən gələn bir güc,
nə də insanlara zorla qəbul etdirilən bir duyğudur. Sevgi
qaranlıqda yandırılan məşəl kimidir. O, insana yol göstərir,
amma uzaqda nə olduğunu bildirmir. Dərk etdim ki,
sevmək, sevdiyin insanın limanı olmaqdır. Sevmək sevdiyin
insana bir nəfəs kimi, bir hava, su kimi lazım olmaqdır.
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Sevmək sevdiyin insanın baxdığı yerdə, susduğu yerdə
olmaqdır. Sevmək bir-birinə qəlbən inanmaqdır. Sevmək
bir-birinə vurğunluqdur.
Mən başa düşdüm ki, Ədaləti heç kimin sevə bilmədiyi
böyük bir qüvvə ilə sevirəm. Çünki mən onun yanında
olanda özümü hamıdan güclü hesab edirdim. Bu tükənməz
gücü, qüvvəni mənə verən Ədalətin sevgisi, eşqi idi.
Ədalətlə aramızda olan isti münasibətlərdən artıq bütün
məktəbin xəbəri vardı. Hətta müəllimlər Ədalətə demişdilər
ki, o, həyatda ən düzgün seçimini edib.
Bir dəfə sinif yoldaşım Nazlı mənə:
- Solmaz, sən dünyanın ən xoşbəxt adamısan - dedi.Çünki sənin Ədalət kimi sevgilin var. Açığı, sənə qibtə
edirəm. Onu bil ki, məktəb qızlarının çoxu Ədalətə tor
atdılar, amma o, tora düşmədi. Sən isə tor atmadan belə,
onu özünə məftun elədin. Ədalət sənin alın yazın imiş.
Allah sizi xoşbəxt etsin!
8 Mart qadınlar bayramında Ədalət mənə çox maraqlı
bir kitab, bir də fransız ətri bağışlamışdı. Ona dedim ki,
gülləri də çox sevirəm. Bununla demək istədim ki, bəs
mənə gül niyə almayıb? Ədalət bu sözü gözləyirmiş kimi,
cavab verdi:
- İncimə, sənə heç bir zaman gül, çiçək almayacağam.
- Niyə ki?! - təəccüblə soruşdum.
- Güllər, çiçəklər tez solur. Onların ömrü çox az olur. Bəs
belə bir mahnı eşitməmisən: “Mən sənə gül demərəm –
gülün ömrü az olur...” Heç vaxt istəmərəm ki, sən o solmuş
güllərə baxıb kədərlənəsən. Bizim sevgimizin əbədi olması
üçün hər şeydən keçməyə hazıram. Lazım gəlsə, bu yolda
canımı belə əsirgəmərəm, - Ədalət əllərimi əlinə alaraq
gözlərimdən öpdü. Həmin an tutuldum. O bunu duydu:
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- Bağışla - dedi və lalə tək qızarmış üzünü yana çevirdi.

***
... Bağımızın ayaq tərəfindən həyətyanı sahələri sulamaq
üçün kiçik bir kanal axırdı. Həmin kanalın kənarında böyük,
qalın gövdəli bir qollu-budaqlı söyüd ağacı vardı. Biz
Ədalətlə axşamlar həmişə məhəbbətimizin şahidi olan
həmin söyüd ağacının altında görüşərdik. Ədalətlə ömrümüzün ən xoşbəxt anlarını o ağacın altında keçirmişəm
desəm, səhv etmərəm. Söyüd ağacının altında - o
müqəddəs məkanda sanki bütün dünyanı bizə bağışlayırdılar. Aramızda Günəşlə Ayı bölüşdürmüşdük. Günəş
mənim, Ay isə Ədalətin idi. Sonradan Ədalət: “Qoy, ulduzlar
da sənin olsun, əzizim,” - demişdi.
Bir gün məktəbdən evə qayıdanda kəndimizin kolxoz
sədrinin arvadını bizdə gördüm.
Sənəm xalaya “xoş
gəlmisiniz” deyib otağıma keçdim. Paltarlarımı təzəcə
soyunmaq istəyirdim ki, anam içəri girdi.
- Qızım, Sənəm sənin üçün elçi gəlib, - deyə anam astadan
dilləndi.
Bir anlıq özümü itirən kimi oldum. Bir xeyli anamın
üzünə duruxub qaldım. Handan-hana:
- Ana, sözlərimdən incimə, bütün kənd bilir ki, biz Ədalətlə
bir-birimizi sevirik - dedim. - Bunu Sənəmgil də yaxşı bilir.
Qaldı ki, Rüstəmdən ilanın yarpızdan zəhləsi getdiyi qədər
zəhləm gedir. O, çox kobud, lovğa, davakar və əxlaqsızın
birisidir. Dərs oxumaqla da arası yoxdur, savadsız, kütbeyindir. Atasına güvənir, kənddə söz atmadığı qız qalmayıb.
Rüstəmin qızlarla kobud davranışına görə Ədalət onu hətta,
bir dəfə təpiyinin altına salmaq istəyib, mən imkan
verməmişəm.
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- Bilirəm, qızım. Elə mən də Sənəmə sənin Ədaləti çoxdan
sevdiyini anlatdım, amma o, israr etdi ki, sənin də fikrini öz
dilindən eşitmək istəyir. Deyir ki, Rüstəm səndən ötrü dəlidivanədir. Nuh deyir, Peyğəmbər demir. Rüstəmin anasına
son sözü bu olub: “Solmazı mənə almasanız, özümü də,
onu da öldürəcəyəm!”
- Sənəm xala Ədaləti sevdiyimi mənim dilimdən eşitmək
istəyirsə, onda bu dəqiqə onun özünə də söylərəm, - heç
paltarımı soyunmadan iti addımlarla o biri otağa keçdim.
- Solmaz, qızım, yəqin ki anan gəlişimin məqsədini sənə
anlatdı? İstəyirəm ki, məni bu evdən əliboş, ümidsiz
qaytarmayasan. Rüstəm səndən ötrü dəli-divanədir, Məcnun olub. Bilirəm, Ədaləti istəyirsən. Amma Rüstəm...
- Sənəm xala, sizə qəti sözümü deyəcəyəm. Sevgidə,
məhəbbətdə hökm verən ürəkdir. Mən öz hökmümü artıq
vermişəm. Ədalətlə bir-birimizi sevirik. Qəlblərə zor etmək
olmaz! - deyə qəti və sərt cavabımı verdim.
Sənəm xala mənim bu sözlərimdən sonra hirsli halda
ayağa qalxıb, bəd ağzını açdı:
- Məni və oğlumu məyus etdiyin üçün görüm, sənin üzün
gülüb, eynin heç zaman açılmasın! Getdiyin yerdən
yarımayasan, sənə heç bir zaman xoşbəxtlik və sevincli
günlər qismət olmasın!
- Sənəm, dilin necə gəlir, qızımı belə qarğıyırsan?! Utanmırsan? - Anam Sənəmə bərk qəzəbləndi. - Dediklərinin
hamısı dilindən uçunub qoynuna tökülsün!
Ertəsi gün Sənəmin bizə gəldiyini Ədalətə söylədim. O,
gülərək dedi:
- Yəqin ki, sən də razı oldun?! Niyə də razı olmayasan?
Kolxoz sədrinin gəlini olmaq hər qadına nəsib olmur. Bu
sizin ailəniz üçün bir şərəf olardı.
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- Əlbəttə, razı oldum. Rüstəm də, maşallah kənddə sayıbseçilən oğlanlardandır. Heç bir şeydən korluq çəkmir.
Atasının canı sağ olsun. Onun hesabına istədiyimiz kimi
firavan yaşayacağıq da, - mən də Ədalətə qıcıq vermək
istədim.
Ədalət məni yaxşı tanıdığından və dediklərimin zarafat
olduğunu başa düşdüyündən daha başqa heç bir söz
demədi. Sonra dərhal mövzunu dəyişdi:
- Solmaz, təhsil məsələsində qərarımda dəyişiklik etmişəm.
Rusiyada oxumağı üstün tuturam. Bu barədə sənin də
fikrini bilmək istəyirəm.
- Mən həmişə sənin çıxardığın qərarların tərəfdarı olmuşam. Ancaq belə çıxır ki, ali təhsil yollarımız ayrılır.
- Niyə ki? Tətillərdə yenə də birlikdə olacağıq. Bizi birbirimizdən heç kəs ayıra bilməz.
Bir neçə gündən sonra bildim ki, Rüstəm “şayka”ları ilə
birlikdə Ədaləti “razborka”ya çağırıb. Əliqanlılar bıçaq
çıxarıb, Ədalətin boğazına dirəyiblər ki, məndən əl çəksin.
Ədalət də deyib ki, Solmazın yolunda ölmək, onun üçün
şərəfdir. Çünki Solmazla onu yalnız ölüm ayıra bilər.
Ədalətin cəsarətini və sevgisinə olan sədaqətini görən
Rüstəmin dostları bundan sonra heç bir söz deməyərək,
onu rahat buraxıblar...

***
Mən tibb institutuna qəbul olundum, Ədalət isə Moskvada
Lomonosov adına universitetin tələbəsi adını qazandı. Teztez məktublaşırdıq. Tələbələrin qış tətilində Ədalət kəndə
gəldi. Həmin vaxtda biz bütün günü bir yerdə olurduq.
Amma yenə də Ədalətdən doymurdum. Ədalətin bacısı bir
gün mənə zarafatyana dedi:

123

- Solmaz, bu qədər istək, bu qədər məhəbbət olmaz, axı.
Vallah, Leyli-Məcnun sizin yanınızda yalandır. Bax, budur
sizə deyirəm. Axırda sizə göz dəyəcək.
Qış tətili qısa olduğundan, onun nə vaxt başa
çatdığından xəbərimiz də olmadı. Sabah ikimiz də Bakıya
yola düşəcəkdik.
Şərtləşdiyimiz kimi, şam yeməyindən sonra söyüd
ağacının altına tələsdim. Ədalət artıq orada məni gözləyirdi.
Mən ona yaxınlaşan kimi, o, ehmalca məni qucaqlayıb
özünə tərəf çəkdi. Biz bir-birimizə sarmaşdıq. Dodaqlarımız
bir-birinə toxunanda, Ədalət müvazinətini itirib yıxıldı.
Düşündüm ki, yəqin mənimlə zarafat edir. Amma bunun
heç də zarafat olmadığının şahidinə çevrildim.
- Ədalət, canım, sənə nə oldu belə?! - həyəcanla qışqırdım.
Ədalət başını tutaraq yerdə ilan kimi qıvrılırdı. Onun
başını dizimin üstünə qoysam da, nə edəcəyimi bilmir, göz
yaşlarına güc vermişdim. Ancaq anamız namaz üstə imiş,
Ədalət tez ayılıb ayağa qalxdı və:
- Bağışla, gülüm, səni də qorxutdum, - deyib məni öpdü.
- Ədiş, düzünü de, nəyin var sənin, məndən niyə
gizlədirsən? - Çaşqın halda soruşdum.
- Bu, üçüncü dəfədir. İki dəfə Moskvada tutdu. Uşaqlar təcili
yardım çağırdılar. Həkim baxdı, amma heç nə başa
düşmədi. Həmin vaxt həkim dedi ki, beyin yorğunluğundandır. Həddindən də artıq çox oxuyurdum, gərgin anlarım
çox olurdu. İstirahətin nə olduğunu bilmirdim. Həm rus dilini
öyrənir, həm də fənləri sərbəst qavramağa çalışırdım.
Sözün qısası, beynimi çox yorurdum. Nəsə, boş ver. Ötüb
keçəcək. - Ədalət yenidən məni öpüşlərə qərq etdi.
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- Ədiş, sən bunu boş şey hesab edirsən, ancaq bu, ciddi
məsələdir. Moskvaya qayıdan kimi, mütləq müayinədən
keçərsən. Hər bir xəstəliyin qarşısını vaxtında almaq
lazımdır ki, sonradan müəyyən fəsadlar törətməsin.
- Əzizim, sən artıq əməlli-başlı həkim olmusan ki.
- Zarafat etmirəm. Söz ver ki, gedən kimi müayinədən
keçəcəksən.
- Sənə komsomol sözü verirəm, həkimbaşı. Moskvaya
gedən kimi özümü həkimə göstərəcəyəm. Bu barədə heç
narahat olma. Səni bura çağırmaqda məqsədim var. Evdə
bizimkilərlə belə qərara gəldik ki, bu yay tətilində sənə
nişan gətirək. Nə vaxta kimi subay gəzəcəyik? Hə, bu xeyir
işə nə deyirsən?
- Nə deyəcəyəm ki?! Qoy bu məsələni valideynlərimiz həll
edib, valideyn xeyir-duası versinlər. Mən sənin barəndə
sözümü atama, anama demişəm. Son qərarı onlar verəcək,
- gülərək Ədalətin boynuna sarıldım.
Ertəsi gün biz qatarla Bakıya yola düşəndə, Ədalətin
başındakı ağrı bir də tutdu, amma bu dəfə tez ötüb keçdi.
Mən anladım ki, bu cür tutmalar beyin yorğunluğundan
əmələ gələn ağrılar deyil. Odur ki, çox məyus oldum.
Ədalət qəmgin olduğumu görüb könlümü almaq istəyirdi.
Amma mən xəyala dalmışdım, Sənəmin dediyi sözlər
yadıma düşdü. Ona görə də qəlbimə Ədalətlə bağlı qara
fikirlər doldu. Mən çalışırdım ki, üzərimə “hücum” çəkən
qara buludları dağıdım. Amma içimdə sıxıntılar baş qaldırır,
sanki məni məngənəyə salaraq yavaş-yavaş sıxırdı. Ədalət
məni əyləndirməyə nə qədər cəhd göstərsə də, alınmırdı.
Nə qədər çalışdım ki, özümü ələ alım - bacarmadım.
Məndə labüd ruh düşgünlüyü yaranmışdı...
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Ədalət gecə reysinə bilet almışdı. Mən onu yola
salacaqdım. Amma icazə vermədi. O məni başdan-ayağa
süzərək həmişəlik ayrılırmış kimi məni acgözlüklə öpməyə
başladı. Öpüşlərdən məst olub, onun qolları arasına
düşdüm...
Bir ay ərzində artıq dördüncü məktub idi ki, Ədalətə
göndərirdim, ancaq cavab ala bilmirdim. Yəqin etdim ki,
Ədalətə nəsə olub, yoxsa o, cavabı bu qədər
gecikdirməzdi. Rayona, evimizə xəbər göndərdim. Onlar da
gülüb demişdilər ki, nə əl-ayağa düşmüşəm. Ədalətin
getdiyi heç bir ay deyil. Bunula belə, içimi şübhələr didib parçalayırdı, hər dəqiqəm il olurdu.
Bir axşam çox qəribə yuxu gördüm. Gördüm ki, kolxoz
sədrinin arvadı Sənəm qara geyimdə, başında da qara
yaylıq, sifəti eybəcər formada mənə doğru gəlir. O mənə
yaxınlaşdı və boğazımdan yapışıb qışqırdı: “Sevgilin kimi
sən də öləcəksən, öləcəksən!..”
Hiss edirdim ki, get-gedə nəfəsim kəsilir, gözlərimə
qaranlıq çökür. Can verən insan kimi xırıldayırdım. Birdən
ayıldım. Qan-tər içindəydim. Daha da narahat olmağa
başladım. Bazar günü danışıq məntəqəsinə gedib, kəndimizlə əlaqə saxlamağı qət etdim.
Nə qədər çalışırdımsa, gördüyüm yuxunun təsirindən
çıxa bilmirdim. Nəhayət, kəndlə danışdım. Atam mənə hər
şeyin qaydasında olduğunu, narahatçılığa heç bir əsas
olmadığını söylədi. Ədalətgildə də rahatçılığın hökm
sürdüyü barədə məlumat verdi. Atamla danışandan sonra
bir az rahatlandım. Amma həmin axşam yenidən çox
qarışıq yuxu gördüm. Gördüm ki, iki nəfər ağ paltarlı adam
Ədalətin qolundan tutub harasa aparırlar. Ədalət isə
getmək istəmir. O, əllərini uzadıb məni köməyəçağırır. Mən
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dəəllərimi uzadaraq ona tərəf qaçıram. Bu zaman haradansa Sənəm arvad peyda olur və qarşımı kəsir. Nə qədər
çırpınsam da, Ədalətin imdad üçün uzanmış əllərini tuta
bilmirəm...
Həkimlər Ədalətin beynində şiş olduğunu aşkar edirlər...
Onun böyük qardaşı və atası məsələdən xəbər tutan kimi,
Moskvaya uçurlar. Həkimlər onun mütləq əməliyyat
olunmasını təkid edirlər. Ancaq əməliyyatdan sağ çıxıbçıxmayacağına zəmanət verməyiblər. Bunu görən Ədalətin
yaxınları uzun müddət tərəddüd ediblər. Həkimlər onu da
əlavə ediblərki, əməliyyat olmasa da, xəstənin ömrünə cəmi
bir ay qalır.
Ədalətin atası naçar qalıb, əməliyyata icazə verir. Ədalət
əməliyyatdan öncə, qardaşına mənə çatacaq məktub verib,
özü isə əməliyyat stolundaca keçinib...
Bir gün dərsdən çıxıb yataqxanaya gələndə, atamı
otağımızda ğördüm. O, təəccübləndiyimi görüb dedi:
- Qızım, narahat olma. Anan bir balaca soyuqlamışdı, dedi
ki, get, Solmaz üçün icazə al, gətir evə.
- Ata, uşaq deyiləm ki, məni bu cür sözlərlə aldadasan. De
görüm, evdə, kənddə nə hadisə baş verib?! Anam sağdırmı? - Təlaş içində soruşdum.
- Qızım, Allaha and olsun ki, anan sağ-salamatdır.
- Ata, bəlkə Ədalətə nəsə olub?!
- Ay qızım, dedim ki, hamı sağ-salamatdır.
- Ədalət bir aya yaxındır ki, məktublarıma cavab vermir
axı.
- Qızım, özün də bilirsən ki, Ədalətin məktuba cavab
yazmağa vaxtı olmur. O, heç evlərinə də məktub yazmayıb.
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Axşam qatarı ilə rayona yola düşdük. Səhər tezdən artıq
rayon mərkəzindəydik. Atam yol boyu nədənsə dinibdanışmırdı.
Avtobusun son dayanacağı Ədalətgilin evinin yaxınlığında idi. Mən onların həyətlərində çoxlu adamın yığışdığını uzaqdan gördüm. Atam birdən hönkürtü çəkib ağladı.
Sanki ürəyimin saplağı qırıldı. Gözlərimi açanda, başımın
üstündə həkimləri gördüm...
Ədalətin dəfnindən sonra iki dəfə özümü öldürməyə
cəhd göstərdim, ancaq bizimkilər imkan vermədilər. Onlar
intihar edəcəyimi bildiklərindən məni tənha buraxmırdılar,
daim nəzarətdə saxlayırdılar...
Dünyalar qədər sevdiyim insanın qırxı çıxdı. Onun
qardaşından göndərdiyi son məktubunu aldım. Məktubda
dörd bəndlik şeir vardı:
Ölürəm, sevgilim son sözüm budur,
Nakam eşqimizə yas saxlayarsan.
Ağlaya-ağlaya gündə bircə yol,
Gəlib məzarımı qucaqlayarsan.
Töküb göz yaşını qəbrimin üstə,
Mənə eşqimizdən salam deyərsən.
Sənin gəlişini anlayım deyə,
Hərdən nalə çəkib, ağı deyərsən.
Mənim əvəzimə daş məzarımı,
Sıxarsan sinənə, əzizləyərsən.
Məzarda tək-tənha qalmayım deyə,
Qəbrimin üstündə bir gül əkərsən.
Bu gül sevgimizin olsa da sonu,
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Qoyma ki, o gülü soldura həsrət.
Məni sevdiyin tək sevərsən onu,
Adını qoyarsan “Nakam Məhəbbət.”

Mən Ədalətin şeirdəki vəsiyyətinə əməl edib, onun qəbri
üstündə bir qızıl gül əkdim, gülü solmağa qoymadım...
İnstitutu bitirdikdən sonra şəhər xəstəxanalarının birində işə düzəldim. Sonra valideynlərimin xahişi ilə bəyənmədiyim, sevmədiyim bir qohumumuzun oğlu ilə ailə həyatı
qurmalı oldum. Zahid çox qısqanc, qəlbiqara, anlayışsız,
tənbəl, insanlarla ünsiyyət qura bilməyən, xudpəsənd,
kobud, bədbin xasiyyətli birisi idi. Kəsəsi, biz bir-birimizlə
tamam fərqli dünyanın adamları idik...
Bir dəfə xəstəxanaya ucqar dağ rayonundan xəstə bir
oğlan uşağı gətirmişdilər. Vəziyyəti kritik idi.Təcili konsilium
keçirdik. Otaqdan çıxanda uşağın atası gözləri dolmuş
halda mənə yaxınlaşdı:
- Həkim, qurbanın olum, Ədalətimi xilas edin! O, mənim
yeganə varisimdir, - həyəcanla söylədi.
Beynimdə sanki ildırım tufan qopardı. Özümü zorla ələ
alıb, atanın ürəyinə su səpməyə çalışdım.
- Narahat olma, əmi. Göydə Allahın, yerdə həkimlərin
köməyilə sizə övlad dağı çəkməyə qoymayarıq.
Və Allahın adı ilə bir ay sərasər kiçik Ədalətin
müalicəsinə qatıldım...
Ədalətin sağalıb ayağa qalxdığı gün özümü bir anlıq
dünyanın ən xoşbəxti sandım. Sevincimin hədd-hüdudu yox
idi. Buna bənzər sevinci son dəfə sevgimizin şahidi olan
söyüd ağacının altında Ədalətlə birlikdə yaşamışdıq...
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***
İşə getməyim fikrimi dağıdırdı, azca olsa da, qəm-kədər
yükündən azad olurdum. Amma evə gəlib, həyat
yoldaşımın üzünü görcək, istər-istəməz əhvalım pozulurdu.
Bunu o da görürdü. Mən ondan həmən ayrılardım, ancaq
ortada iki övladımın olması məni bu fikirdən daşındırırdı.
Qadınların əksəriyyəti bər-bəzəyi, şan-şöhrəti, mal-dövləti
sevən olurlar. Mən isə əksinə, həmişə sadə həyat tərzi
keçirməyi - sakit bir guşədə sadə bir evim, məni sevən,
anlayan və məni qəlbən duya bilən bir həyat yoldaşımın
olmasını arzu etmişəm.
Bir gün xəstəxanamıza cavan bir oğlan yaşlı anasını
gətirmişdi. Qadın təzyiqindən və şəkər xəstəliyindən əziyyət
çəkirdi. Mən oğlana dedim ki, anası bir müddət burada
bizim “qonağımız” olmalıdır. Cavan oğlan etiraz etmədi.
Dedi, yetər anası bu bəlalardan qurtulsun. Mən də onu
əmin etdim ki, anasının sağalması üçün əlimdən gələni
edərəm.
Artıq on gün idi ki, Dilşad xalanı müalicə edirdik.
Xəstənin orqanizmi müalicələrə müsbət reaksiya verirdi.
Deməli, Dilşad xalanın bu xəstəliklərdən sağalmasına ümid
çox idi. Xəstənin oğlu Asəf hər gün anasına baş çəkirdi. O,
ixtisasca hüquqşünas idi. Danışığından və davranışından
bəlli olurdu ki, Asəf həm anasını, həm də peşəsini çox
sevir. Mən onların arasındakı ana-bala münasibətlərinə
heyran kəsilmişdim. Onlar bir-bir ilə nə qədər səmimi,
mehriban, qayğıkeş davranırdılar.
Növbəti gün Dilşad xalanı yoxlayan zaman gördüm ki,
Asəf də yanındadır. O məni görcək, oturduğu yerdən
qalxaraq mənə təbəssüm göstərərək dedi:

130

- Solmaz xanım, hər şey üçün sizə dərin təşəkkürümü
bildirirəm. Anamın dilindən düşmürsünüz. Elə hey sizi
tərifləyir. Amma əlbəttə ki bir həkim kimi deyil, həm də bir
qayğıkeş insan kimi. Şükür Allaha ki, anamın səhhəti də
günü-gündən yaxşılığa doğru gedir. Bütün bunlar sizin
sayənizdə oldu, Solmaz xanım.
- Bu, nə sözdür, Asəf müəllim? Xəstələrə hərtərəfli yanaşmaq bizim peşə borcumuzdur, - deyə cavab verdim.
Ertəsi gün Asəf yenə də anasına baş çəkməyə
gəlmişdi. Bu dəfə o mənə hədiyyə olaraq, fransız parfümeri
olan “Şanel”dən ətir və bir qızıl braslet təqdim etmək
istəyəndə, etiraz etdim:
- Asəf müəllim, lütfən siz məni başqaları ilə səhv salmayın.
Mən bunları sizdən heç cür qəbul edə bilmərəm. Belə olan
tərzdə özümü çox narahat hiss edirəm.
- Siz nə danışırsız, Solmaz xanım? Bunlar sadəcə sizə kiçik
bir hədiyyədir. Bunu başqa cür başa düşməyin. Əgər
bunları məndən qəbul etməsəniz, sizdən inciyərəm, - deyə
Asəf israr etdi.
Bu zaman Dilşad xala da oğluna qahmar çıxdı:
- Qızım, oğlumun sözünü yerə salma. Onsuz da Asəf
hədiyyəni sənə verməyincə əl çəkməyəcək. Bu, sənin
mənə etdiklərinin müqabilində heç nədir.
- Solmaz xanım, heç olmazsa anamın sözünü yerə
salmayın. - Asəf yenidən dilləndi.
- Yaxşı, elə isə Dilşad xalanın xətrinə ancaq ətri götürə
bilərəm, - deyərək Asəfin əlindəki ətri aldım.
- Solmaz xanım, əgər etiraz etməsəniz, sizinlə bir nahar
yeməyi edərdik. - Asəf dedi.
- Asəf müəllim, inciməyin, bu, bir az müşkül işdir. Çünki
mən ərli qadınam. Ərli bir qadının subay oğlanla birlikdə
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nahar etməsinin nə demək olduğunu hər halda başa
düşərsiniz. Kimsənin barəmdə dedi-qodu yaymasına əsla
yol verə bilmərəm,-deyə etiraz elədim.
- Mən isə burada elə bir qəbahət görmürəm. Çünki
cinsindən asılı olmayaraq, hər bir ictimaiyyət adamının belə
yerlərdə görünməsi təbii hal hesab olunmalıdır. Siz də ana
olmaqla yanaşı, həm də peşənizə görə bir cəmiyyət
adamısınız. Başqalarını bilmirəm, mən elə işlərə normal
baxıram. Hər şey insanın özündən asılıdır. Çox şükür ki,
qadınlarımızın əksəriyyəti harada olmasından asılı olmayaraq, hər mənada özlərini müdafiə etməyi bacarırlar.
Digər tərəfdən də, biz artıq XX əsrdə yaşayırıq. Bu gün
qadınlarımız cəmiyyətimizdə hər sahədə; siyasi, iqtisadi,
elmi, səhiyyə və hüquq sahəsində fəal iştirak edirlər.
- Sizin fikrinizlə razıyam, amma bu zaman real milli
mentalitet məsələsini də unutmaq olmaz, Asəf müəllim.
- Mən elə mentalitetimizi nəzərə alıb danışıram. Yaxşı,
Solmaz xanım, təkid etmirəm. Sadəcə, bu, mənim tərəfimdən sizə centlmensayağı bir təklif idi. İstədiyiniz vaxt sizin
qulluğunuzda durmağa hazıram.
- Çox sağ olun, Asəf müəllim - cavab verdim.
Həmin günün axşamı Asəf haqqında düşünməyə başladım. Onun xoş təbəssümü, alicənablığı, səmimi davranışı,
qadınlara qarşı hörməti, nəzakət və həssaslığı diqqətimdən qaçmamışdı. Fikirləşdim ki, bu axşam günün xoş təsiri
altında bir az rahat nəfəs ala bilərəm. Amma Zahid buna
imkan vermədi. Evə gələrkən ona siqaret almadığımı
bəhanə edib, heç nədən yenə də evdə qanqaraçılıq mühiti
yaratdı. Ona anlatmağa çalışdım ki, siqaret almağı
unutmuşam. O, siqareti özü də gedib ala bilərdi. Zahidin
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hər cür xırdaçılığa varması məni cana doydurmuşdu, amma
uşaqlarıma görə susmaq məcburiyyətində qalırdım.
Bir gün səhər işə gedərkən qəfildən yanımda bir maşın
dayandı və tanımadığım adam mənə:
- Solmaz xanım, hər halda xəstəxanaya gedirsiniz?
Buyurun əyləşin, aparım. Mən də xəstəxana tərəfə gedirəm, - dedi.
- Bağışlayın, sizi tanımadım, - dedim.
- Mən xəstəxananızla üzbəüz olan binadakı ofisdə
işləyirəm, eyni zamanda, üç ay bundan öncə, siz mənim
qardaşımı müalicə etmişdiniz, - deyə tanımadığım adam
təbəssüm etdi.
Mən onun sözünü yerə salmayıb, maşına əyləşdim.
Həmin axşam evə gələn kimi, Zahid üstümə qışqırdı:
- Sən tanımadığın bir adamın maşınına necə əyləşə
bilərsən?! De görüm, onunla yol boyu nə danışdın?
- Demək, sən məni izləyirsən, eləmi? - Əsəbi halda mən də
səsimi onun üstünə ucaltdım.
- Bəli, mən səni hər gün, hər saat, hər dəqiqə izləyirəm, deyə Zahid bağırdı.
- Zahid, daha bəsdir! Sənin bu qısqanclığın məni lap
boğaza yığıb! Artıq belə hərəkətlərə son verməyin vaxtı
yetişib! Əgər məni hər kəsə qısqanırsansa, işdən çıxıb
evdə oturacağam. Bundan sonra zəhmət çəkib, başqa
kişilər kimi işləyib ailəni dolandırarsan. Hara işə düzəldinsə,
orada bir aydan artıq işləyə bilmədin. Sən heç kəslə yola
gedən insan deyilsən. Hər dəfə də başqalarını günahkar
çıxardırsan. Amma bütün problemlərin sənin özündə
cəmləndiyini isə görə bilmirsən, daha doğrusu, görmək
istəmirsən, yəni demək istəyirəm öz gözündə tiri görmür,
özgəsinin gözündə tük axtarırsan, - dedim.
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- İş oldu ki, işləmədim? Bir də ki işləməməyimi nə tez-tez
başıma qaxınc edirsən? Nə olsun ki, sənin ali təhsilin var,
özünü hamıdan ağıllı sanırsan? Gec-tez mən də bir iş
tapacağam, görəcəyik onda mənə nə deyəcəksən?! Hələlik
dövran sənindir. Sür dövranını. Demək, ali təhsilin var
deyə, məni istədiyin kimi alçalda bilərsən, başımda otura
bilərsən, hə?!
- Sən söhbəti niyə başqa səmtə yönəltdin, Zahid? Mən nə
deyirəm, sən nə başa düşürsən. Aramızdakı münasibətləri
sən qəlizləşdirirsən, söhbəti istər-istəməz tamamilə anlaşılmaz bir məcraya yönəldirsən - dedim.
- Kəs səsini! Yenə dəözünü haqlı çıxardırsan. Söhbətin
səmtini sən dəyişdirdin, mən yox. Səndən sordum ki, bu
gün işə gedərkən tanımadığın maşına niyə mindin?! Zahidin ilan gözləri sanki hədəqəsindən çıxacaqdı.
- Maşınına mindiyim adam xəstəxanada müalicə etdiyim
xəstənin qardaşı idi. Məni tanıdığından maşını saxladı, o
həm də bizim xəstəxananın yanındakı ofisdə işləyir. Sabah
mənimlə həmin yerə gedib, gözlərinlə görə bilərsən. - Mən
də əsəbi halda mübahisəyə nöqtə qoymaq istədim...
Bu söz-söhbətdən sonra Zahidlə bir həftə küsülü qaldım.
Onsuz da onunla ilin doqquz ayını küsülü olurdum.
Bir gün qısa müddətə boş olduğum üçün kabinetdə oturub
xəyala dalmışdım. Bu zaman qapı döyüldü. “Gəlin!” deyə
astadan dilləndim. Asəf içəri girdi.
- Xoş gördük, Solmaz xanım.
- Xoş gəldiniz, Asəf müəllim.
- Dediyinizə görə, anamı bu gün xəstəxanadan çıxarmalıyam. Anamı uzun sürən xəstəlikdən qurtardığınıza görə
sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Amma mən özümü sizin
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qarşınızda xəcalətli hiss edirəm. Sizə borclu qaldım,
Solmaz xanım.
- Asəf müəllim, bu, nə sözdür danışırsınız? Siz nəyə görə
mənim qarşımda xəcalətli olursunuz? Məgər sizin mənim
hüzurumda hər hansı bir qəbahətiniz oldumu?! Xəstələrə
şəfa vermək, bir də təkrar edirəm, peşə borcumuzdur.
Əksinə, mən bu günlər ərzində Dilşad xanımdan çox şeylər
öyrəndim. Sizin aranızdakı ana-bala münasibətlərinə
doğrudan da heyran qaldım. Onu da deyim ki, ananız sizi
çox istəyir. Allah hər kəsə sizin kimi ana-balalıq qismət
eləsin. Amin!
- Solmaz xanım, xoş sözlər üçün təşəkkürlərimi qəbul edin.
Ən önəmlisi odur ki, anam məni başa düşür, qəlbimdən
keçənləri dərhal anlayır. Onunla ana-balalıqdan savayı,
həm də ən yaxın sirdaşıq. Solmaz xanım, sizinlə birlikdə bir
dəfə nahar etmək hələ də qüvvəsində qalır. Heç olmasa
bunu mənə çox görməyin. - Asəf yalvarıcı tərzdə dedi.
- Yaxşı, görürəm ki, çox israr edirsiniz. Deyəsən, sizinlə
nahar etmədən, rahat ola bilmirsiniz. Elə isə bu gün işdən
tez çıxacağam. Siz əvvəlcə Dilşad xanımı evə aparın,
sonra da mənə zəng vurarsınız. Bu da mənim vizit kartım.
İndi gedək, mən də ananızla sağollaşım - dedim.
Mən onları evlərinə yola salandan sonra qayıdıb
kabinetimə gəldim. Pəncərədən bayıra baxarkən sanki
Zahidin küçədə dayanıb, otağıma baxdığını gördüm. Mən
gözlərimə əmin olmaq üçün pəncərənin pərdəsini geri
çəkdim. Amma orada kimsəni görmədim.
Bir saatdan sonra Asəf mənə zəng vurdu. Bildirdi ki, o,
maşınla gəlib məni xəstəxanadan götürəcək. Amma
nədənsə özümü çox narahat və əsəbi hiss edirdim. Yarım
saatdan sonra Asəf gəldi və birlikdə onun qabaqcadan
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sifariş etdiyi restorana getdik. Hiss etdim ki, Asəfin həm də
gözəl seçim zövqü var. Asəf stolun üstünə qoyulmuş
menyu kitabını götürüb, seçim etməklə məşğul olarkən,
mən də ikinci kitabdakı yeməkləri nəzərdən keçirməyə
başladım.
- Solmaz xanım, artıq burada sizə nəyə görəsə təkid
etməyəcəyəm. Çünki yemək seçiminizdə sizə tam
sərbəstlik verirəm.
- Anladım, Asəf müəllim, - gülümsədim.
Bizdən sağ tərəfdəki stolda cavan, cüssəli iki oğlan da
oturmuşdu. Süfrə açan - ofisiant oğlan seçdiyimiz yeməkləri
stola təzəcə düzmüşdü ki, birdən hardansa Zahid qarşımızda peyda oldu. Onun belə gözlənilməz gəlişindən
rəngim qaçdı, nitqim tutuldu.
- Demək, sən məni aldadırmısan! Günlərin kişilərlə
restoranlarda keçirmiş?! Işə getmək bəhanə imiş! Bunu
sənə heç cür bağışlamayacağam, fahişə! - Zahid vəhşi kimi
bağırdı. Bağırtısı restoranı silkələdi.
Asəf cəld ayağa qalxıb, Zahidə tərəf yeridi. Mən ona
mane olmağa çalışdım.
- Solmaz xanım, dayanın bir görüm, bu nadürüst, nakişi
nə deyir belə?
Bu zaman Zahid ani olaraq cibindən bıçağı çıxararaq,
Asəfin qarın nahiyəsindən iki zərbə endirdi. Asəf yerə
yıxılmamaq üçün hər iki əli ilə stoldan yapışdı. Sonra Zahid
qızmış pələng kimi üstümə şığıdı. Bu vaxt qonşu stolda
əyləşmiş həmin iki gənc cəld ayağa qalxıb, Zahidi
qamarladı və dərhal restorandan bayıra çıxardılar. Bəlli
oldu ki, bunlar polis işçiləri imiş. Restoranın işçiləri tez təcili
yardıma zəng etdilər. Asəfi qan aparırdı. Allahdan təcili
yardım tez gəldi. Mən Asəflə birgə xəstəxanaya getdim.
Maşına minərkən Zahidi aparan oğlanlardan biri gəlib mənə
vizit kartını verərək, Nizami rayon Polis İdarəsinə gəlməyimi
bildirdi. Mən xəstəxanadan çıxandan sonra onlara baş
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çəkəcəyimə əmin etdim. Asəfə təcili 3-cü qrup qan lazım
oldu. Xöşbəxtlikdən mənim də qan qrupum 3-cü idi. Asəfə
qan verdim. Həmkarlarım mənə qorxulu bir şey olmadığını
söylədilər. Mən indi Asəfin anasına bu müsibəti necə xəbər
verəcəyim barədə düşünürdüm. Amma Asəfin xəstəxanada
olması xəbərini Dilşad xalaya hökmən çatdırmalıydım.
Nəhayət, özümdə güc toplayıb, bu xəbəri Dilşad xalaya
verdim. Amma hələlik həqiqəti ondan gizlətmək məcburiyyətində qaldım. Dilşad xalaya bunun bir qəza olduğunu
söylədim. Onsuz da Asəf hələ reanimasiyada idi. Mən
xəstəxanadan çıxıb, birbaş polis idarəsinə getdim və orada
yalnız həqiqətləri söylədim. Zahidi artıq həbs etmişdilər.
Asəf özünə gələndən sonra mənim xatirimə Zahiddən
şikayətçi olmadığını müstəntiqə bildirdi. Amma müstəntiq işi
öz bildiyi kimi apardı...
Mən hər gün Asəfə baş çəkirdim. İçimdə ona qarşı
qəribə hisslər baş qaldırmışdı. Bütün günü bu hisslər
burulğanından xilas olmağa çalışsam da, bacarmırdım.
Asəfi bircə gün görməyəndə, onun üçün darıxırdım. Həmişə
yanında olmağı arzulayırdım. Asəf də mənsiz qala bilmirdi.
Bunu özü mənə etiraf etdi. Qısa zaman kəsiyində biz Asəflə
birlikdə xəstəxanada iradəmizdən asılı olmayaraq qəzğın
bir eşq macərası yaşadıq. Amma bu eşqin, bu sevdanın
reallaşmasının qeyri-mümkün olduğunu hər ikimiz bilə-bilə
yenə də bir-birimizdən ayrılmaq istəmirdik. Asəf bu eşqinə
daim sadiq qalacağına söz versə də, mən bu sevdanın
əbədi olacağına heç vəclə inana bilmirdim. Çünki aramızda
çox yaş fərqi vardı. Asəf isə hər şeyi qəbul etməyə hazır idi.
Mən isə iki dünya arsında qalmışdım - nə edəcəyimi
bilmirdim. Mənim bir psixoloq rəfiqəm vardı. Bu sevdanı
ona anlatdım. Asəfdən necə aralana biləcəyimin yollarını
ondan soruşdum. Rəfiqəm mənə çoxlu məsləhət verdi.
Amma ən əsası günü-gündən düşünülmüş formada mən
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Asəfdən uzaqlaşmalı, onu daha sevmədiyimi hərəkətlərimlə
anlatmalı, onunla rəftarımı kobudlaşdırmalı, tez-tez ona
yalanlar söyləməli, hər gün ayrı-ayrı rollara girməli idim.
Psixoloqun mənə söylədiklərinin heç birisi xarakterimə
uyğun gəlmirdi. Amma bunları etməliydim. Etdim də! Asəfin
günbəgün məndən soyuduğunu hiss etdim. Sonda Asəf
dedi ki, o məni yaxşı tanıya bilməyib - mənim barəmdə
yanılıb. Bunula, mən Ədalətdən sonra qəlbimdə Asəfə qarşı
ikinci dəfə təzəcə baş qaldırmış məhəbbət hissini də əbədi
gömdüm.
Şikayətçinin olmamasına baxmayaraq, məhkəmə Zahidi
4 il azadlıqdan məhrum etdi. Mən bu işin sabahından daha
çox qorxurdum. Bəs Zahid həbsxanadan çıxandan sonra
mən nə edəcəyəm?! Dörd il daim qorxu içində yaşamaq,
mənim üçün o qədər də asan olmayacaq. Bununla belə,
özümə təsəlli verirdim ki, bu hadisə baş verməsəydi, mənim
Zahiddən boşanmaq məsələm müşkülə çevriləcəkdi. Bu
xoşagəlməz olay bizim ailə həyatımıza son vermək üçün
əsas səbəb ola bilər. Necə deyərlər, bir yandan üzüləndə, o
yandan düzülür.
Onu da düşündüm ki, qismətimə düşənlə barışmalıyam.
Görünür, çoxları kimi mən dəhəyatın bu amansız ağrıacılarını, qəm-kədərini çəkməyə, bir-birini əvəz edən
uğursuz və üzüntülü günlərini yaşamağa məhkum edilmiş
varlığam.
İndi hər axşam səksəkə içində yatarkən uşaqlarıma
baxıb, onlardan xəbərsiz öz-özümə deyirəm: “Bu necə bir
taledir yaşayıram, İlahi?”
15.11. 2013
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Дуа
(щекайя)
Гарлы, човьунлу, сойуьу иля илик дондуран гыш эцнляриндян
бири иди. Ятрафдакы бошлуглар гарын тянясиндян пюртмцш, палчыг
йоллар аь халат эейинмишди. Йем далынъа ора-бура гачан
сярчялярин сойугдан титряйян вцъудунда гар юз лянэярини
ачыг эюстярирди. Еля йа иш далынъа, йа да щансыса сябябдян
ора-бура тялясян адамларын да чющряляриндя гышын шылтаглыьы
айдын сезилирди.
Бюйцк гардашымын цч айлыг ушаьы да бялкя еля сазаьын
ащястя давранышларына таб эятирмядийиндян, бярк хястялянмишди. Гардашым да иш далынъа шящяря эетмяк
мяъбуриййятиндя галмышды. Щардан биляйди ки, ушаьы
хястяляняъяк. О, онсуз да проблемлярин ялиндян айры-айры
сямтлярдя тянща гайыг кими чох азыб... Нейлясин, бюйцклцк
дя аьыр миссийадыр. Ющдясиндян эялмясян, адама лаь
едярляр...
Иллащ да ки, бу района, гар йаьанда, кяндлярин мяркязля
ялагяси кясилирди. Щятта, кяндлярарасы ялагя дя чятинляширди.
Ялаъ анъаг ата, ешшяйя галырды...
Гышын ятрафла савашы эцъляндикъя, няням (анамызы беля
чаьырардыг) дил-аьыза гоймурду. Ялини тез-тез нявясинин
алнына гойуб: - Йох, ушаг ялдян эедир, она тохунублар.
Щюкмян, молла Щямидин йанына эетмяк лазымдыр ки, ушаьа
дуа йазсын, - дейир, наращатлыьыны ачыг бцрузя верирди. Сонра
да горху сармыш эюзлярини Ряшидя зилляйиб ялавя едирди: Ряшид, бала, дур, мющкям эейин, аты мин, дящмярря
Моллаэиля. Гой, ушаьа бир дуа йазсын, онун гялями
кясярлидир. – Молланын дуасынын кярамятиня инанырмыш кими
башыны тярпятди: - Сиз хястяляняндя дя Ариф тез аты миниб,
онлара чапарды. Молла Щямид орада дуа йазан кими ушаг
бурада саьаларды.
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Ариф бюйцк гардашымын ады иди. Аилядя дюрд гардаш, алты
баъы идик. Атам рящмятя эедяндян сонра евин бцтцн аьырлыьы
Арифля нянямин цзяриня дцшмцшдц. Бу эядяр кцлфяти тяк малгара иля сахламаг о гядяр дя асан дейилди. Ариф али тящсилли
мцяллим иди. Кяндимиздяки орта мяктябдя рийазиййатдан дярс
дейирди. Евин бюйцк оьлу олдуьу цчцн щамымыз она “гаьа”
дейирдик. Мян оьланлар арасында ортанъыл идим. Сяккизинъи
синифдя охуйурдум... Йадымдадыр, щяля дюрдцнъц синифдя
охуйанда гаьам мяни гоншу кянддя йашайан молла
Садыьын йанына апарыб, ондан Гуран дярси алмаьы мяслящят
билмишди. Амма мяним дини сащяйя щявясим йох иди. Молла
Садыьын йанына ъями бир ил эетдим. Яряб щярфлярини
юйряняндян сонра тящсили дайандырдым. Евимиздя щамы ислам
дининя бюйцк щюрмят вя ряьбят бясляйирди. Рящмятлик атам
юляня кими намаз гылыб, оруъ тутарды. Няням дя атам кими
намазындан, оруъундан галмазды. Баъыларым да намаз
гылырды. Евимиздя «Гурани-Кярим» варды. Ариф Гураны охумаьы
билирди. Гаьам чох тякид етди, щятта, мяни буна эюря бир нечя
дяфя дюйдц дя. Амма инадымдан дюнмядим, дини дярс
алмагдан имтина етдим...
Гыш ятрафын эюзцнц горхутмагда, кюрпя дя дайанмадан аьламаьындайды. Няням дюзя билмяйиб йенидян
цстцмя гышгырды:
- Ядя, Ряшид, сяня демядим, дур, аты йящярля, эет...
Эюрмцрсян, ушаг ялдян эедир...
Мян байырдакы уьултудан, ъанавар кими йери ешян
кцлякдян чякиниб дедим:
- Няня, бу гарда, гийамятдя молла Щямидэиля неъя эедим?
Ора азыннан йедди-сяккиз километр йол вар, йеня йахын
олсайды, дярд йары оларды. Бу човьунда мян нейляйим ахы? Илк дяфяйди нянямля бу тонда данышырдым.
- Неъя йяни, мян нейляйим? Сян эетмирсянся, бяс ким
эетмялидир? Гаьандан сонра евин бюйцйц сянсян дя. Наразы щалда цзцмя бахды: - Бялкя истяйирсян, балаъа
гардашларын эетсин? – Эюзляри щядягясиндян чыхды: - Бялкя,
гызлар эетсин?! Буну юзцня неъя йарашдырырсан? Утан-
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мырсан? Гаьан бу щярякятиндян хябяр тутса, инан ки, сяни
саь гоймаз! Эялиндян айыбдыр ахы. Дур, бала, дур эейин.
Инад етмя!
Нянямин мяндян ял чякмяк фикри йох иди. Наялаъ галыб
дедим:
- Йахшы, эедярям, амма, йолда бир щадися..., - Ясябляшдим,
сюзцмц тамамлайа билмядим. Няням деди:
- Щеч бир шей олмаз, бала. Иншаллащ, саь-саламат эедиб,
эайыдарсан! Хейир иш далынъа эедяни Аллащ горуйар. - Няням
башымы сыьаллайанда, мяня еля эялди ки, ичимдя бир кишилик
ъцссяси вар, юзцмц дярщал яля алдым. Лакин щансыса бир щисс
мяни йенидян ясябляшмяйя мяъбур етди:
- Билмирям бу моллалара нийя бу гядяр инанырсан... Дуа
йазмагла ушаг саьалар?! - Палтарларымы эейиня-эейиня
додагалты мызылдандым.
- Бый, ай бала, сян ня данышырсан? О гялямин эцъцнц
дяфялярля сынамышам. Сян буна шякк етмя! Аллаща аъыг
эедяр. Щяр дярдин бир чаряси вар. Тез еля, йубанма... –
Няням еля данышды ки, санки бцтцн дярдляри молланын йаздыьы
дуаларын кярамяти саьалдыр...
Нянями цряйимдя гынадым. Евдя тцфянэ дя йох иди ки,
ещтийат цчцн эютцрцм. Даь йериди, йолда-риздя ъанаварла да
растлашмаг оларды. Амма нянямин: - Бялкя гызлар эетсин?,
“Буну юзцня неъя йарашдырырсан?, “Эялиндян айыбды” демяси
щейсиййатыма, гцрурума тохунду. Палтарларымы эейиниб
тювляйя эетдим. Аты йящярляйиб, йола чыхмаьа щазырлашдым.
Кцляк бир аз да шиддятлянмишди. Гар дяняъикляри гырма тяк
адамын сифятиня кюз гойурду. Гардашымын ясэярликдян
эятирдийи нимдаш эулаглы папаьы башыма кечирдим.
Дарвазадан чыханда Нянямин ейвандан сяси эялди:
- Ряшид, бала, юзцндян муьайат ол! - Кцляк сяси гулагларыма
чатмаьа гоймаса да, биртящяр нянямин ня дедийини
анладым.
Кянддян йениъя чыхмышдым ки, Сяфтяр ямийля растлашдым.
Чийниндя гошалцля тцфянэ варды. Мешядян одун эятирирди.
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Атамла мющкям дост идиляр. Атамын саьлыьында бизя тез-тез
эялиб-эедирди. Мяни эюръяк, тяяъъцбля сорушду:
- Ряшид, бала, бу гарда-гийамятдя щара беля?
Сойугдан пюртмцш йанагларымы овхалайа-овхалайа
дедим:
- Сяфтяр ями, Щоравара эедирям. Няням эюндяриб.
- Щоравара?! А бала, сян тяк, беля щавада ора эедиб чыха
билмязсян. Йол-риз инди гарын ясарятиндядир. – Сонра башыны
наразы щалда булады: - Ах сяни Мярйям... бу ъцр човьунда
да ушаьы тяк, юзц дя ялийалын байыра чыхарарлар щеч?- Сяфтяр
ями нянямин далысыйъа дейинди, сонра чяпяки мяня бахыб
соруşду: - Хейир ола, орайа нийя эедирсян?
- Гардашымын ушаьы хястяляниб. Няням мяни Молла Щямидин
йанына эюндярир ки, ушаьа дуа йазсын.
- Мярйямин иши гуртарыб дя... Билмирям, о, Молла Щямиддя ня
эюрцб беля? Ушаг хястяляниб, щяким чаьырын. Моллалыг
бурада ня иш вар ки? – Башыны сярт шякилдя булады, эюзлярини
гыйыб деди: - Нянян дя кющня фикирляриндян щеч ял чякмяди
дя...
Мян, папаьымын кцляйин мцшайияти иля щавада ойнайан
гулагларыны ашаьы ендириб дедим:
- Сяфтяр ями, дцзц, эетмяк истямирдим. Дейирляр, гарлы,
човьунлу щавада ъанаварлар адама щцъум едир. Амма
няням деди ки, эетмясям, ушаг юляъяк. – Бир аз дурухуб
ялавя етдим: - Щям дя деди ки, хейир иш цчцн йола чыханы
Аллащ горуйар...
- Йахшы, бяс Ариф евдя дейил? – Сяфтяр ями сорушду.
- Хейир, евдя йохдур. Цч эцн бундан яввял шящяря эедиб.
Щяля гайытмайыб.
Сяфтяр ями бахышларыны эюз юнцндя тялатцмя уьрайан
чюллцкляря узадыб деди:
- Ряшид, сян тцфянэдян истифадя етмяйи баъарырсан?
- Ялбяття, Сяфтяр ями, тцфянэ атмаьы баъарырам, тяки тцфянэ
олсун. – Еля данышдым ки, эуйа нечя илляр тцфянэ
эяздирмишям.
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- Йахшы, сяни беля бир щавада ялийалын бурахмаг кишиликдян
дейил. Ал, бу 10 адяд патрону, бир дя бу тцфянэи. – Тцфянэя
ишаря етди: - Тцфянэ дя долудур. Щяр щалда юзцнц гурддангушдан мцдафия едярсян. - Сяфтяр ями гошалцля тцфянэини
чийниндян ашырыб мяня верди вя бир даща тцфянэя ишаря едиб
деди: - Амма йеня ещтийатлы ол, ща...
- Чох саь ол, Сяфтяр ями. Тцфянэ оландан сонра даща щеч
нядян горхум йохдур, - дейя чющрямдяки сазаьы аралайыб
ора тябяссцм гондурдум. Тцфянэ санки мяня бир киши
ъцссяси баьышлады...
- Йахшы, Ряшид. Аллащ аманында! - Сяфтяр ями худафизляшиб
айрылды.
Кяндимиздян хейли араланмышдым. Йолун щяр ики тяряфи
сейряк мешялик иди. Ат гарын долдурдуьу кичик ъыьырла чятинликля
ирялиляйирди. Бирдян ъанаварларын улашмасыны ешитдим. Ялимдя
тцфянэ олмасына бахмайараг, бядянимдян бир цшцтмя
кечди. Йашлы адамлардан ешитмишдим ки, ъанавар адамла
цзбяцз эяляндя, она атяш ачмаг олмур. О, санки эюзлярийля
адамы овсунлайыр. Мяня еля эялирди ки, улашма сясляри
эетдикъя йахынлашыр. Щяр дяфя онлар улашанда ат дайаныр,
гулагларыны шякляйирди. Гар чох йаьдыьындан йол да эюрцнмяз
олмушду. Аьлыма ъцрбяъцр фикирляр эялди. Мян ушагкян
кяндимиздян бири одун эятирмяк цчцн мешяйя эедибмиш.
Щямин гыш да мющкям гар йаьыбмыш. Евя гайыдаркян
ъанаварлар она щцъум едир. О, ата йцклядийи одун
тайчаларынын цстцндя яйляшибмиш. Тцфянэини дя атын цстцндяки
щейбяйя тахыбмыш. Ат ъанаварлары эюрян кими щцркцб гачыр.
Киши атын цстцндя мцвазинятини сахлайа билмяйиб йыхылыр.
Кишинин йеря йыхылдыьыны эюрян ъанаварлар дярщал шикарларына
щцъум едирляр...
Мян бу дцшцнъядяйкян бирдян ат дайанды. Гулагларыны
шякляди. Аты ня гядяр мащмызладымса, йериндян тярпянмяди.
Мяни горху щисси бцрцдц. Саь тяряфя дюняндя колларын дибиня
сыьынмыш бир довшан эюрдцм, горхудан тир-тир ясирди. Бир анлыг
юзцмя нязяр салдым; ахы мян дя горхурдум. Цстялик,
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бядянимин тир-тир ясмяси, ъанымдакы ващимя мяни довшанла
ейни вязиййятдя йахаламышды...
Молла Щямидин кяндиня эедя билмяйяъяйими анлайыб,
йахынлыгдакы кянддя йашайан халамэиля эетмяйи гярара
алдым. Бурадан халамэиля даща йахын иди. Атын йцйянини сола
чякиб, халамэилин кяндиня истигамят эютцрдцм. Халам мяни
эюръяк тялаш ичиндя сорушду:
- Ряшид, бала, бу, ня сир-сифятди? Мярйямя бир шей олуб?!
- Йох, йох, хала. Наращат олма, саламатчылыгдыр.
- Дцзцнц де эюрцм, няся олуб ки, сян...
- Хала, Аллащ щаггы, щеч бир шей олмайыб. - Халамы
сакитляшдирмяйя чалышдым. О ися няся баш верибмиш кими
тялашланды:
- Инанмырам. Яэяр бир шей олмайыбса, онда беля бир
гийамятдя сяни тяк ня цчцн байыра бурахыблар?!
- Ай арвад, бир дайан эюряк дя... Гой ушаг юзцня эялсин,
сонра сорьу-суала тутарсан.
- Халамын яри Мирзя дюзмяди, цзцнц мяня тутуб деди: Ряшид, тез еля, атдан дцш. Йягин ки, сойуг сяни биртящяр
едиб.
Мян атдан дцшдцм, халам оьлу Рящман аты чякиб
тювляйя апарды.
Мирзя гызларына деди:
- Тез олун, исти су эятирин, ушаьын айагларыны суйа гойун.
Кякликотулу чай дямляйин.
Айаьымы исти суйа гойуб, кякликотулу чайдан ичяндян
сонра юзцмя эялдим. Халам тязяъя биширдийи бозбашдан да
бир габ тюкцб габаьыма гойду.
- Щя, Ряшид, инди де эюрцм, евдя ня олуб ки, беля щавада
тяк-тянща байыра чыхмысан? - Халам йенидян сорушду.
- Хала, Арифин ушаьы хястяляниб. Ариф дя евдя йохду. Няням
мяня тякид етди ки, ушаьа дуа йаздырмаг цчцн щюкмян
Молла Щямидин йанына эетмялисян.
- Мярйямин эюрдцйц ишя бах дя... Молла Щямиддя ня эюрцб
ахы? Ушаг хястяляниб, щяким чаьырсын, йа да ки, юзц
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тцркячаря елясин. Даща бурада моллалыг ня иш вар ки? - дейя
Мирзя дя ейниля Сяфтяр яминин дедиклярини тякрарлады.
- Бяс, Мярйям дцшцнмяди ки, бу ъцр щавада сяни тяк, юзц
дя о гядяр узаг бир йола эюндярмяк горхулудур? - Халам
да баъысынын ардынъа дейинди.
- Еля, мян дя нянямя ону дедим, амма ешитмяк истямяди,
щюкмян эетмяйими тякид еляди.
- Ушаьын няйи вар? - Халам сорушду.
- Дайанмадан аьлайыр, хала.
- Демяк, ушаьын йа санъысы вар, йа да гулаьы аьрыйыр.
Кющнянин арвадыдыр, бяс, билмир ки, ушаьын санъысыны неъя
кясярляр? Мярйям ки, бунларын дярманыны билир. Бурада
моллалыг ня вар ки? - Халамы ясяб боьду: - Аллащ елямямиш,
ушаьа бир шей олса иди... - Ялини додагларына апарыб сусду.
- Йох, няням анъаг Молла Щямидин дуаларына инаныр, - дейя
мян дя иронийа иля халамын сюзцня гцввят вердим.
- Бала, чох аьыллы щярякят етмисян ки, бура дюнмисян. Йохса,
Аллащ эюстярмясин, щяр шей ола билярди, - Мирзя деди.
Мян тез:
- Хала, бир аздан йенидян кяндя гайыдаъаьам. Гой бир аз
вахт кечсин. Яэяр тез гайытсам, няням шцбщяляняр. Сиз дя
мяним бурайа эялдийими нянямя сюйлямяйин, дейя
онлардан хащиш етдим.
- А бала, бяс дуа ишини ня едяъяксян? - Халам тяяъъцбля
сорушду.
- Бу барядя сиз наращат олмайын. Дуа мясялясини мян
юзцм щялл едяъяйям.
- Неъя?! - Мирзя дя тяяъъцблянди.
- Орасыны даща юзцм билярям. - Эцлцмсядим, щяр шейи
онлара анлатмаг истямядим.
Мян халам оьлуна гоншу отаьа кечмяк истядийими ишаря
елядим. Орада ондан каьыз-гялям истядим. Сонра Молла
Садыгдан юйряндийим яряб щярфлярини неъя эялди вярягя
кючцрдцм. Щямин вяряги дюрд гатлайыб голтуг ъибимя
гойдум. Халамэилдя бир аз да отурдугдан сонра, йенидян
кяндимизя гайытмаьы гярарлашдырдым.
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- Ряшид, бялкя эетмяйясян? - Халам наращат щалда диллянди.
- Йох, хала, эетмялийям. Эетмясям, евдякиляр наращат
олаъаглар.
Халамэилдян чыханда щава щяля ишыглы иди. Сящярдян
йаьан гар дайанмаг билмирди. Кяндимизя эетмяк цчцн
йеня дя мешяликдян кечмялийдим. Орайа чатанда йенидян
ъанавар улашмасы ешидилди. Ат гулагларыны шякляйиб дайанды.
Мяни йенидян горху щисси бцрцдц. Бу горхуну юзцмдян
кянар етмяк цчцн ялимдяки гошалцля тцфянэин чахмаьынын
бирини айаьа чякиб атяш ачдым. Атяш сяси мешянин
дяринликляриндя якс-сяда верди. Бир анда ъанаварларын
улашмасы кясилди. Сонра црякляндим, горху щисси бирдян
эялдийи кими, бирдян дя йох олду...
Евя чатанда артыг щава гаралмышды. Няням эялдийими
эюрян кими габаьыма йцйцрдц:
- Ряшид, еля Молла Щямид орада гялям чалан кими, ушаг
бурада дярщал сакитляшди. – Яллярини Аллаща галдырды: - Шцкцр
Аллаща ки, саь-саламат эедиб, эялдин. – Сонра цзцмя
диншяди: - Бала, башына дюнцм, бу, тцфянэи сяня ким верди? Няням ялимдяки тцфянэя ишаря еляди, мяни эцлмяк тутdу,
юзцмц эцъля яля алдым, сонра сирримин цстц ачылмасын дейя
ъидди эюркям алыб дедим:
- Кяндин чыхышында Сяфтяр ями иля растлашдым. Саь олсун ки,
ялийалын олдуьуму эюрцб, тцфянэини мяня верди. Тцфянэ
олмасайды, ъанаварлар мяни парчалайаъагды. - Бунунла
нянями горхутмаг истядим.
- Сяня гурбан, ай бала, дцз дейирсян. – Сонра ня
фикирляшдися, щяйяъанла деди: - Ъанаварлар сяня щцъум
етдиляр?!
- Бяс неъя? Беля щавада мянимтяк ушаьы ялийалын, юзц дя
ки, тяк-тянща байыра бурахарлар щеч? Мяни ъанаварлар
парчаласайды, ъамаатын гынаьына неъя дюзярдиниз? - Цзцмя
ъидди эюркям вериб ясяби щалда нянямин эюзляринин ичиня
бахдым.
- Сян щаглысан, ай бала. Гардашынын кюрпясиня эюря юзцмц
еля итирдим ки... - Няням мяни бу ъцр щавада тяк-тянща
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узаг бир кяндя эюндярмясинин сящв олдуьуну санки инди
анламаьа башлады.
Мян йухары, ейвана чыхдым. Бир аздан няням дя эялди.
- Инди юзцн эюрдцнмц Молла Щямидин гяляминин эцъцнц? О, тянэняфяс щалда цзцнц мяня тутду.
- Эюрдцм, няня, эюрдцм. Амма бу дяфя Молла Щямид
дейил, Молла Ряшидин гяляминин эцъцнц эюрдцм, - дейяряк
эцлмякдян юзцмц эцъля сахладым. - Мян голтуг ъибимдяки,
халамэилдя йаздыьым “дуа”ны чыхарыб нянямя вердим.
Няням тез йашыл бир парча эятирди, “дуа”ны она бцкдц, сонра
да ийня иля тикди. О, тикиш ямялиййатыны гуртардыгдан сонра,
“дуа”ны санъаьа кечириб гоншу отагда, няннидя йатмыш
кюрпянин папаьына санъды вя эери гайытды, бир шей
анламамыш кими цзцмя бахды:
- Щя, бала, сян дя чох язиййят чякдин, Аллащ кюмяйин олсун.
Няням мясялядян йа щали олду, йа да садяъя бунун
фяргиня вармады, кюрпянин башыны сыьаллады, сонра тябяссцм
долу эюзлярини мяня зилляйиб отагдан чыхмаг истяйяндя, мян
дедим:
- Няня, дейирям ки, бундан сонра даща мяним йанымда
Молла Щямидин адыны чякмя. Онун йериня мяним адымы
чякярсян.
Няням гярибя ящвалла сорушду:
- О ня демякди, а бала?
- Щя дя, Аллащ елямямиш, бир шей олса, дейярсян ки, “Молла
Ряшид”ин йанына гачын, гойун бир дуа йазсын.
Няням бялкя дя онунла мязяляндийими анлады, сифятинин
эюркямини дяйишиб деди:
- Ялбяття, сян дя вахтында дярсини йарымчыг гоймасайдын,
инди абырлы-башлы молла олардын.
Лакин мяня еля эялди ки, няням дедийими йеня дя
анламайыб. Она эюря бу мясяляни бир дя ачыб, аьартмадым.
Сонра кюрпя йатан отаьа кечдим. О, мышыл-мышыл йатырды. Юзюзцмя эцлцмсядим: “Молла Ряшид”ин дя гялями киминся
ишиня йарыйармыш...”
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Yaxşılıq
(hekayə)
İsti yay günlərindən biri idi. Nahardan sonra iş otağımda əyləşib növbətçi jurnallarını nəzərdən keçirirdim.
Mehmanxanada çalışan bir polis otağıma daxil olub, cavan
bir oğlanın məni görmək istədiyini bildirdi. Əlimlə işarə
elədim ki, buyursun. İçəri arıq, sısqa, üst-başından cin
hürkən bir oğlan daxil oldu. İlk baxışdan onu dilənçiyə
oxşatdım. Əlimi atıb cibimdən pul çıxardım ki, ona verim.
- Yox, yox, lazım deyil, Nazim müəllim, - oğlan etiraz elədi.
- Siz məni düz başa düşmədiniz. Mən pul üçün
gəlməmişəm. İşləmək istəyirəm. Özümdən başqa bir
qardaşım və bir bacım da var. Biri 11, digəri isə 13
yaşındadır. Valideynlərimizi avtomobil qəzasında itirdik, deyə oğlan tərcümeyi-halını nəql etməyə başaladı, - Əsl
çətinliklərimiz də elə ondan sonra başladı. Doğma bibimiz
evimizi əlimizdən aldı, bizi küçəyə atdı. Guya atamın ona
çoxlu borcu varmış... İndi işləyib qardaş və bacımı
saxlamaq istəyirəm. Sizin xeyirxah bir insan olduğunuzu
bilib, ümidlə sizə pənah gətirmişəm. Onu da bilirəm ki,
qapınızı döyüb yanınıza gələn bir kəsi belə naümid
qaytarmamısınız. Düşündüm ki, bəlkə burada mənə
münasib bir iş tapıldı. Nə iş desəniz, öhdəsindən gələ
bilərəm, Nazim müəllim.
Oğlanı diqqətlə bir də başdan-ayağa süzdüm. Doğrusu,
oğlanın söylədikləri məni təsirləndirdi, hətta kövrəldim də.
Stul çəkib oturmasını təklif etdim.
- Neçə yaşın var? - soruşdum.
- On altı yaşım var, Nazim müəllim.
- Bəs indi bacı-qardaşınızla harada yaşayırsınız? Bibiniz
sizə qarşı niyə bu qədər qəddar olub?! O, nə haqla evinizi
ələ keçirib? Bibini qanun qarşısında cavab verməyə
məcbur etmək lazımdır. Bəs niyə aidiyyəti yerlərə şikayət
etmirsiniz?
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- Nazim müəllim, siz Allah, lazım deyil! - Oğlan nədənsə
ehtiyat edirmiş kimi, madım-madım üzümə duruxdu bibimizin cəzasını biz bəndələr yox, Allahım özü verəcək...
Danışığı, mülahizələri xoşuma gəldi. Bir də təkrarən
soruşdum:
- Bəs indi harada yaşayırsınız?
- Uzaq qohumumgildə, həyət evidir, kiçik bir otağını da
bizə verib. Sağ olsun, belə bir günümüzdə bizə həyan
durdu.
- Adın nədir?
- Bağışlayın, Nazim müəllim, adımı deməyi unutdum. Adım
Pərvizdir.
- Yaxşı, Pərviz, bir fikirləşim görüm sənə nəmünasib bir iş
tapaq. Hələlik isə... - sözümü yarımçıq saxlayıb, müavinimi
çağırtdırdım. Ona oğlanın əvvəlcə hamamlanmasını, sonra
isə əyin-başının təzələnməsini tapşırdım...
Onlar gedəndən sonra xəyalən bir anlığa da olsa, yaxın
keçmişə qayıtdım. Gözümün qabağına yeniyetmə çağlarım,
cavanlığım gəldi. İş axtaranda mən də elə Pərviz yaşında
olardım. Əgər Haşım Ələkbərzadənin köməkliyi olmasaydı,
Allah bilir indi haralarda idim. Onun xeyirxahlığı ilə həm işə
düzəldim, həm də ali təhsil aldım... Elə bu kresloya da onun
təqdimatıyla oturmuşam... Allah xeyirxah adamları xalqımıza çox görməsin!
Aradan üç saat vaxt keçdi, müavinimlə Pərviz artıq
qayıtmışdılar. Mənim göstərişimi gözləyirdlər.
Pərvizi az qala tanımayacaqdım. Təzə kostyum əməllibaşlı görkəmini dəyişmişdi, çöhrəsində xoş təbəssüm
cilvələnirdi, üz-gözündən bəxtəvərlik yağırdı, necə deyərlər,
bəy balasına oxşayırdı.
- Bax, indi oldun yaraşıqlı bir oğlan. İndi səni mehmanxana
işçisinə oxşatmaq olar, - gülümsədim və ruhən özümdə bir
rahatlıq, yüngüllük hiss elədim... Əbəs yerə deməyiblər ki,
gözəllik ondur, doqquzu dondur...
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- Çox sağ olun, Nazim müəllim. Bu yaxşılığınızı heç zaman
unutmaram, - deyə Pərviz utancaq halda minnətdarlığını
bildirdi. Dilli-dilavərliyi çox xoşuma gəldi.
- Təşəkkür etmək hələ tezdir. Sənə münasib bir iş də
tapmışıq. Artıq mərtəbə inzibatçılarına bu barədə göstəriş
də vermişəm; bütün mərtəbələrin camaşirlərini sən
paylayacaqsan.
Az bir vaxtda Pərviz öz bacarığı, qabiliyyəti və davranışı
ilə işçilərin hörmətini qazanmışdı. Nə iş tapşırsaydın, canbaşla, operativ yerinə yetirirdi. Həm də istiqanlı, səmimi,
ünsiyyətcil olduğu üçün işçilərlə çox tez dil tapmağı
bacarırdı.
Bir neçə il keçdi...
İkinci mərtəbənin inzibatçısı Xalidə xanım ərini itirmişdi.
Qızı ilə yaxınlıqdakı beşmərtəbəli daş binada yaşayırdı.
Qız hansı institutdasa təhsil alır və tez-tez mehmanxanaya,
anasının yanına gəlib-gedirdi. Xalidənin yaxşı qohuməqrəbası, sayılıb-seçilən, imkanlı yaxınları vardı.
Bir-iki dəfə Pərvizin Xalidənin qızını oğrun-oğrun, həsrət
dolu baxışlarla süzdüyünün şahidi olmuşdum. Odur ki,
ürəyimdəkiləri Xalidəyə açıb deməyi qərara aldım. Onu
yanıma dəvət edib, hal-əhval tutandan sonra əsas mətləbə
keçdim, necə deyərlər, sarı simə toxunmağa başladım:
- Xalidə xanım, elə bilirəm açıq söhbətim sizin də
ürəyinizcə olar. Neçə illərdir bir-birimizi tanıyırıq, bu illərdə
sevincimiz də bir olub, ağrı-acılarımız da. Kişisiz evdə
yaşamaq qadın üçün o qədər də asan deyil. Qızınızın da
artıq ailə qurmaq vaxtıdır. Kim bilir qarşısına necə oğlan
çıxacaq?! İndiki zamanədə yaxşı oğlan tapmaq da asan
deyil. Bir var ki, özün tanıdığın, xarakterinə, insanlığına
bələd olduğun birisi ola. Mən Pərvizi nəzərdə tuturam.
İnanıram ki, Pərviz sizə həm yaxşı övlad, həm də etibarlı
kürəkən ola bilər. Deyirlər ki, yaxşı kürəkən oğuldan da
irəlidir.
Xalidə gözləmədiyi bu söhbətdən sonra bir xeyli fikrə
getdi.
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- Dediklərinizlə tam razıyam, Nazim müəllim, - handanhana başını qaldırıb cavab verdi. - O da düzdü ki, indi yaxşı
oğlan tapmaq çətindir. Pərviz pis oğlan deyil. Burada
işləyəndən bəri onun barəsində bir dəfə də olsun, nə bir
narazılıq, nə də bir naqis söz eşitməmişəm. Ağıllı, işgüzar
və çox qanacaqlı oğlandır. Ancaq bu barədə qızımın da
fikrini gərək bilim. Əgər xoşuna gələrsə, vallah, vasitəçi
olaram. Əlbəttə hər bir ana istər ki, övladı xoşbəxt
olsun.Təki könülləri bir olsun, ulduzları barışsın, Pərviz də
mənim oğlum...
...Vəzifə kreslosuna heç vaxt güvənməmişəm. Çünki bu
kreslo heç kim üçün daimi deyil. Bu kresloya bir gün oturan,
bir gün də onu tərk edər.
Nə isə... Vəzifədən uzaqlaşdırıldım. İllər keçdi...
Evdən bayıra çıxmır, heç yerə getmirdim. Daha
doğrusu, insanlardan qaçırdım. İçimdə insanlara qarşı bir
laqeydlik yaranmışdı. Əvvəllər tək olanda darıxırdım,
təklikdən qorxurdum, amma indi özümə qapanmağı, tək
qalmağı xoşlayırdım. O maskalı simaları görmək istəmirdim. Tək qalanda içim rahatlanırdı...
Vəzifədə olduğum vaxtlar ev telefonum zənglərdən
susmaq bilmirdi. İndi isə elə bil heç ev telefonum yoxdur.
Vaxt var idi gündə üç dəfə yemək üçün mənə zəng edən
“dostlar”ımın da səsi kəsilmişdi. Nə qəribə zamanda
yaşayırıq? Bu gün vəzifən, pulun varsa, çoxlu dostun,
tanışın da var, adamlar arasında böyük hörmət-izzət
sahibisən. Hamı səninlə hesablaşır, hər kəs səni öz
məclisinin ağsaqqalı sayır, hər kəsdən ağıllı görünürsən,
qarşında baş əyənlərin və əmrinə müntəzir dayananların
sayı çoxalır. Vəzifən, pulun yoxdursa, səni heç it yerinə də
qoymurlar. Zamanə, zamanə! Ax, insanlar, insanlar... Necə
də cilddən-cildə girirlər... Belələrinə - rəngdən–rəngə
girənlərə buqələmun deyirlər.
“Dar gün” üçün yığdığım ehtiyat pullar da tükənmişdi.
Arvada aldığım qızılları da ehtiyac ucundan satmışdım.
Əlbəttə ki onun razılığı ilə. Hiss edirdim ki, get-gedə evdə
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qanqaraçılıq yaranır, nüfuzum günü-gündən aşağı düşür.
Belə məqamlarda rəhmətlik Sabirin satiraları yadıma
düşürdü: “... Pulsuz kişi insanlığı asanmı sanırsan?” Bir gün
arvad dözməyib, “ nə vaxta kimi evdə oturacaqsan? Niyə
dost-tanışlarına zəng edib iş istəmirsən? Bir vaxtlar hamıya
kömək edirdin?! Hər gün ətrafında “n” qədər adam
fırlanırdı, bircə dəfə də olsa, təkbaşına yemək yemirdin.
Dostlarını həmişə süfrənin başında əyləşdirərdin. Bəs necə
oldu sənin can qardaşların?! İndi də qoy onlar sənə kömək
əllərini uzatsınlar da! - üzümə bozarır, qarşımda dil-dil
ötürdü. Artıq ər-arvad arasında olan pərdə yırtılmış,
xoşagəlməz söz-söhbətlər pik nöqtəsinə qalxmışdı.
Ertəsi gün axşamtərəfi maşınla şəhərə çıxmışdım.
Yaxın tanışlarımdan biri ilə həm işlə bağlı söhbət edəcək,
həm də ondan borc pul alacaqdım. Nərimanov parkına
çatar-çatmaz bir DYP işçisinin məni izlədiyini gördüm.
Maşındakılar səsgücləndirici ilə mənə maşını saxlamaq
işarəsi verirdilər. Düzü, onların bu hərəkətinə bərk
əsəbiləşdim və acıqverirmiş kimi, maşını saxlamayıb
yoluma davam elədim. Çünki heç bir yol hərəkəti qaydasını
pozmamışdım. Yol polisi isə məni təqib etməkdə qərarlı idi
və nəhayət, inadkarlığımı görüb maşının sürətini bir az da
artıraraq, axır ki gəlib qabağımı kəsərək, qarşımda
dayandı.
Maşından düşmədim. Onsuz da qanım qara idi. İşsizlik, pulsuzluq hövsələdən çıxarmışdı məni. Üstəlik, evdə də
arvad danlağı... Bütün bunlar nə vaxta qədər davam
edəcəkdi - bilmirdim.
DYP maşınından cavan bir oğlan düşüb mənə yaxınlaşdı. Bir istədim dişimin dibindən çıxanı ona yükləyim,
hirsimi onun üstünə tökəm ki, nə səbəbə mənim qabağımı
kəsmisiniz?! Amma özümü zorla saxladım. Axı bu, mənim
etikama yad hərəkət olardı...
Yol polisi özünü təqdim etmədən:
- Nazim müəllim, salam! Necəsiniz? Bizi arxanızca çox
sürdürdünüz, haa... Məni tanımadınız? Pərvizəm də... gülümsədi.
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- Hansı Pərviz? - təəccüblə soruşdum.
- Necə yəni, hansı Pərviz? Nazim müəllim, mehmanxanada
işləyəndə, məni işə götürdünüz, mənə dayılıq elədiniz.
Bunu unutmaqmı olar?
- Hə, hə, indi tanıdım. Forma da yaxşı yaraşır sizə. Allah
saxlasın! Əslində, insanlar bir-birinə kömək etmək üçün
yaranıblar. Əbəs yerə deməyiblər ki: “Yaxşılığı elə, at
dəryaya, balıq bilməsə də, Xaliq bilər”. De görüm, şəxsi
həyatın necədir? Evlənmisənmi?
- Bəli, Nazim müəllim. Sizin o zaman məsləhət gördüyünüz
xanımın qızı ilə ailə həyatı qurmuşam. Bir oğlum da var.
Sağ olsunlar, məni yol polisinə də işə qayınanamın
qohumları düzəltdi. Düzünü deyim ki, keçən bu müddət
ərzində sizi çox axtarmışam, amma bir kimsə ünvanınızı
mənə söyləmədi. Sizə ömrüm boyu minnətdaram. Bugünkü
xoş günüm üçün məhz sizə borcluyam. Çox istərdik ki,
bizə qonaq gələsiniz. Evdəkilər məmnun olarlar. Bizi
şərəfləndirərdiniz. Bu da mənim ünvanım və əlaqə
telefonum. Növbədə olmasaydım, burdan sizi buraxmazdım, birbaş evə aparardım, - deyə Pərviz sevindiyindən
sanki uçacaqdı.
Nədənsə bir anlıq siqaret çəkmək istədim, amma baxıb
gördüm ki, siqaretim də qurtarıb. Pərvizdən bir siqaret
istədim.
- Bu dəqiqə, Nazim müəllim! - Pərviz cəld yaxınlıqdakı
mağazaya yürüdü.
Çox keçmədi ki, əlində bir blok “Marlborro” siqaretlə
qayıtdı.
- Bir bloku neyləyirdin, ay Pərviz?! - etiraz etdim.
- Yox, yox, Nazim müəllim, bu, elə siz çəkdiyiniz
siqaretdəndir. Yadımdadır, o zamanlar həmişə bu
siqaretdən çəkərdiniz - Pərviz blokun ağzını açıb, bir qutu
siqaret götürüb mənə uzatdı, qalanını isə blokla birgə
maşınımın açıq pəncərəsindən oturacağa qoydu.
Mən Pərvizlə səmimi görüşüb ayrılanda:
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- Nazim müəllim, sizi gözləyəcəyik, ha-a! Gəlməsəniz,
evdəkilər çox inciyərlər - xoşhallıqla dedi.
- Yaxşı, narahat olma, vaxt olan kimi sizə baş çəkərəm, deyə onu əmin edib əlini sıxdım.
Düşündüm ki, nə yaxşı Pərviz harada işləməyimi
soruşmadı.
Maşını işə saldım. Pərvizin aldığı siqaret blokunu
götürüb, “bardaçoka” qoymaq istərkən gözümə həm də
blokun üstündə pul sataşdı. Səhv etməmişdim. İki yüz
dollar idi. Demək, pulu Pərviz qoyub bura. Maşını sürə
bilmədim, mühərriki söndürüb, çaşqın halda ətrafa
boylandım, Pərvizi axtardım. O, çoxdan getmişdi... Başımı
əllərimin arasına alıb, maşının sükanına söykədim. Beləcə,
bir neçə dəqiqəliyə içimdəki təlatümlü hisslərlə baş-başa
qaldım. Əvvəlcə gördüklərim mənə yuxu kimi gəldi.
Bir tərəfdən, sarsıldım, digər tərəfdənsə, sevindim.
Sarsıldım, ona görə ki Nazim gör nə günə qalıb ki, oğlu
yaşında uşaq ona “hörmət” edir. Sevindim, ona görə ki,
vaxtilə əkdiyim ağacın ilk bəhrəsini, nübarını daddım...
Bu vəziyyətdə bir bayatı yadıma düşdü:
Əzizim, naçar ağlama,
Gündür keçər, ağlama.
Qapını bağlayan fələk,
Bir gün açar, ağlama...
Maşını oradan birbaş bazara sürdüm. Evə yaxşıca
bazarlıq elədim.
Pərvizin əli düşərliymiş. İki həftədən sonra, neçə
müddətdən bəri başımın üzərində dolaşan qara buludlar
çəkilib getdi, həyatıma yenidən Günəş doğdu. Axır ki
“yuxarıdakılar”ın yadına düşdüm. Çağırdılar...
Yeni vəzifə... Yeni yaşam tərzi... Tam başqa bir həyat
başladı mənimçün.
Üç il fasilə verən telefon zəngləri yenidən canlanmağa
başladı...
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Ölüm doğmalığı
(hekayə)
Rahib taleyin vurduğu düyünləri açmaq üçün çox
cəhdlər göstərmişdi: hər dəfə barmaqları ağrıdığından, lənət şeytana, - deyib gözlərini yoxsulluq acısının
təlatümlərinə zilləmiş, başını aşağı dikmişdi. Bu gün də eyni
əhvalda idi; həmişəki kimi yolunu “qul bazarı”ndan salmış,
lakin həm orada dayananların, həm də yoldan ötənlərin
laqeyd baxışlarından utanıb yanaqlarındakı qızartıların
soyuğunda “dona-dona” alət dolu taxta çantasını götürüb
bir neçə məhəllədən keçmiş, düşünmüşdü ki, bəlkə
qarşısına bir rəhmdil Allah bəndəsi çıxar, ona hər hansı bir
iş təklif edər. O, saydığını sayırdı, di gəl fələk onun kasıb
duyğularının üstündən qara xətt çəkmişdi. Gözlərinin
üstünə hopmuş ağırlığın sevdasında alışa-alışa qul
bazarına qayıtmışdı. Burda da işə canısulu adamları
aparırdılar; bir adam demirdi ki, sən kimsən... Yəni Abdul,
eşşəyin harda qaldı? O da sifətinin donqarlaşmış
sümüklərini ovxalaya-ovxalaya ah çəkib, əli ətəyindən uzun
geri dönmüşdü...
Çürük kötük kimi idi; düşünürdü, əslində, ah-vay
edirdi: bu gün iş qabarı görməmiş əllərini qapının dəstəyinə
necə uzadacaq? Uşaqlarının gözlərində qaynayan aclıq
təlatümünün tufanına necə dözəcək? Bu tərəfdən, yenə
əliboş qayıtdığı üçün balaca Zəminənin bəbəklərində
titrəyən “nifrət” havasına necə oynayacaq, onun küskün,
məsum baxışlarına necə tab gətirəcək? Axı, o, daş deyil.
Hər gün eyni mənzərəni yorğun və utanc hissindən boğulan
gözlərinə necə köçürsün? Özünü o qədər danladı, qınadı
ki, axırda
gördü, ürəyi sıxılır. Əvvəlcə avtobusun
pəncərəsini bir az araladı. Üzünə dəyən sərin meh əhvalına
əl sürtsə də, ürəyinin döyüntüləri artdı, bir azdan sinəsi
cancmağa başladı. Elə bil kimsə onun köksünün altını
xəncərlə ovurdu. Nəfəs almağa da qorxdu. Boğulurdu.
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Başını pəncərədən bayıra çıxartdı ki, küləyin soyuğundan
canına bir rahatlıq gəlsin. Elə bu zaman çoxlarının
“yekəxana” dediyi sürücünün kobud səsini eşitdi:
- Alə, başını içəri sal! Məni xataya salma!
Əhvalı get-gedə pisləşdiyi üçün sürücünün kobudluğuna əhəmiyyət vermədi, içini deşən sancılardan oturduğu
yerdəcə ilan kimi qıvrılırdı. Rəngi ağappaq idi. Yanında
oturan onun özündə olmadığını görüb təlaşlandı:
- Qardaş, sənə nə olub?
Rahib bir əli ilə utanc hissindən qızarmış yanaqlarını
ova-ova, bir əli ilə də sancıdan deşilən sinəsini ovxalayaovxalaya dedi:
- Ürəyim sıxılır.
- Məndə “Validol” var... - Həmin adam cəld cibindən
validolu çıxarıb ona uzatdı. Rahib: - Çox sağ ol, - deyib
tələsik dərmanı aldı, elə bildi, bir tikə çörək qırıntısıdır, cəld
ağzına atdı. Yanındakı adam sanki ah çəkdi: - Eh, ay
qardaş, indi ürəyi ağrımayan adam var ki? Bəlkə də ona
təskinlik vermək istədi. Lakin onun ağrıda qovrulduğunu
görüb öz dediyinə özü də cavab verdi:
- Məncə, çətin. Başını buladı: - Hamısı dərddən, fikirdəndi.
Yumruq boyda ürək bu qədər yükə, ağrıya necə tab
gətirsin? Doğrudan da düz deyiblər: “Ürək daş deyil ki, bir
parça ətdir...”
Həmin adam xeyli danışdı. Əslində, onu dərd
danışdırdı. Arada Rahibə elə gəldi ki, onun səsini yuxuda
eşidir. Ya da kimsə radioda danışır... Gözlərini havada
pərvaz edən bir dəstə quşa zilləyib duruxdu.
Dərman handan-hana öz təsirini eləmişdi. O, ağrısı
azalmış başını ehtiyatla qaldırıb, pəncərədən bayıra baxdı evə çatırdı. Ehtiyatla ayağa qalxdı, qapıya yaxınlaşanda
ürəyi yenə sancmağa başladı. Ağrıya dözməli idi. Bu an
həmin adam:
- Elə mən də bu dayanacaqda düşürəm, - deyib onun
qoluna girdi: - Görürəm, özünü pis hiss edirsən, qoy səni
evinizə kimi aparım.
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Rahib təkid etdi:
- Yox, yox, çox sağ ol, qardaş, əziyyət çəkmə, özüm
gedərəm, artıq yaxşıyam. - İstədi çətinliklə də olsa, qəddini
düzəltsin, sinəsindəki sancılar onu şiddətli ağrılara mübtəla
etdi. Sanki həyatın utanmaq xofundan bezdi, özünü ələ alıb
avtobusdan düşdü. Asta addımlarla evə gəldi. Payız
yarpaqları kimi titrəyən əlləri ilə qapını döydü. Açan
olmadı... Bir də döydü. Yenə kimsədən səs-səmir çıxmadı.
Sonra yumruqlarını düyünləyib, gözlük yerinə bir-iki qapaz
ilişdirdi. Bu dəfə də içəridən səs gəlmədi. Əvəzində,
qonşunun qapısı açıldı. Soyuq həniri bir səs qulaqlarının
dibində avazıdı:
- Rahib qardaş, Zəminə zəhərlənib. Təcili yardım çağırdıq.
Həkimlər xəstəxanaya apardı. Mən də getmək istədim,
Gülarə qoymadı. Dedi ki, Rahib qayıdanda deyərsən,
xəstəxanaya gəlsin... - Qonşu adəti üzrə əsnəməsin deyə,
bir əlini ağzına apardı: - Uşağın vəziyyəti pis idi, lap haldan
düşümüşdü...
Rahib gözlərini tale buludunun cəngindən qurtarıb
təlaşla qonşusuna baxdı:
- Hansı xəstəxanaya?
Qonşu yenə də əli ağzında dedi:
- Deyəsən, “Semaşko”ya...
Rahib alət dolu taxta çantanı qapının ağzına tullayıb iti
addımlarla aşağı endi. Gendən baxana elə gələr ki, yüngül
bir vücud iri bir qayadan aşağı yuvarlanır. Sinəsindəki
sancılar onun övlad məhəbbətinə güc gələ bilmədi.
Xəstəxanaya necə çatdı - xəbəri olmadı. Qəbul şöbəsindən
öyrəndi ki, zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya gətirilən
qızı doqquzuncu palatadadır. Dəhlizi öz kölgəsindən özündən qaça-qaça getdi, palataya girəndə, ayağının altı
sızıldadı. Otağın bir küncündəki çarpayıda halsız uzanmış
qızını görən kimi özünü həyatın acı burulğanında gördü.
Qızını hər gün olduğu kimi dərdlərsayağı qucaqladı, uşaq
kimi acı göz yaşaları axıtmağa başladı, sanki bu hönkürtü
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ilə “Qul bazarı”nda çəkdiyi acıları tökmək istədi ayaqlarının
altına.
Palatada balaca bir xəstə qız da vardı. Rahib
ağlamaqdan doyanda, yanındakılardan onun adını eşitdi.
Palatadakılar Aytən adlı bu balaca qızın başına pərvanə
kimi dolanırdı. Qohum-əqrəba, yaxınları, həkim-professorlar
onun bütün istəklərini bir anda yerinə yetirirdilər. Rahibi
təəccüb bürümüşdü. Elə bayaq qızını qucaqlayıb
ağlayanda, ona da təəccüblə baxmışdı on yaşlı Aytənin
başına yığılanlar. Onlar həm də sanki indi görürdülər ki,
palatada ağır vəziyyətdə olan daha bir qız var...
- Bəsdir, ağladın. Qalx, get bu dərmanları al! - Rahib həyat
yoldaşının acı səsindən diksindi. Gözlərini ona dikəndə,
daha acı bir səs onu güllə kimi vurdu: - Əlindən
ağlamaqdan başqa bir şey gəlmir. Həkim dedi ki, uşağa
təcili “Qemodez” köçürülməlidir.
Rahib gözlərini tavana dikib soruşdu:
- Uşaq nədən zəhərlənib?
Həyat yoldaşının kinayəli cavabı bütün otağı sardı:
- Nədən olacaq, o iylənmiş kilkədən...
Rahib gözlərini bərəltdi:
- Sən, üç gündən qalmış kilkəni uşağa vermisən?!
- Bəs nə verməliydim? - Arvadın hiddəti tavanı deşdi: Kilkədən başqa evdə yeməyə nəsə var ki? - O, üzünü
necə bozartdısa, Rahib içindəki sancıları unutdu. Sakit
səslə dedi:
- Bəs həkimlər bir şey eləməyiblər?
- Mədəsini yudular - vəssalam. - Yoldaşının hirsi ətrafa
sıçradı: - Burda kim-kimədi? Pulun var, yaxın gəlirlər,
yoxdu, ölürsən...
Bayaqdan ağrı içində qovrulan Zəminə anasının hikkə
ilə dediyi sözdən qorxdu, zarıya-zarıya üzünü atasına tutub
yazıq görkəm aldı:
- Ata, məni ölməyə qoyma...
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Rahib qızının yalvarış dolu sözlərini ağrı dolu cam kimi
başına çəkdi, onu bərk-bərk qucaqlayıb bağrına basdı,
gözlərini yoldaşından gizlədə-gizlədə dedi:
- Bu, nə sözdür, qızım?! Mən sənsiz nə edərəm?! Nə
ölmək? Bir neçə günə ayağa durub evimizə gedəcəksən. Yoldaşının tənəsindən qızarmış gözlərini arıq əllərinə dikdi:
- Əzrayilin gözlərini deşərəm. Qorxma. İndi gedib bu
dərmanları alıb gətirəcəyəm, - əlindəki kağıza işarə etdi, içən kimi sağalacaqsan. - Ancaq sonuncu cümləsinə
nədənsə, özü də inanmadı. Çünki bu qədər dərmanı
almağa pulu yox idi. Qızı eşitməsin deyə, Gülarəni kənara
çəkib pıçıltılı səslə dedi:
- İndi mən nə edim? Bu gün də iş olmadı...
Yoldaşı təlatüm dolu baxışlarla onu süzdü:
- “Qemodez” almağa da pulun yoxdur?!
Rahib sanki yoldaşının kinayəsindən qorxdu, iti
addımlarla palatanı tərk etdi. Dəhlizdə əlini cibinə saldı,
gördü ki, nəinki dərman almağa, heç avtobusa verməyə
belə pul yoxdur. Başı gicəlləndi, ürəyinin sancıları çoxaldı
və küt bir ağrı onu ayaqlarının altına aldı.
Bayaqdan Rahiblə Gülarə arasındakı söhbətə qulaq
kəsilən balaca Aytən ehmalca babasına qısıldı, sonra onun
qulağına pıçıldadı: - Baba, mənə pul ver... - Babası onun
saçlarına sığal çəkdi, sonra cibindən bir az pul çıxardıb
dedi: - Al, nə qədər istəyirsən götür. Mənim pulum da, vardövlətim də sənə qurbandır! - Amma soruşmadı ki, pul
sənin nəyinə gərəkdir.
Aytən babasını öpdü, ovcundakı pulları yenicə
götürmüşdü ki, dəhlizdən qışqırtı səsləri eşidildi. Hamı
hadisə yerinə qaçdı. Bir nəfər pilləkənlərdən aralıda,
dəhlizdəcə yerə uzanmışdı. Ətrafına çoxlu adam
toplaşmışdı. Gülarə yerə yıxılanın Rahib olduğunu görüb
tükürpədici səslə qışqırdı:
- Vay!!! Evim yıxıldı. Allahım, mən indi nə edəcəyəm?!
Qışqırıq səsinə gələn həkim pilləkənin baş hissəsində
yerə üzüqoylu yıxılmış adamın reanimasiya otağına
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aparılmasını əmr etdi. Gülarənin səsi xəstəxananı başına
götürdü. Onu sakitləşdirməyə çalışır, məsləhət görürdülər
ki, sussun, yoxsa, qızı xəbər tutar, halı daha da pisləşər.
Rahibi reanimasiyaya götürəndən sonra dəhlizdə
sakitlik yarandı. Aytənin babası bu hadisədən çox
sarsılmışdı. Gülarə də nə edəcəyini bilmirdi; əri reanimasiyada, qızı palatada. Həyəcan və təlaş onu didib
parçalayırdı.
Anlar keçdikcə, Gülarənin təlaşı artırdı. Reanimasiya
otağının qapısı açılanda, Gülarə özünü oradan çıxan tibb
bacısının üstünə atdı:
- Bacı, ərimin vəziyyəti necədir?
Tibb bacısı əvvəlcə susmağa üstünlük verdi, ancaq
qorxu içində qıvrılan qadının həyəcanına dözmədi, həm də
qadını sanki deyəcəyi xəbərə alışdırmaq istədi. Gülarə
onun üstünə qışqırdı:
- Deyin, ərimə nə olub?
Tibb bacısı onun qışqırtısından çəkindi, sakit səslə
dedi:
- Əriniz geniş infarkt keçirib. Həkimlər əllərindən gələni
edirlər.
Tibb bacısı iti addımlarla uzaqlaşdı, ancaq Gülarənin
içini didən təlatüm onu tərk etmirdi. Gözlərini bərəldib taleyi
qınadı: - Necə?! İnfarkt! - Qoşa əllərini başına çırpdı,
ümidsiz halda söyləndi: - Zavallı Rahib, bu vəfasız həyatda
bir xoş gün görmədi. - Qəfildən ona acığı tutdu: - Bizi də
bədbəxt elədi, özünü də... - Sonra acı-acı ağlamsındı, hər
şeydən əli üzülmüş halda, heç nədən xəbəri olmayan, ağır
vəziyyətdə çarpayıda uzanan qızının yanına qayıtdı. Onu
qucaqlayıb bağrına basdı.
Zəminə güclə eşidiləcək səslə soruşdu:
- Ana, atam gəlmədi?
Gülarənin ürəyində sanki bomba partladı, hönkürtü ilə
ağladı. Bu qorxunc mənzərəni seyr edən Aytənin anası ona
yaxınlaşıb təskinlik verdi:
- Yaxşı deyil, uşağa pis təsir edər. Özünü təmkinli apar.
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Zəminə ağrıdan bərəlmiş gözlərini anasına dikdi:
- Niyə ağlayırsan? Mən sağalmayacam? Axı, atam dedi ki,
tezliklə sağalacam?!
Gülarə kövrək gözlərində gilələnən yaş damlalarını
ondan gizlətməyə cəhd etdi, başını sağa-sola çevirib dedi:
- Əziz balam, sənə görə ağlamıram, bundan sonrakı qara
günlərim üçün ağlayıram.
Bayaqdan otağın ortasında püskürən təlatümü yaşıla
çalan gözlərindən kənar tutmağa çalışan Aytən
çarpayısından durdu, Gülarənin yanına gəldi və babasının
verdiyi pulu onun ovcuna basdı.
- Bu, nədir, qızım? - Gülarə təəccüblə əvvəlcə Aytənə,
sonra əlindəki pula baxdı.
- Xala, get bu pulla “Qemodez” al gətir. Qoy həkim
Zəminəyə sistem qoşsun. - Aytən sanki baxışları ilə ona
yalvardı.
- Yox, ay bala, bu, nə xəcalətdi bizə verirsən?! - Gülarə
etiraz etmək istədi.
- Siz Allah, uşağın qəlbini qırmayın, götürün. Düzü,
səhərdən biz özümüz də çaşıb qalmışıq, - deyə Aytənin
anası Xədicə xanım Gülarədən pulu götürməsini xahiş etdi.
- Allah səni saxlasın, qızım!
Gülarə balaca Aytənə minnətdarlığını bildirib tez
palatadan çıxdı. Dəhlizdə yenidən bayaqkı tibb bacısı ilə
qarşılaşdı. Tibb bacısı Gülarəni görcək soruşdu:
- Bacı, bu xəstənin qohumu-zadı yoxdur, bəyəm?
Gülarə təngnəfəs cavab verdi:
- Niyə yoxdur? Amma hamısı rayondadır. Başımı itirmişəm,
bilmirəm uşağın hayına qalım, yoxsa o bədbəxtin. - Sonra
fırtına qopan gözlərinə acı bir sarsıntı da qatıb dedi:
- Nə üçün soruşursan? - Ağrı sıçrayan gözlərini düz tibb
bacısının gözlərinin içinə zillədi: - Mən də onun adamıyam
da...
Tibb bacısı guya heç nə anlamadı, üzünü ayrı bir səmtə
tutub getdi. Əslində, anladı, ortada pul olmadığı üçün özünü
belə göstərdi.
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Balaca Zəminəyə sistem qoşuldu, bir azdan o, özünə
gəldi. Gülarənin həyəcanı isə sovuşmadı. Axşamüstü tibb
bacısı onu dəhlizin bir küncünə çəkdi, bu dəfə elə bil başqa
bir adam olmuşdu, kefini pozmadan: - Əriniz keçindi, - dedi
və üzünə elə bir ifadə qondurdu ki, dəhlizin divarları xəcalət
çəkdi, kənardan baxanlar tam əmin oldular ki, bu adamda
insanlıq hissi yoxdur.
Gülarə qəfil eşitdiyi sözdən tutuldu, bərkdən udqundu,
lakin qışqıra bilmədi. Qızına görə səsini içində boğdu.
Dünəndən anasına bu xəstəxanada gerçəyin təkcə
puldan ibarət olduğunu anlatmağa çalışan axsaq Məmi
əsasını tibb bacısının getdiyi səmtə uzadıb dedi:
- Gördün, ana?
Həkimlər Rahibi kimsəsiz sanıb meyitini yarmaq
istədilər, amma Aytənin babası buna imkan vermədi.
Həkimlərin qulağına nəsə pıçıldadı və çox keçmədi ki,
həkimlər də, tibb bacıları da az qala çırtma vura-vura
Zəminənin çarpayısı başında pərvanə kimi fırlanmağa
başladılar. Sanki insan duyğularının, humanizmin nə
olduğunu indi anladılar.
Axsaq Məmi palatanın qapısı ağzında əsasına
söykənib, xəyala dalaraq durmuşdu. Xəyaldan ayılaraq, bu
acı mənzərəni də ürək ağrısı ilə seyr etdi, başını bulayabulaya dedi:
- Ay səni, pul, sən nələrə qadirsənmiş?!. - Anası onu
yatdığı palataya sarı dartanda, Məmi sanki yaralı quş kimi
çırpındı, yanpörtü anasına baxıb dedi:
- Gördün? Heç elə bil bir az öncə sifətinə zəhrimar qonmuş
adamlar indi o adamlar deyillər. Pul adı eşidən kimi gör,
necə dəyişdilər? Pul onları gör necə hərəkətə gətirdi dingildətdi!
Zəminə indi xüsusi bir qayğı ilə əhatələnmişdi; gah
həkimlərin, gah da tibb bacılarının nəvazişindən nə baş
verdiyini anlamırdı. Gülarə isə bilmirdi onlara yoxsulluq
acısı yaşatmış ərini qınasın, yoxsa kömək əlini uzadan
cantaraq kişiyə ehtiram göstərsin. Arada yüngül ah çəkirdi.
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Rahibin meyitini təcili yardım maşını ilə evlərinə
gətirdilər. Gülarə onun rayondakı qohum-əqrəbasına zəng
vurdu və onların gəlişini gözləməli oldu. Gördüyü
yaxşılıqdan idimi, ya nədəndisə, daha ağlamırdı. Görünür,
ərinin kasıb həyat tərzindən cana doymuşdu...
Köhnə qəbiristanlıq, qoynuna gətirilən hər kəs kimi
Rahibi də uddu. Onu urvatsız dəfn elədilər. Daha necə
olmalı idi; kasıbın dəfni ancaq bu cür olar da...
Üçgünlük dəfn xərcini də balaca Aytənin babası
Ağabala kişi çəkdi... Dəfn günü Rahibin qohum-əqrəbası
Gülarənin sifətində bu eyhamı da açıq-aydın hiss etdilər.
Eh, torpağın üzü soyuqdur; vaxt öz çuxasını büküb
aradan çəkildikcə, Rahib yarası da sağaldı. Zəminə və
Gülarə artıq Aytəngilin ailə üzvlərinə çevrilmişdilər. Aytənin
atası və babası onları korluq çəkməyə qoymurdular...
Bayramlarda, əlamətdar günlərdə Ağabala babanın ailəsi
Aytənin təkidilə Zəminəgilə toplaşırdı...
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Ağrı

(hekayə)
Əsəd müəllim bu gün də evə əliboş qayıdırdı. Səhər
evdən çıxanda arvadının ona; bilmirəm, hardan olur-olsun,
axşama uşaqlara yeməyə bir şey tap, gətir,“ deməsi hələ
də qulaqlarında səslənirdi. Neyləsin, arvadı da qınamaq
olmazdı… Nə qədər yalandan vəd vermək olar axı... Aldığı
əmək haqqını günlərə bölsən, yavan çörəyə, qənd-çaya
ancaq çatardı. Maaşı alanda da köhnə borclarını ödəyirdi.
Maaş almaq ona sevinc bəxş etmək əvəzinə, dərd-qəm
gətirirdi. Maaş vərəqini alanda elə bil məhkəmə “poveskası”
alırdı...
Bu gün yenə iş yoldaşlarından borc pul istəmişdi,
ancaq onlarda da olmamışdı. Axı onlar da Əsəd müəllim
kimi… Necə deyərlər: “Nə istərsən bacından? O da ölür
acından...”
Həyətdəki dükandan arvadının nisyə götürdüyü
çörəkpulu artıq yığılıb 5 “şirvan”a çatmışdı. Hər gün çörək
mağazasının qarşısından keçərkən, satıcının sakitcə əlini
çənəsinə dirəyib onu soyuq nəzərlərlə süzməsini görəndə,
Əsəd müəllim xəcalətindən heç bilmirdi nə eləsin. Keçən
axşam institutda oxuyan qızının dediyi sözləri isə
həmkarına heç cür bağışlaya bilmirdi. Nadan həmkarı
bütün tələbələrin qarşısında açıqca elan edib ki, hər tələbə
necə oxumasından asılı olmayaraq, hər imtahana 10
“şirvan” pul gətirməlidir. Əks - halda, tələbə kitabı əzbər
öyrənib ona danışsa dа, xeyri olmayacaq - həmin tələbəyə
qiymət yazmayacaq.
Əsəd müəllim bu sözləri eşidəndə, əsəbiləşib özündən
çıxmışdı; “Axı, o necə müəllimdir ki, öz tələbələri ilə utanıbqızarmadan, heç nədən çəkinmədən, heç kimdən
qorxmadan, açıq şəkildə “al-ver” edir? Elmdə də al-ver
olar? Bu, nə biabırçılıqdır?!”
Cavabında arvadı şikayətlənmişdi:
-- İndi “yuxarı” dan tutmuş “aşağı”yadək hamı al-ver edir, ay
müəllim. Təkcə, səndən başqa. Camaatın kişiləri qaz
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vurub, qazan doldururlar. Sənsə ömrü boyu bu köhnə
portfeldən əl çəkmədin.
-- Mən başqaları kimi ola bilmirəm, ay Şəhla xanım.
Bашгалары кими яйри йолларла чюряк газана билмярям. İndiyə
kimi dilimə haram tikə dəyməyib, bundan sonra da
dəyməyəcək. Niyə mən onlara oxşamalıyam? Nə səbəbə?
Mən bуну баъармырам! - deyə Əsəd müəllim дя ейни
тярздя arvadına cavab vermişdi.
Bundan sonra arvadı daha da иряли эетди:
-- Миллятин дярдини чякмяк təkcə сяня галыб? Гой бу
ъямиййяти бярбад günə саланлар онун дярдини чяксинляр.
Bу ъямиййятдян şəxsi мянафейляри цчцн истифадя
edənləri deyirəm.
İстядиkləri гядяр, нясли-няъабятиня дя
бяс едəcək гядяр var-dövlət йыьыб, отурубlar цстцндя.
Сянся, аъ-йалаваъ, бош ъибинля башдан-айаьа чиркаба
булашмыш bir quruluşu дцзялтмяйя чалышаъагсан? Инди
сянин кими дцшцнянляря анъаг ришхянд едирляр, ай
профессор! Щяр шейи бир йана гойаг. Йахшы, бəs, biz indi
necə dolanaq?! Индики заманда бармаьыны гатла ки, филанкяс
щалал пулла евини, аилясини доландырыр. Зяманя чохдан дяйишиб,
ай Ясяд. Щамы зяманя иля айаглашмаьы баъарды, биръя
сяндян башга... Сянин ки о гядяр дост-танышын вар. Нийя
онлардан истифадя етмирсян? Биринин щарадаса бир танышы
олур, дярщал эедиб тутур онун ятяйиндян. Сянся, бунларын
биръяъийиндян дя йарарлана билмирсян. Йахшы, де эюряк, нə
vaxta kimi çörəyi nisyə alıb yeyəcəyik? Инди биздян башга,
чюряйи нисйя алан вармы?! Utandığımdan həyətə də düşə
bilmirəm. Uşağın ayaqqabısı sökülüb, məktəbə nə geyib getsin? Gələn həftə дя bacım qızının toyudur. Bəs ora necə
gedяъяйик?! Bunlar bir yana, bu gün-sabah qızını ərə
verəcəksən. İndiyə kimi cehizlik üçün heç olmasa, bir гашыг
вя йа stəkan almыsanмы? Bəs, bunları fikirləşmirsən щеч?
Günlərlə ac qalırıq, анъаг сянин ад-санына эюря, истямирик
ки, гонум-гоншу, дост-таныш ичиндя башын ашаьы олсун.
Yoxsa, istəyirsən mən də başqaлары кими...
Arvadının sonuncu kəlməsi Əsəd müəllimin bütün
vücudunu titрятди. O, щяйат йолдашынын ъцмлясини тамам-
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ламаьа имкан вермяди. Вя илк dəfə olaraq, uşaqlarının
yanında ömür-gün yoldaşına əl qaldırdı...
Ясяд мцяллим дцшцнъяляр бурульанындан чыха билмирди...
О, пul qazanmağın müxtəlif yollarını arayır və tezcə də
özünü bu “murdar” yollardan çəkindirмяйя чалышырды.
Хяйаллар ону йенидян йахын кечмишя апарды...
Hяйатда имканлары чох олмушду. Талейиndən də narazı
deyildi. Амма о, йаранмыш имканлардан щеч вахт истифадя
етмямишди. Башгасынын она кюмяк етмясини щямишя
“сядягя” кими гиймятляндирмишди Əsəd müəllim. Киминся
гаршысында яйилмяз, щямишя шяхсиййятини, гцруруну горуйуб
сахламаьы севярди. Бцтцн
юмрцнц тялябяляринин
хош
эяляъяйи йолунда “хярълямишди”. Имтащанларда тялябядян пул
tələb etməzdi. Пул эютцрян щямкарларыны да щямишя
гынайарды. O, тялябя-мцяллим арасындакы «ал-вер»я дюзя
билмяdiyi üçün də институтла видалашmış, Академийада ишя
дцзялмишди. Elə бу ишя дцзялмянин дя мараглы тарихчяси
варды.
Бир axşam Ясяд мцяллим гийаби тялябялярдян имтащан
эютцрцрдц. О, çox vaxt иmtahana гызларdan başlayırdı.
Щямин ахшам щамиля bir тялябяни эюрянdə, onu çağırıb bilet
çəkdirmiş, sorğu-sual etmədən onun kitabçasına qiymət
yazmış, evə getməsini məsləhət görmüşdü.
Тялябяляр Ясяд мцяллимин бу ъцр алиъянаблыьынын шащиди
чох олмушдулар. Щямин тялябяни ашаьыда, машында щяйат
йолдашы эюзляйирмиш. Йолдашы ондан:
-- Бяс, ня тез чыхдын?! – дейя тяяъцбля сорушмушду.
-- Ясяд мцяллим щамиля олдуьуму эюрян кими, биринъи
мяни чаьырды вя сорушмадан гиймятими йазды.
-- Щя... Демяк, алиъянаб инсандыр. Бу ъцр инсанла эюрцшüb
tanış olmağa дяйяр. - Щамиля тялябянин щяйат йолдашы
эцлцмсямишди.
Ертяси эцн щамиля тялябянин щяйат йолдашы Ясяд
мцяллимi институтun həyətində xeyli gözləmiş, o чыхаркян
онунла эюрцшцб, tanış олмушду.
Ясяд мцяллим танымадыьы щяр щансы бир адамла иллярин
танышларытяк сющбят едярди. Бу дяфя дя еля олмушду.
Hamilə tələbənin həyat yoldaşı мцяллимля сющбят еdərkən

166

гаршысындакы инсанын неъя бюйцк бир ürək сащиби, necə bir
zəngin mənəviyyata malik олдуьуну дярк етмиш və она
qarşı ряьбяти daha da артмышды. Сющбятин сонунда o,
мцяллимя “щюрмят” етмяйи гярара алмышды. Амма араларындакы сямими сющбят onu бу фикирдян чякиндирмишди.
Oğlan Ясяд мцяллимя демишди:
-- Сизин кими алиъянаб və хейирхащ, гайьыкеш, яхлагı вя
милли дяйярляри йцксяк гиймятляндирян зийалыйа xalqımızın
чох бюйцк ещтийаъы вар. Dцшцнцрдцм ки, индики заманда
пул щяр шейи щялл едир, амма сизинля сющбятдян сонра
anladım ки, бязян пул щяр шейи щялл еdə bilmir. Ясяд
мцяллим, сизя mütləq кюмяк етмяк истяйирям, анъаг
билмирям, неъя? Сиз дейин, сизя неъя кюмяк едя
билярям? Атам Назирляр Кабинетиндя шюбя мцдири вязифясиндя çalışır. Ня десяниз, yəni hansı vəzifədə işləmək
istəsəniz, бир телефон зянэи иля dərhal щялл едя биляр. Ясяд
мцяллим, дейирям , бялкя сизя бир вязифя...
-- Хейр, хейр. Вязифя мянлик дейил! - Ясяд мцяллим etiraz
əlaməti olaraq əlini yelləmişdi.
-- Нийя дя олмасын. Вязифяйя ясл сизин кими инсанлар
лайигдир, - oğlan эцляряк ялавя етмишди.
-- Дедим axı вязифя мянлик дейил. Чцнки вязифядя олан
адам эяряк рцшвят алыб-вермяйи баъарsın. Мянся буну
bacarmıram. Диэяр тяряфдян дя, индики заманда вязифяйя
тямиз адамлары дейил, чиркаба булашмышları гойурлар ки,
“yuxarılar”ын гаршысында щямишя göзцкюлэяли олсун, онларын
дедиклярини йериня йетирсин, онлара даим гуллуг эюстярсин.
Тямиз адамы вязифяйя гойсалар да, аз vaxtda onu
мяъбурян еля чиркаба булашдырырлар ки, юмрцбойу бу
чиркабы тямизляйя билмир. - Сонра да ялавя етмишди, - sизин
ки ялиниз щяр йеря чатыр, онда бир хащишим вар. Мян artıq
тялябялярля “ал-вер” едян щямкарларыымла бир йердя ишлямяк истямирям, sadəcə onlarla bir yerdə işləməkdən
utanıram. Бу, мяня мяняви язаб верир. Яэяр мцмкцнся,
атаныз мяня Академийада ишя дцзялмякдя йардымчы
олсун, - Ясяд мцяллим юмрцндя илк дяфяydi кимдянся
кюмяк umurdu.
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-- Ялбяття, бу, проблем дейил. Еля бу ахшам сизин
мясяляни атама дейərям, - дейя oğlan Ясяд мцяллимин
ялини сыхмышды.
Бир щяфтядян сонра Ясяд мцяллим Академийада ишя
дцзялди...
...Кечмиш иş yoldaşları da həmişə Əsəd mцəllimi
qınayırdılar: “Ya dəyişməlisən, ya da bu həyatda yaşamaq
sənin цчцн чətin olacaq. İndi cəmiyyət təmiz adamları юz
məngənəsində sıxıb, məhv edir. Həyatın nəbzini tutmaq
лазымдыр. Ya цmumi axına qoşulub сян дя yaşamaьын
йолуну тапмалысан, ya da сцрцня-сцрцня мящв олмалысан.
Башга чыхыш йолу йохдур”...
-- Yox, yox! Mən heç vaxt yalan danışıb, riyakarlıqla pul
qazana bilmərəm. Юmrцmцn sonunda чirkaba batımmı?
Yox, dəyişə bilmərəm, bacarmaram bunu. Vicdanım məni
rahat
buraxmaz. Mən indiyə kimi paxıllığı, həsədiqəsqanclığı, riyakarlığı və yalanı, şöhrətpərəstliyi və
xudbinliyi, itаətkarlığı və qorxaqlığı, əxlaqsızlığı, xəyanəti,
laqeydliyi və biganəliyi... özümə yaxın buraxmamışam.
Həmişə bunlardan həmişə uzaq olmağa çalışmışam.
Bundan sonra, yaşımın bu ahıl çağında dəyişə bilmərəm!!! Əsəd müəllim bu dəfə də axıra kimi içindəki o məsum,
təmiz “real mən”i dinlədi və həyatın bugünkü
eybəcərliklərinə baxmayaraq, yenə də təmiz vicdanını narahat
etmək istəmədi, təkcə ona səbr, dözüm dilədi...
Bу дцшцнъялярля йолу кечмяк истяркян, сцрятля
шцтцйян “Jiquli” машыны ъямиййятдя юзцня башгалары тяк
йер тапа билмяйян, saf, тямиз бир инсанын, böyük зяка
сащибинин həyatına сон гойду.
Бундан сонра Ясяд мцяллим бир даща ня чюряк, ня
доланышыг, ня дя ки диэяр аиля гайьылары барядя дцшцнмяйяъяк...
Философлардан кимся йазмышдыр ки, “ялаъым олсайды
гатиллярдян вя ъинайяткарлардан яввял йохсуллуьу, наданлыьы
мящкямяйя верярдим. Чцнки бир чох бядбяхтликлярин баиси
məhz бунлардыр”.
Ясядсиз щяйат ися аьрылы-аъылы эцнляри иля, сярт вя
амансыз ойунлары иля давам едирди...
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Tövbə
(hekayə)
Bu yaxında dostlarımdan biri maraqlı bir söhbət etdi.
Söyləyirdi ki, mən uzun illər müxtəlif vəzifələrdə işləmişəm.
Nahar fasilələrində, işdənkənar vaxtlarda həmişə dosttanışlarla yeyib-içirdik. Bizim nəsl ağır seyid olduğundan
mənə dəfələrlə içkini tərgidib, tövbə etməyimi təkid
edirdilər. Hər dəfə onlara söz versəm də, heç cür sözümü
tuta bilmirdim. Dəfələrlə ölümün pəncəsindən qurtulmuşam.
Hər dəfə də bu qəzalardan məni Allah-təala saxlayıb.
Bir gün qaynım mənə zəng edib dedi ki, ailəsi ilə
birlikdə Mirmövsüm Ağanın qəbrini ziyarət etməyə gedirlər,
orada qurban kəsəcəklər. Mənim də onlarla getməyimi təklif
edirdi. Fikirləşdim ki, bu, lap yaxşı oldu. Mən də Ağanın
qəbri önündə içkini tövbə edərəm.
Hamama girib qüsul verdim, sonra qayınımgilə getdim.
Qayınım da möhkəm içən idi. O, dini məsələlərə həmişə
laqeyd yanaşırdı. Yanında İslamdan söhbət açanda,
nədənsə sıxılırdı. Raufa ateist də demək olmazdı. Çünki o,
Yaradanı heç zaman inkar etmirdi...
Qadınlar hazırlaşana kimi, qayınımla balkonda nərd
oynadıq. Oyuna təzəcə başlayan kimi üzümü qayınıma
tutub dedim:
- Rauf, yaxşı oldu ki, məni də çağırdın. Çoxdan istəyirdim
ki, içkini tərgidim. Bu gün Ağanın qəbri önündə içkini
tərgitmək üçün tövbə edəcəyəm.
- Necə? Sən indi içkini tövbə edəcəksənmi?! Heç cür
inanmıram. Bir də ki içkini tövbə etsən də, bir gün
ətrafındakılar yenidən səni içməyə məcbur edəcək. Bu
zaman isətəsən də, istəməsən də məcbur qalıb təzədən
içəcəksən. Gəl, sən arağı tövbə etmə! Sənin üçün arağı
tövbə etmək hələ tezdir, - deyə qayınım məni fikrimdən
daşındırmağa çalışdı.
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- Yox, artıq qəti qərara gəlmişəm. Bir neçə dəfə yuxuda
da mənə içkini tərgitməyimi deyiblər.
- Bax, budu sənə deyirəm, əgər bu gün içkini tərgitsən,
sabahkı günü peşman olacaqsan. Çünki sabah elə bir
mötəbər məclisə düşəcəksən ki, təzədən içməyə məcbur
olacaqsan. İçməsən, tutduğun vəzifən sual altında qala
bilər. Bəs bir də vəzifən əldən çıxsa necə olsun? Sonra bir
də vəzifə əlinə düşəcəkmi? Yaxşısı budur ki, sən içkini
tərgitmək barədə hələlik tövbə etmə! Qoy Allah-təala sənin
bu günahını mənə yazsın.
Həmin gün Ağanın qurbanını kəsməyimizə baxmayaraq, Raufun təkidi ilə mən içki tövbəsindən vaz keçdim. Bu
dəfə də lənətə gəlmiş şeytan mənə qalib gəldi. İradəmin
zəifliyindənmi, yoxsa vəzifəpərəstliyin qulu olmağımdanmı bilmirəm, o günü nəfsimlə cihad etməyi bacarmadım.
Həmin hadisədən təxminən bir ay keçmişdi. İşdən çox
yorğun qayıtmışdım. Həyat yoldaşım süfrə hazırlayarkən:
- Raufu bu gün həkimə aparmışdılar - dedi.
- Raufa nə olub ki? - təəccüblə soruşdum.
- Birdən-birə alnının ortasında şiş əmələ gəlib.
- Bəs həkim nə deyib?
- Həkim bir şey anlamayıb. Qardaşlarım Moskvaya
aparacaqlar. Səidin Moskvada yaxşı həkim dostu var, onun
yanına.
- Raufu Moskvaya aparsalar, mən də onunla gedərəm dedim.
Gənclik illərimiz Raufla birgə keçmişdi. O, Moskvada
M.V.Lomonosov adına Universitetdə oxuduğu zaman teztez ona baş çəkməyə gedirdim. Rauf məndən üç yaş kiçik
idi. Mən isə o zaman Bakıda APİ-nin sonuncu kursunda
oxuyurdum. Tələbəlik illərində idmanın boks növü ilə
məşğul olurdum. Dəfələrlə Respublikada keçirilən boks
yarışlarında iştirak etmişdim. Qış tətili günlərində çox vaxt
Moskvaya, Raufun yanına gedirdim.
Bir dəfə restoranda yaxşıca yeyib-içəndən sonra
musiqiçilərə Azərbaycan mahnısını sifariş etdik. Sonra da
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ayağa qalxıb, rəqs etməyə başaldıq. Rəqsin şıdırığı yerində
birdən musiqi kəsildi. Dönüb musiqiçilərə tərs-tərs baxdıq.
Gördük ki, iki nəfər bazburutlu erməni onların yanında
dayanıb. Dərhal anladıq ki, musiqini bu ermənilər
dayandırıb. Biz astaca onlara yaxınlaşdıq. Onların qulağına
astadan dedik: “Restoranda dava-dalaş salmağa əxlaqımız
yol vermir. Sizinlə söhbətimizi restorandan çıxandan sonra
edərik. İndisə, hələlik gedib yerinizdə əyləşin.” Ədalət
naminə desək, ermənilər bu xəbərdarlıqdan sonra, heç bir
söz demədən keçib yerlərində əyləşdilər. Biz mökəmcə
hallanmışdıq. Bundan sonra biz başqa bir milli musiqi
sifariş verdik... Artıq gec idi, haradsa gecə saat 12-yə
işləyirdi. Biz restorandan çıxıb avtobus dayanacağına tərəf
addımladıq. Fikrimizdə evə avtobusla deyil, taksi ilə
getməyi planlaşdırmışdıq. Bu zaman qarşımızı üç nəfər
kəsdi. Restorandakı “dostlarımızı” tanıdıq. Anladıq ki,
bizimlə haqq-hesab çəkmək istəyirlər. Onlar bizim sərxoş
olduğumuzu görüb daha da ürəklənmişdilər: “Biz içəridə
olarkən sözümüzü tutduq. Deyəsən, sizin sözünüzü tutmaq
fikriniz yoxdur. Nə tez unutdunuz, bizə verdiyiniz sözü?
İçəridə olarkən bizə borclu qaldınız. İndi borcunuzun
qaytarılması zamanıdır,”- deyə onlardan ən ucaboylusu
qəfildən Raufun sifətinə bir yumruq vurdu. Rauf zərbədən
səntirlədi, amma yıxılmadı. Hər ikimiz dalaşmağı sevərdik:
Mən də, Rauf da sərxoş olduğuma baxmayaraq, ani olaraq
ayıldım. “Erməni küçükləri, siz kimsiniz ki, bizə əl
qaldırırsınız? Sizin ananızı...” - deyə nisbətən mənə yaxın
dayanmış erməninin iki ayağının arasına bir təpik ilişdirdim.
O, “uy mama!” deyib, əlləri ilə paçasının arasını tutub yerə
uzandı. Üstümə şığıyan ikinci ermənini də sağ əlimlə
çənəsindən peşəkar boksçu zərbəsilə vurub yerə sərdim.
Rauf da özünə gəlmişdi. Hər ikimiz erməni küçüyünün
üstünə düşdük. Üçüncünü də o ki var əzişdirdik. Bu zaman
arxadan kiminsə ana dilimizdə: “ Əlləriniz var olsun!
Halaldır sizə Vətən çörəyi! Əclafların “dərs”ini yaxşıca
verdiniz. Mənim sizə kömək etməyimə artıq ehtiyac
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qalmadı. İndi aradan çıxın, milis gəlir,” - deyə bizi xəbərdar
etməsini eşitdik. Arxaya çevrildim. Bir cavan oğlan idi,
yanında da bir qız. O, yenidən gülərək bizə: “ çıxın aradan,
milis gəlir, başınızı bəlaya salmayın!” - deyə hadisə
yerindən uşaqlaşmağı məsləhət bildi. Mən bu zaman
yanımızdan ötüb keçən taksini saxlatdırdım və tez Raufun
qolundan tutub maşına əyləşdirdim...
Bu, bizim Raufla Moskva macəralarımızın yalnız kiçik
bir parçası idi. Nəsə, Raufu Moskvaya tanınmış
həkimlərdən birinin yanına apardıq. Bir aya qədər Rauf
Moskvada qaldı. Həkim şişi kəsib götürdü. Dedi ki, bir az
da gözləməliyik. Bizə hər şeyin əməliyyatdan sonrakı
analizlərin cavabından asılı olduğunu söylədi. Dörd gündən
sonra həkim analizlərin cavabını bizə söylədi. Cavab
ürəkaçan deyildi. Üstəlik həkim onu da dedi ki, bu şişin
fəsadları xəstənin gözlərinin tutulması ilə nəticələnəcək və
... Həkim məsləhət gördü ki, xəstənin burada qalmasına
heç bir lüzum yoxdur. Beləliklə, Raufu yenidən Bakıya
gətirdik. Amma həkimin bizə söylədiklərini Raufa
bildirmədik. Əksinə dedik: “Rauf, əməliyyat uğurlu keçib”.
Hər axşam işdən qayıdanda, birinci ona baş çəkirdim.
O, hər dəfə də mənə onunla birlikdə içməyi təkid edirdi.
Mən də xəstəliyini nəzərə alıb, sözünü yerə salmaq
istəmirdim.
Artıq Raufun sol gözü tutulmaq üzrə idi. Həkimin bizə
dedikləri düz çıxırdı. O demişdi ki, Raufun əvvəlcə sol gözü,
sonra isə sağ gözü tutulacaq.
Bir gün işdən sonra yenə Raufun yanına getdim. Bu
dəfə də məsləhət gördü ki, balkonda oturaq. Sonra həyat
yoldaşına yaxşıca bir yemək hazırlamağı tapşırdı. Artıq
sağ gözü də tutulmaq üzrə idi. Mən Raufa dedim:
- Rauf, bəlkə bu gün içməyək.
- Sən nə danışırsan, Rəşid?! Mən özümə söz vermişəm ki,
son nəfəsim ağzımdan çıxana kimi içəcəyəm. Onsuz da
Allah-təala mənim günahlarımı bağışlamayacaq. Mən sənə
qarşı da böyük günah işlətdim. Gərək o zaman sənin tövbə
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etməyinə qarşı çıxmayaydım. Mən indi bilirəm ki, başıma
gələnlərin hamısı o gündən sonra başladı. Çox böyük
günah işlətdim, Rəşid. Bax, budur, indi onun cəzasını
çəkirəm. Mənim sənə son sözüm budur ki, bu gündən
sonra bir daha dilinə spirtli içki vurmayasan. Mən öləndən
sonra tövbə edib, haqqın yoluna qayıdarsan. Mənimçün isə
artıq gecdir. - bir anlığa dərindən köks ötürdü.
- Nə danışırsan, Rauf? Allahın tövbə qapıları onun
bəndələrinin üzünə həmişə açıqdır. İstəsən elə indi də
tövbə edə bilərsən. Allah rəhmlidir, inşallah, sənin də
tövbəni qəbul edər. Gəl, ümidini ondan üzmə. Allah adildir,
bağışlayandır.
- Xeyr, Rəşid. Artıq gecdir! Bilirəm ki, indi tövbə etsəm də,
O məni bağışlamayacaq. Çünki bu qədər günahı olan
bəndəni O, heç cür bağışlamaz.
- Sən hardan bilirsən ki, Allah səni bağışlamayacaq? Bizi
Yaradan böyük lütf, səbr və kəramət sahibidir. Əgər onun
yaratdığı bəndəsi nə qədər günah işlətmiş olsa, əgər tövbə
edərsə, yenə də onun günahlarını bağışlayar. Bilirəm,
içindəki iblis sənə tövbə etməyə izn vermir. Gəl, sən o
içindəki şeytanın dediklərinə fikir vermə! “Lənət şeytana!”
deyib onu qəlbindən çıxarmağa çalış. O zaman Allaha tərəf
bir addım atmış olarsan, - deyə Raufda Yaradana qarşı
inam oyatmağa çalışdım.
- Xeyr, qardaş. Daha mənimki bağışlanmaqdan keçib. Sən
də bilirsən ki, mənim belə şeylərə o qədər də inamım
yoxdur.
- Sən nə danışırsan, Rauf! Bu dünyadan imansız köçmək?..
Elə demək istəmədim, deməyim odur ki, biz müsəlmanıq.
Hər bir müsəlmanın inandığı və etiqad etdiyi bir Varlıq var.
O da bizim Rəbbimiz, bizi Xəlq edəndir. Hər bir müsəlman
son nəfəsində də inamını, imanını və ümidini Allahdan
üzməməli, Tanrıdan günahlarının bağışlanmasını və haqqın
dərgahına xətasız qovuşmasını istəməlidir.
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- Rəşid, elə isə sən mənim də əvəzimə dua edərsən. Bu
söhbətə birdəfəlik nöqtə qoysaq yaxşıdır; - bütün səylərimə
baxmayaraq, Rauf dediyindən dönmədi.
Ertəsi gün işimin çoxluğundan Raufa baş çəkə bilmədim.
Axşam evə də gec gəldim. Evə təzəcə çatmışdım ki, telefon
zəng çaldı. Dəstəyi yoldaşım qaldırdı: “Nə?!” deyib dəstəyi
əlindən yerə saldı və hönkürtü vurub ağlamağa başladı..
- Nə oldu, Gülşən?! - həyəcanla soruşdum.
- Rauf...
- Raufa nə oldu? Yoxsa...
Raufun ölümü məni yaman sarsıtmışdı. Dərd-bəla da elə
ard-arda gəlirdi. Rəhmətlik Raufun qırxı çıxmamış mən də
vəzifəmlə vidalaşmalı oldım. Hər gün aramsız çalınan
telefon zəngləri artıq susmuşdu. Məni kimsə itiribaxtarmırdı. Günlərlə evdə oturub xəyallara dalırdım.
Darıxmağa başladım. Gülşənin mənə dediyi: “Vəzifədən
çıxarılan təkcə sən deyilsən ki. Niyə özünə bu qədər əzab
verirsən? Niyə evə qapanmısan?. Bir bayıra çıx, gəz-dolan,
fikrin dağılsın. Vəzifə deyilən şey müvəqqətidir, vəzifə
indiyə qədər kimsəyə vəfa qılıbmı?” sözləri məni sanki
yuxudan ayıltdı.
Həmin gün axşamüstü həm təmiz hava almaq, həm də
fikrimi dağıtmaq üçün bulvara getdim. Bundan da bir kar
aşmadı. Beynimdəki fikir və düşüncələrdən xilas ola
bilmirdim. Birdən-birə bədənimdə ağrılar baş qaldırdı.
Əvvəlcə əhəmiyyət vermədim. Dedim ki, yəqin soyuq olub.
Amma ağrılar günü-gündən şiddətlənirdi. Ayaqlarım və
qollarımdakı oynaqlarda kəskin ağrılar məni dara çəkirdi.
Həkimə getmək məcburiyyətində qaldım. Həkim məni
hərtərəfli müayinə etdi və bəzi dərmanlar yazdı. Məsləhət
gördü ki, bir həftədən sonra yenidən ona baş çəkim. Bir
həftə həkimin yazdığı dərmanları qəbul etdim. Amma
ağrılarım keçib getmədi. Yenidən həkimin qəbuluna getdim.
O məni bir neçə aparata saldı və sonda üzünü mənə tutub
dedi:
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- Sizdə elə də ciddi bir şey görmürəm. Yazdığım dərmanlar
bu ağrıların qarşısını almalı idi. Bəlkə yenidən analiz
verəsiniz?
- Həkim, bəs keçən dəfə verdiyim analizlər necə oldu?
- Hər halda yenidən analiz versəniz, yaxşı olar, - deyə o
israr etdi.
Həmin gün bir də analiz verdim. Nəticəsi eyni oldu.
Yoldaşıma dedim ki, daha bu həkimə inanmıram. Çünki
hiss edirdim ki, gündən-günə arıqlayıram. Oynaqlardakı
ağrılar isə daha da şiddətlənmişdi. Bütün qohum-əqrəba
yığışıb gəldi. Hərəsi bir həkimi məsləhət görürdü. Çarəsiz
qalıb onların dedikləri həkimlərə də baş çəkirdim. Nə
dövlət, nə də ki özəl klinikalardakı həkimlər dərdimə çarə
tapa bilmədilər. Sonda özəl klinikalarının birində həkim dedi
ki, sən onurğa sütunundan əməliyyat olunmalısan. O həm
də bu əməliyyatın ağır və çox riskli olduğunu söylədi.
Həkimin bu sözündən sonra, ilk dəfə olaraq öləcəyimdən
qorxmağa başladım. Evə gələrkən elektron tərəzidə özümü
çəkdirdim. Xəstəlikdən sonra gördüm ki, düz iyirmi bir
kiloqram arıqlamışam. Yanlarımda iynə vurmaq üçün yer
tapılmırdı. Ətim tökülmüşdü, bir dəri, bir sümük qalmışdım.
Düşündüm ki, artıq həyatla vidalaşmaq zamanıdır.
Pilləkənləri düşüb-çıxmaq mənimçün böyük işgəncəyə
çevrilmişdi, ayaqlarımı güclə arxamca sürüyürdüm.
Oturanda kimsənin köməyi olmadan ayağa qalxa bilmirdim.
İştaham qaçmışdı - əvvəlki tək yemək yeyə bilmirdim.
Ağrılardan axşamlar yata bilmirdim. Yuxu iynələri də kömək
etmirdi. Yoldaşıma tapşırmışdım ki, xəstəliyimdən anam
xəbər tutmasın. Amma...
Bir gün axşam ağrılarımın şiddətli məqamında
rayondan zəng gəldi. Anam idi:
- Oğlum, eşitmişəm xəstələnmisən. Allah canına qıymasın!
Ölüm mənimdir. Sənə gələn qada-bəla mənə gəlsin, oğul!
Onsuz da mən günümü görüb, dövranımı sürmüşəm. Sən
heç darıxma! Allahın köməyi ilə tezliklə sağalacaqsan!
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Anamın sözlərindən kövrəldim, qəhər boğazımı tutdu daha danışa bilmədim, göz yaşlarım selə döndü. Yoldaşım
bu vəziyyəti görcək, tez telefonu əlimdən alıb anamla özü
danışmağa başladı.
Ertəsi gün baldızım bizə gələrək, mənim hökmən
əməliyyat olunmağımı təkid etdi. Bir söz demədim. Onlar
məni yenə də özəl klinikalardan birinə gətirdilər. Yenidən
müayinə, yenidən analizlər...
Nəhayət, həkim növbəti gün əməliyyat olunacağım
barədə qəti qərar verdi və tibb bacılarına məni əməliyyata
hazırlamasını tapşırdı. Ağrılar şiddətləndiyindən tibb bacısından mənə azacıq da olsa, yatmaq üçün bir iynə
vurmasını xahiş etdim. İynə vurulandan sonra məni yuxu
apardı. Yuxuda gördüm ki, birdən möhkəm külək əsdi,
yatdığım palatanın pəncərələri taybatay açıldı və qarşımda
nurani, ağsaç bir Qoca peyda oldu. O, üzünü mənə tutub
dedi:
- Oğlum, sən burada niyə uzanmısan?
Dedim:
- Əmi, mən ağır xəstəyəm. Bir azdan məni həkimlər
əməliyyat edəcəklər.
- Dur ayağa, get burdan! Sən əməliyyat olunmayacaqsan!
Sənin azarın həkimlik deyil, oğul! Sən sağalacaqsan, amma
sən üzünü Yaradana tutub tövbə eləməlisən. Sənə
zərbənin haradan dəydiyini özün yaxşı bilirsən!
Mən yuxudan hövlnak oyandım. Otaqda kimsə yox idi.
İçimə bir yüngüllük, əminlik, rahatlıq duyğusu yayıldı. Əmin
oldum ki, daha əməliyyat olunmayacağam. Bu nurani Qoca
əvvəllər də mənim yuxuma girmişdi. O nə deyirdisə, düz
çıxırdı - o da olurdu. Bu zaman yoldaşım palataya girib
xəbərdarlıq elədi ki, hazırlaşım. Mən də cavab verdim ki,
həkim məni əməliyyat etməyəcək. Yoldaşım bu sözümə
təəccübləndi:
- Necə yəni, əməliyyat olunmayacaqsan?! Bunu həkim
sənə söylədi?
- Xeyr, özüm deyirəm, - söylədim.
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Az keçməmiş həkim otağa daxil oldu və mənim qan
təzyiqimi, temperaturumu yoxladı. Onu təəccüb bürüdü.
Başını yırğalayıb dedi:
- Qəribədir, sənin həm təzyiqin artıb, həm də temperaturun
yüksəlib. Bu vəziyyətdə səni əməliyyata ala bilmərəm.
Bəlkə də bu, həyəcandan olub.
Həkim gedən kimi mən də yoldaşıma yır-yığış etmək
və dərhal burdan getmək barədə göstəriş verdim. Həkimə
bildirmədən klinikadan çıxıb evə gəldik.
Ertəsi gün ayaqyoluna getmək üçün yoldaşımı səsləmək istədim. Amma hiss etdim ki, ayaqlarımı çarpayıdan
yerə qoya bilirəm. Beləcə, köməksiz ayağa qalxdım. Yavaşyavaş addımlamağa başladım. Bu zaman mətbəxdən
yoldaşımın ağlamaq səsini eşitdim. Niyə ağladığını
soruşdum. Dedi ki, sevincindən ağlayır. Sərbəst gəzdiyimi
görərək, təsirlənib...
Günü-gündən özümdə irəliləyiş hiss edirdim; iştaham
açılmışdı, artıq nə gəldi yeyirdim, ağrılarım da azalırdı,
bədənimə sanki güc-qüvvət gəlmişdi.
Bu qeyri-adi hadisədən - bəlkə də möcüzədən bir
həftə keçmişdi. Artıq yaxşılaşırdım. Həmin axşam hamamda niyyət edib, qüsul verdim. Sonra dəstəmaz alıb, iki
rükət namaz qıldım və günahlarımın bağışlanması, bir daha
dilimə spirtli içki dəyməyəcəyi, bundan sonra vaxtaşırı
namazlarımı qılacağım barədə Allahımın hüzurunda sidqürəkdən tövbə etdim
Artıq sağalmışdım. Qardaşımdan zəng gəldi, anamın
rəhmətə getdiyini söylədi. Anamın ölüm xəbəri məni çox
sarsıtmışdı. Yoldaşım eşitməsin deyə, gizlicə otağıma
çəkilərək, için-için ağladım. Rayona gedərkən yolboyu:
“Demək, anam canını mənə görə qurban verdi. Dünyanın
ən fədakar insanlarıdır analar. Övladlarından ötrü canlarını
da əsirgəmirlər. Canım ana, biz övladlar səndən həyat eşqi,
gənclik təravəti alırıq, həyatda hər cür pisliyə qarşı
mübarizə aparmağı öyrənirik, sənin öyüd-nəsihətlərin
sayəsində özümüzə dost-yoldaş, ömür-gün yoldaşı, sirdaş
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qazanırıq. Hər zaman ağır günlərimizin ortağı, yuxusuz
gecələrimizin keşikçisi olmusan, ana! Ana! Dünyada sənin
ürəyin qədər geniş, sənin məhəbbətin qədər dərin, ülvi və
təmiz bir məhəbbət yoxdur! Nə yaxşı ki siz varsınız, ey
müqəddəs analar! Yoxsa övladların dərd-sərini, ağrıacısını, nazını kim çəkərdi, bu qədər şıltaqlığına kim
dözərdi? Həm də analarsız dünya da yetim qalardı!” - deyə
fikirlər burulğanında çapaladım...
Tövbə və onun Allah tərəfindən qəbul edilməsi
Tanrımızın insanlara verdiyi ən böyük qiymət, ən böyük
nemətlərdəndir. Tövbə və onun qəbul olunması Allahın
insana qarşı böyük rəhmət və mehribanlığının əlamətidir.
Günahlarınızı tövbə etməyə gecikməyin!

178

Пахыллыг
(щекайя)
Gülüsüm хала ярини итиряндя, оьланлары - Рауфун on iki,
Анарын ися doqquz йашы варды. Бундан сонра о, эянълийини вя
бцтцн юмрцнц яринин она гойуб эетдийи йадиэарларына щяср
етмишди. Gənc ana saçlarını necə deyərlər, övladlarının
yolunda süpürgə etmişdi. Эеъясини эцндцзцня гатаraq,
istəməmişdi ки, ювладлары heç nədən корлуг чяксин, атасызlığı
щисс етməсинляр. Илляr isə ганадлы гуш кими ютцб кечирди...
Артыг гардашларын əlləri çörəyə çatmış, щяр икиси евляниб,
ев-ешик сащиби олмушду. Бюйцк гардаш Рауфун ики оьлу варды.
Анарын ися həkimlərə “ətək-ətək” pul tökməsinə baxmayaraq
ювлады олмурду. Буна эюря дя evlərində щяр эцн yerli-yersiz
söz-söhbətlər, дава-далаш səngimək, azalmaq bilmirdi.
Анарын həyat йолдашынын дили zəhər tuluğuydu, щамыны
аъылайырды. О щям дя чох qıcqanc və пахыл иди. Рауфун
йолдашы Ряна ися əksinə, мещрибан və гайьыкеш, сямими və
мярифятли, яхлаглы və гонагпярвяр эялин иди. Ailəsinə bağlı
olan Rəna uşaqları üçün canından keçməyə hazır olan
cəfakeş bir ana idi.
Щяр ики гардаш бир щяйятдя, ата йурдунда йашайырды.
Gülüsüm хала эялинляриня гайынаналыг дейил, ясл аналыг
нявазиши эюстярирди. Индийя кими оnların хятриня дяйяъяк биръя
кялмя беля ağır сюз ишлятмямишди. Gəlinlərinə müraciət
etdiyi сюзляр ancaq бунлар иди: ана гурбан, гызым, евимин
диряйи, эюзцмцн ишыьы, евимин йарашыьы вя с.
Gülüsüm хала кичик эялинини дя баша дцшцрдц.
Дüşünürdü ки, ювлады олмадыьына эюря беля ясябидир. Онунла
эяряк мещрибан доланасан, хятриня дяймяйясян. Аmma
кичик эялин danışanda аьзындан од-алов пцскцрцрдц.
Евдякилярин щамысыны аъылайыр, кимсяyə хош üz göstərмирди.
Яри дяфялярля ону бу щярякятляриня эюря данламыш,
мязяммят еləмишди. Айнурsa ipə-sapa yatmayan, heç
дцзяляня охшамырды. Артыг Анар да arvadının yersiz
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mübahisələrindən, dedi-qodusundan, haqsız sözlərindən
тянэя эялмишди. Анар сящярдян ахшама кими ишляйирди, йахшы
да газанырды, dоланышыглары да пис дейилди. Айнур пал-палтар,
qır-qızıl düşkünü иди. Евдар гадын олмасына бахмайараг,
ялляри, бойун-боьазы necə deyərlər, qızıl mağazasına
bənzəyirdi. Эцн ярзиндя ики дяфя палтарыны дяйиширди. Бунунла
о, sanki кимяся йанмышлыг верирди. Çox da nankor idi. Eля
щей яринин аз мааш алдыьындан, ona yaxşı baxmadığından
эилейлянир, naşükürlük edirdi. Анар ися щяля ki Айнурун
“чалдыьы щава иля ойнаmaq” məcburiyyətində qalmışdı.
Рауф ися əksinə, qazandığını ушагларына, евя, анасына
хяръляйирди. Eвин бцтцн аьырлыьы онун çiynində иди. İстямирди ки,
евдя inciklik, söz-söhbət yaransın. Еля Ряна да, Gülüsüm
хала да belə şeyləri heç sevməzди. Айнурsa щяр эцн бир
бящаня тапыб, щяйятдя сясини тонуну галдырыr, гоншулара
ешитдирмяк истяйирди ки, эуйа ону yola vermir, инъидирляр.
Gülüsüm хала da бир нечя дяфя бунун цстцндя Айнуру
яркйана, гызы кими мязяммят етмишди. Аmma gəlin Gülüsüm
халанын нясищятамиз сюзлярини бир гулаьындан алыб, о бири
гулаьындан бурахır, щеч ъцр ипя-сапа йатмır, necə deyərlər,
heç bir laylaya yatmırdı. Онун Анардан tələb etdiklərini щеч
милйончунун гызлары беля etməzди. Анарын йеэаня чаряси
qalmışdı: Айнуру бошамаг. Aнасы isə буna heç cür razı
deyildi. Bu фикри оьлундан ешидяндя, юзцня ял гатды: “Оьул,
щеч ня данышдыьыны билирсянми?! Бизи ел ичиндя рцсвай етмяк
истяйирсян? Беля щярякят бизим нясля йарашмаз. Сябрин
олсун, гадынды да данышыб-данышыб, йорулаъаг. Аталар дейиб
ки, щирсли башда аьыл олмаз. Исти оъаьына ялинля су тюкüb
söndürmə, бала. Бир аз сябр elə. Айнурун аьлы башына эяляр.
Ъаван эялиндир, исти-сойуьа дцшмяйиб щяля. Мян onunla бир
дя данышарам.”
Анар бу дяфя дя анасынын сюзцндян чыхмады, arvadının
“kaprizlərinə” dözmək zorunda qaldı. Айнур щяр эцн яри евя
эяляндя, гайıны арвадынын архасынъа o ki var üyüdüb-tökür,
гейбят еdирди. Bu da təbii ki Анарın əsəblərinə toxunurdu.
O, гардашы арвадынын хятрини чох истяйирди. Axı Rəna bu
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deyilənlərə layiq deyildi. Ряна бу евя эялин эяляндян Anar
биръя дяфя дя онун ня йерсиз данышыьыны, nə də йерсиз
щярякятини эюрмüşди. Rəna hamının hörmətini saxlayır,
hamıyla mehriban dolanırdı. Ərinin bir sözünü iki etməzdi.
Bütün bunlara эюря дя Анар ону доьмаъа баъысы санырды.
Еля qısqanc Айнуру да cin atına mindirən, yandırıb-yaxan
Анарын Рянайа бу ъцр сямими вя исти мцнасибят бяслямяси
иди. Бу, гысганълыг və ясл пахыллыг onu içəridən qurd kimi
yeyirdi. Чцнки Рянанын xətir-щюрмяти щяр ики евдя möhkəm
dayaq tutmuşdu. Ona görə də Айнур фцрсят дцшян кими,
Рянаны санъмаqdan zövq alırdı.
Ряна çox vaxt Aynurun sözlərini ешитмямязлийя
вурurду. Aynurdan fərqli olaraq başa düşürdü ki, ərinin
qazancı beş nəfər külfətə yetmir. Amma yenə də səsini
çıxarmırdı. Bircə dəfə də olsun, Raufa “mənə filan şey al”
deməmişdi. Rəna fikirləşirdi ki, onunçün pal-paltar o qədər
də önəmli deyil. Önəmlisi ailə daxilində səmimiyyət və
mehribançılıqdı. Gülüsüm xala da gəlininin bu xasiyyətinə
görə Rənaya daha çox ana nəvazişi göstərirdi. O, Aynurun
daxilindəki paxıllıq hisslərini, xudbinliyini, ara qarışdırmağını, söz gəzdirməyini gözəl bilirdi. Amma bunları bircə
dəfə də olsun Aynurun üzünə vurmamış, ailədə söz-söhbət,
narazılıq, giley-güzar olmasını istəməmişdi. Aynur Anarın
qazancını həm Gülüsüm xaladan, həm də qayını Raufdan
gizlədirdi. Amma Raufun qazancının miqdarını ailədə hər
kəs bilirdi. Çünki o, qazancının hamısını gətirib anasına
verirdi.
Amma nədənsə son zamanlar Raufun işi yaxşı
getmirdi, dolanışıq günü-gündən çətinləşirdi.
Bir gün Rauf evə çox fikirli gəldi. Anası bunu dərhal
sezdi və süfrə başında Raufdan soruşdu:
- Oğlum, bu gün gözümə nədənsə başqa cür dəyirsən,
işdə bir şey olmayıb ki?
- Ana, daha nəyini gizlədim, iş yerimdə ixtisara düşdüm.
Gərək özümə başqa bir iş axtarıb tapım, - deyə Rauf əsas
mətləbə keçdi.
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Hamı Raufun bu sözlərindən məyus olmuşdu. “İndi biz
necə dolanacağıq, İlahi?” - deyə ən çox da Rəna narahat
olmuşdu. Amma Gülüsüm xala onlara üzülməməyi,
sıxılmamağı, Allahın qüdrətinə, mərhəmətinə sığınmağı
məsləhət görmüşdü...
Ailədaxili söz-söhbətlər Rənanın ücüncü oğlan övladı
dünyaya gələndən sonra daha da artdı. Aynur övladı
olmadığına görə, açıq-aydın Allah-təalaya qarşı küfr
danışmağa başladı:
- Allah-təala övad qədri bilməyənlərə oğulu oğul ardınca
verir, övlad həsrətində olanların çiyninə isə qəm, kədər
yükləyir. Allahım, niyə taleyimi puç, bəxtimi qara yazmısan?
Mən sənə nə etmişəm ki, mənə övlad vermirsən? İlahi,
Sənin ədalətli və mərhəmətli olduğuna daha inanmıram!
Gəlinin bu söylədiyi küfrləri eşidən qayınananı od götürdü:
- Qızım, sən nə danışırsan? Niyə küfr danışırsan? Niyə
səni Yaradana qarşı asi olursan?! Bəs bilmirsən ki, Tanrı
küfr danışan bəndələrini sevməz, onları bağışlamaz?!
Aynur, qızım, küfr etmək Allahın əmrindən çıxmaq, ona
qarşı olmaq deməkdir. Allah-təala belə insanlara xeyir və
yaxşılıq nəsib etməz. Sən Rəbbinin lütf və mərhəmətinə
sığın, onun sənə bəxş etdiyi nemətlərinə şükr et! Ona
nankorluq etmə! O, bəndələrini həmişə sınağa çəkər. O,
kimsəyə möhtac deyil. Bizlər isə hər zaman Onun
kərəminə, nicatına, şəfaətinə, lütfünə və mərhəmətinə
möhtacıq. Sən Allahın işinə qarışma! Rəbbimin özü bilən
məsləhətdir! Dediyin sözlərə görə dərhal tövbə et, qızım!
Allah adil, rəhmdil və mərhəmətlidir. O, tövbə edənləri
bağışlar, - deyə Gülüsüm xala təlaş içərisində Aynura
xəbərdarlıq etdi.
- Gülüsüm xala, yalan danışıram məgər? Allah-təala mənə
niyə heç olmasa, bircə övlad da olsa vermək istəmir? Mən
Ona nə etmişəm axı?!
- Qızım, bizi Yaradana həmişə şükür etmək lazımdır.
Allaha həmd olsun ki, pis dolanmırsan, heç şeydən də
ehtiyacın yoxdur, nədənsə korluq çəkmirsən. Nə istəyirsən,
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Anar onu səninçün əldə edir. Amma bütün bunlara rəğmən
mən indiyə kimi, sənin dilindən bircə dəfə də olsun bu
nemətləri, ruzi-bərəkəti bizlərə bəxş edən Rəbbinə şükür
etməyini eşitmədim. Gün gələr, Allah sənə də övlad qismət
edər. Ancaq bunun üçün sən də Rəbbinə dua edib, onun
verdiyi nemətlərinə şükür etməlisən, qəlbindəki şübhələri,
pis niyyətləri oradan çıxarıb atmalısan, içindəki şeytani
hisslərdən uzaq olmalısan, onların yerini iman, inam,
xeyirxahlıq, mərhəmət hisslərilə doldurmalısan.
- Siz gündə dəfələrlə Allaha şükr edib, dualar edirsiniz.
Nəticəsi nə olur? Məgər işləriniz yağ kimi gedir? Heç bir
şeydən korluq çəkmirsiniz? Sizin ki, dolanışığınız o qədər
də ürəkaçan deyil, ailə büdcənizdə də “qara gün”ə heç bir
qara qəpik də pulunuz yoxdur. Bəs Allah-təala sizə nəyə
görə istədiklərinizi vermir? Siz ki Ondan yerdən göyədək
razılıq edirsiniz, hər gün Ona dualar, şükranlıq edirsiniz.
Belə olan halda, sizin heç bir şeydən ehtiyacınız
olmamalıdır axı. Deməli, Allah-təala insanları düzgün
qiymətləndirmir, - Aynur bu dəfə də qayınanasına belə
cavab verdi.
- Səsini kəs, ay qız! Əstəğfirullah!!! Azğınlaşdın ha! Bu
qızın deyəsən, vələdi dönüb. Ay qız, sən Şeytana
uymusan! Sən nə danışdığını fikirləşirsən heç?! Bu
danışıqlarınla nəinki özünü, elə bizim hamımızı böyük bir
bəlaya salacaqsan. İlahi, o, cahillik etdi, Sən onun
dediklərini bağışla! Onu əfv et, ya Rəbbim! İlahi, onun bu
cahilliyini Fatimeyi - Zəhraya bağışla!
Gülüsüm xala nə qədər yalvardı, yaxardı ki, gəlini tövbə
etsin, amma o, inadından dönmədi. Həmin gündən sonra
Gülüsüm xalanın içindəki Aynura qarşı olan azacıq sevgi,
istək də yox olub getdi. İndi Gülüsüm xala Aynura tam
başqa bir gözlə baxırdı və qəlbində düşünürdü ki, “bu
gəlindən nə desən gözləmək olar.” Söz-söhbətindən, üzgözündən kafirlik yağır. Odur ki, Gülüsüm xala onunla çox
ehtiyatlı davranmağı, müəyyən məsələlərdə ona güvənməməyi, etibar etməməyi qərara aldı.
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Anar da bilirdi Raufgilin maddi sıxıntı keçirməsini. O, bir
neçə dəfə qardaşına və anasına maddi kömək etmək
istəmişdisə, arvadı Aynur imkan verməmişdi - daş atıb,
başını tutmuşdu:
- Onlar özlərini yalandan belə dilənçi kökündə göstərirlər.
Raufun pulu qurtaran deyil. Amma bizə göstərmək istəyirlər
ki, guya maddi cəhətdən korluq çəkirlər. Bunlar hamısı
sənin o, çoxbilmiş, gülməşəkər gəlinbacının hiylələridir.
Ailənin maddi sıxıntı ilə bağlı söz-söhbətlərini ancaq o
yaradır.
- Sən necə insansan, Aynur? Görmürsənmi Rauf aldığı
maaşı qəpiyinə qədər gətirib anama verir? Biz iki nəfər,
onlar isə altı nəfərdilər. Qardaşımın artıq pulu haradan
olacaq? Sən ömründə heç olmasa bircə dəfə də olsun,
doğru söz söyləyəcəksən, ya yox?! De görüm, Rənadan
nə istəyirsən? Niyə onu rahat buraxmırsan? Bəsdir daha!
Sənin də onun kimi bir şirin dilin olsun da! Bezdim daha
sənin bu iynəli, atmacalı sözlərindən! - Anar əsəbi halda
dilləndi.
- Xeyir ola?! Hər dəfə Rənadan söz düşəndə, niyə onu bu
qədər canfəşanlıqla müdafiə edirsən? Onu mələk donunda
görürsən, məni isə hamınız qoz qabığına salmısınız.
Əlbəttə, mənim sözlərim sənin xətrinə dəyər də! Çünki mən
onun kimi sənə küçüklər doğmuram. Bunu hər dəfə mənim
başıma qaxanc edirsən.
- Heç hənanın yeridir. Mən nə danışıram, sən nə
danışırsan. Gör bir söhbəti haraya aparıb çıxartdın. Aynur,
incimə, bilirsən ki, sən çox paxıl qadınsan. İndi mənə gün
kimi aydın oldu ki, qardaşım uşaqlarını gözün götürmür.
İnsana övlad qismət etmək Allah-təalanın məsləhətidir. O,
istədiyinə verər, istəmədiyinə verməz. Biz bəndələr
Tanrının işinə qarışa bilmərik. Hər şey bizi Yaradanın
əlindədir. Yetər ki, qəlbin Tanrıyla bağlı olsun, Onun
mərhəmətinə sığınasan. Çünki O, lütf və kəramət sahibidir.
- Anar dedi.
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Evdəki sıxıntıları görən Rəna bir axşam Rəna Raufa
dedi ki, icazə versin qoy o da işləsin. Amma Rauf buna
razı olmadı:
- Sənin körpə uşağın var, işləmək hardan beyninə girdi?
Sən evdə uşaqlarla məşğul olmalısan. İşləmək sənin işin
deyil.
- Rauf, evimizin yaxınlığındakı şirniyyat sexində işləmək
istəyirəm. Qonşumuz Tənzilə də orada işləyir. Uşaqlara isə
evdə Gülüsüm xala baxar. Sən gəl, inad etmə. Azca da
olsa, evə bir köməyim dəyər, - Rəna icazə almaq üçün
üzünü Gülüsüm xalaya çevirdi.
- Oğul, Rəna düz deyir, qoy işləsin. İş yeri uzaq deyil ki.
Evimizin beş addımlığındadı. Uşaqlara da mən baxaram. Gülüsüm xala dilləndi.
Rauf anasının təklifindən sonra bir söz demədi, ancaq
başını aşağı saldı. O, ümumiyyətlə, anasının sözünün
qabağına heç vədə söz gətirməzdi. Odur ki, “nə deyim,
daha özünüz bilərsiniz” – deyə könülsüz razılıq verdi...
Бир эцн Gülüsüm xala bazara getdiyi üçün yaş yarımlıq
körpəni Aynura tapşırmaq məcburiyyətində qaldı.
Bu an paxıl, qısqanc və xəbis gəlinin daxilindəki
həsəd, nifrət hissi onu yaranmış fürsətdən dərhal yararlanmağa sövq etdi. O, мясум, эцнащсыз кюрпяйя qarşı
uzun müddət qəlbində gizlətdiyi alçaq, çirkin niyyətini
həyata keçirmək qərarına gəldi. Mətbəxdəki сиркя şüşəsinin
тыхаъыны чыхардараг oradan bir çay qaşığı sirkə götürüb,
kюрпяnin ушаьын боьазына тюкdü. Кюрпя аьзынын вя
боьазынын йандыьыны hiss edən kimi, bərkdən qışqırmağa
başladı. Бу заман Gülüsüm xala əlində bazarlıq zənbili
artıq щяйятя дахил олmuşdu вя hövləki evə qaçıb эялиндян
ушаьын нийя belə bir nəfəsə bərkdən qışqırdığını сорушdu.
Юзцнц итирян пахыл эялин dərhal bəhanə axtararaq деdi ки,
guya башы йемяк биширмяйя гарышдыьындан uşaq əl atıb,
pəncərənin qabağında qoyulmuş сиркя şüşəsini ня вахт
эютцрцб ичдийини эюрмяйиб.
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Gülüsüm xala ъялд кюрпянин аьзыны сойуг су иля йуdu
вя эеъикдирмядян körpə ilə щякимя qaçdı. Хюшбяхтликдян
кюрпя сиркяни удмамышdı. Sиркя кюрпянин анъаг аьзыны vя
боьазыны йандырмышды. Uşağın боьазы чох йандыьындан ona
yeməyi bir ай бору васитясиля вердиляр.
Gülüsüm xala bu işin Aynur tərəfindən həyata
keçirildiyini başa düşsə də, bunu evdəkilərə bildirmədi. O,
yaxşı bilirdi ki, yaşyarımlıq uşaq sirkə şüşəsinin ağzını heç
cür aça bilməzdi. Həm də sirkə əl çatmayan bir yerdə idi.
Bu işin üstü açılsaydı, kim bilir, nələr olarcaqdı?! O, Aynuru
müdafiə etmək üçün dedi ki, uşaq isti çay içib, ona görə
boğazını yandırıb.
Bir axşam Rauf evdəkilərə iş dalınca Rusiyaya
gedəcəyini bildirdi. Onu da əlavə elədi ki, onunla iş
yoldaşları da gedəcək; Bakıda iş tapmaq artıq problemə
çevrilmişdir...
Gülüsüm xala nəinki etiraz etmədi, əksinə, oğluna
yaxşı yol arzuladı. “Allah -təala daim yardımçın olsun!” dedi. Ancaq ana yaxşı bilirdi ki, Raufsuz evdə onlar üçün
çox çətin olacaq. Bununla belə, oğlunun yanında özünü o
yerə qoymadı. Rauf Rənaya dönə-dönə anasını tapşırdı...
Aradan iki ay keçirdi. Rəna Tənzilə ilə hər gün şirniyyat
sexinə gedib- gəlirdi. Onlar on iki saat işləyirdilər. Uşaqlara
isə evdə Gülüsüm xala baxırdı. O, uşaqları bir daha Aynura
etibar etmirdi. Əksinə, həmişə uşaqları paxıl qayınarvadından uzaq olmağa çalışırdı.
Soyuq qış ayı idi. Hava qarlı-çovğunlu olduğundan
axşamlar
işçiləri müdir öz maşınında bir-bir evlərinə
gətirirdi. Rəna evin qarşısında maşından düşəndə, Aynur
bunu görmüşdü. “Aha, mənimçün bundan gözəl fürsət ola
bilməz!” - deyə Aynur Rənaya qarşı çoxdan fikirləşdiyi
niyyətinin həyata keçirməyin məqamı olduğunu düşündü.
Elə həmin axşam şam yeməyi zamanı eyhamla ərinə
dedi:
- Anar, xəbərin varmı? Sənin qardaşın arvadı gecələr
naməlum kişilərin xarici maşınlarında gəzir.
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- Kəs səsini! Bəsdir həyasızlıq etdin! Rəna haqqında bu
cür danışma! Yoxsa...
- Yoxsa, nə? Məni o fahişəyə görə döyəcəksənmi?
Gözlərimlə gördüm. Nəyə deyirsən and içə bilərəm. Allah
haqqı, bu gecə küçədə xarici maşından düşəndə gördüm, Aynur necə olursa-olsun ərini inandırmağa çalışdı. Əlbəttə, gəzəcək. Nə ər var yanında, nə də hardan gəlib,
haraya getdiyini soran birisi! Necə deyərlər: “Dərə xəlvət,
tülkü bəy!”
- Ağzını yum! - Anar əsəbilərini cilovlaya bilməyib,
yumruğunu stola vurdu. Stolun üstündəki stəkan aşdı, çayı
ətrafa dağıldı. - Sənin paxıllığın axırda hamımızı məhv
edəcək. Sən xarakterindəki naqisliyi görmək istəmirsən,
başqalarının həyatda qazandığı uğurlar səni narahat edir,
qıcıqlandırır, içini yandırır. Sən öz uğursuzluqlarının
səbəbini başqalarında axtarırsan. Bu səbəbdən də başqalarını sancmaqdan, incitməkdən, onlara böhtan
atmaqdan belə çəkinmir, bundan həzz alırsan. Sən mənəvi
cəhətdən şikəst bir insansan. Sənin görən gözlərin də kor
olub. Çalış ki, içindəki o iblisi özündən uzaqlaşdırasan,
yoxsa cəhənnəm atəşində yananlardan olarsan. Kiməsə
nahaqdan böhtan, şər atmağın cəzası Allah tərəfindən
daha ağır olacaq. Bax, budur sənə deyirəm, əgər bir də
Rənanın adına nəsə qoşub desən, səni bu evdən iti qovan
kimi qovacam. Eşitdinmi?!
- Bah, atonnan balam, Rəna nə vaxtdan bu evin
gülməşəkər gəlini oldu? Burada hamı onu müdafiə edir.
Ona görə deyiblər: “Adamın gərək bəxti olsun.”
Aynur ərinin onun yalanlarına inanmadığını görüb, üz
tutdu Gülüsüm xalagilə. Qayınanası Aynurun Rəna
haqqındakı dediklərinə o qədər də əhəmiyyət vermədi, ona
inanmadı. Çünki Gülüsüm xala Rənaya özünə güvəndiyi
kimi güvənirdi, onun əxlaqına, tərbiyəsinə bələd idi. İndiyə
qədər gəlininin heç bir eyibini, qüsurunu, ədəbsizliyini,
görməmişdi. Əksinə, Rəna həm ailə daxilində, həm qonum-
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qonşu, həm də iş tanışları arasında böyük hörmət
qazanmışdı...
Rauf hər ay evə pul göndərirdi. O, telefonla Rəna ilə
danışanda bildirmişdi ki, daha işləməsin, evdə uşaqlara və
anasına baxsın. Rəna da ərinin sözünə əməl edərək, ərizə
yazıb işdən çıxdı. Düzü, müdir onu buraxmaq istəmirdi.
Çünki o, Rəna kimi işgüzar, işində dəqiq, məsuliyyətli,
doğru-dürüst, ədəb-ərkanlı, danışığını və yerini bilən bir işçi
tapa bilməzdi.
Rənanı iş yoldaşları mehribanlıqla yola saldılar. Rəhbərlik ona: “Rəna xanım, bizləri unutmayın! İstədiyiniz vaxt
yenə işə gələ bilərsiniz, gözümüz üstündə yeriniz var. Etiraf
edək ki, sizin kimi işçini itirmək bizə çox çətindir. Sizin
yeriniz həmişə görünəcək. Tanrı sizi heç zaman darda
qoymasın!” deyə uğurlar dilədi. Bəziləri hətta, göz yaşlarına hakim ola bilmədilər...
Bir neçə gün idi ki, Rəna həm uşaqlara baxır, həm də
ev işləri ilə məşğul olurdu. Bu, Aynurun nəzərindən
qaçmadı. O, Rənanın daha işə getmədiyini görüb soruşdu:
- Rəna xanım, xeyir ola, neçə gündür ki, işə getmirsən?
- Daha işə getməyəcəyəm, işdən öz xahişimlə çıxdım.
Rauf belə məsləhət gördü. Telefonda da uşaqlarla, ev
işləriylə məşğul olmağımı tapşırdı. Mən də ərizə yazıb
işdən çıxdım. Şükür olsun Allaha ki, Rauf özünə indi yaxşı
iş tapıb. Qazancı da pis deyil. - Rəna qaynı arvadına
“hesabat” verdi.
- A...a... Deyirəm axı. Bundan sonra sizi tutmaq olmaz ki!.
Bəxtəvər başına, günortaya qədər yatarsan. İş yox, güc
yox. İstədiyin kimi, sağa-sola gəzərsən özünçün, - deyə
Aynur yenə də Rənanı sancmaqdan çəkinmədi.
- Niyə günortaya qədər yatmalıyam, Aynur? Bəs evin işləri,
uşaqlar? İndi Gülüsüm xala istirahət etməlidir. Bunun ona
haqqı daha çoxdur. Çünki mən işləyəndə, evin bütün işləri,
uşaqlara baxmaq - hamısı onun üstündə idi. Allah onun
ölənlərini qəni-qəni rəhmət eləsin. O olmasaydı, mən işləyə
bilməzdim. Gərək haqqı danmayasan, Gülüsüm xalanın
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üzərimdə zəhməti çoxdur, nə qədər çalışsam da, onu
ödəyə bilmərəm.
- Hə, düz deyirsən. Elə sizi qoyasınız bir-birinizə tərif
yağdırmağa. Nə yaman qayın-qədim olmusunuz, balam?
Allah mənə də bir övlad versəydi, indi mənim də
qayınanamın yanında xətir-hörmətim olardı.
- Aynur, sən Allah, başlama görək. İnşallah, sənin də
övladın olar. Ancaq bunun üçün gərəkdir ki, hər zaman
Allaha dua edib, onun rəhminə, kəramətinə, bizlərə bəxş
etdiyi naz-nemətlərinə görə şükr edəsən. - Rəna onu yenə
də haqqın yoluna dəvət etmək istədi.
- Hansı günümə şükr edəcəyəm, ağəz?! Sən də tutmusan,
şükr elə. Nəyə şükr etməliyəm ki, həm də nə üçün şükr
etməliyəm? - Aynur əsəbiləşdi.
- Aynur, sən düz danışmırsan. Necə yəni nəyə və nə üçün
şükr etməlisən? Sən ona şükr etməlisən ki, evin-eşiyin var.
Şükr etməlisən ki, Anar kimi ailəcanlı, işgüzar, mehriban,
alicənab ərin var. Şükr etməlisən ki, Anarın işi-gücü var və
ailəsini halal zəhməti ilə dolandırır. Kimsəyə əl açmır,
kimsənin qarşısında əyilmir. Sən ona şükr etməlisən ki,
istədiyin paltarı alıb geyinirsən, könlün istədiyi yeməkləri
yeyirsən, istədiyin yerə getmək istəyəndə, Anar sənə heç
zaman etiraz etmir, həmişə çalışır ki, sənin istəklərini yerinə
yetirsin, qəlbini qırmasın. Allaha şükür et ki, həm ərinin,
həm də sənin canın sağlamdır. Daha bundan artıq insana
nə lazımdır? Sən ilk növbədə, sağlamlığına, ürəyincə olan
ərinin işi olduğuna, ev-eşik sahibi olduğuna görə Allahtəalaya şükür etməlisən. Əgər sən Yaradana sidq-ürəkdən
dua etsən, namaz qılıb, oruc tutsan, qəlbini ona bağlasan,
onun qüdrətinə və mərhəmətinə sığınsan, o zaman Allah
istədiyini verər. Çünki O, hər şeyə qadirdir. Yetər ki,
qəlbindəki şeytani hisslərdən uzaq olasan!
- Ağəz, bəsdir görək, sən Allah. Bəsdir mənim üçün alimlik
elədin. Boş, sözlə ac qarın doymur, ay Rəna. Sən özünü
ağıllı hesab edirsən? Ancaq mənim fikrimcə, sən həyatda
heç bir şey bilmirsən, dünyagörüşün də məhduddur. Sən
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ətrafında baş verənləri doğru-dürüst qiymətləndirə bilmirsən, onları lazımınca görə bilmirsən.
- Əlbəttə, mən bunu inkar etmirəm. Biz səninlə ayrı-ayrı
düşüncə tərzinə malik insanlarıq - Rəna da kinayə ilə dedi.
- Yaxşı, gedim, şam yeməyi hazırlayım. “Kstati”, Rəna
keçən həftə, axşam səni maşınla qapımızın ağzında
düşürən adam kim idi?
- Müdirimiz Rizvan idi. Bizim küçənin axırında onun tələbə
dostu yaşayır. Onlara gedirdi, yolüstü məni də maşını ilə
evimizə kimi gətirdi. Necə bəyəm?
- Heç, elə belə soruşdum. Dedim görəsən, Rəna yad bir
kişinin maşınında gecə vaxtı nə gəzir.
- Aynur, nə danışdığına fikir ver! Elə bir bu qalmışdı o kişini
adıma yapışdırasan. Ayıb deyilmi o cür düşünürsən? Biz
qayınarvadıyıq axı. Sən o sualı mənə verməklə qəsdən
qəlbimi bulandırmaq istədin. Daha sənə deyiləsi heç bir
sözüm yoxdur. Nəyə görə bu qədər qəlbiqarasan? Axı, bu
cür yanlış düşüncələr böyük günah hesab edilir. Nəyə görə
özünü günaha batırırsan?!
- Yaxşı, yaxşı, bir sözdür də soruşdum. Səndən son
zamanlar söz də soruşmaq olmur! - deyə Aynur fors -əda
ilə evinə getdi...

***
May ayının son günləri idi. Rəna qayınanası ilə
həyətdəki iri söyüd ağacının altında qoyulmuş dəyirmi stol
arxasında oturub yarpaq dolması bükürdü. Bu zaman
qonşu uşağı xəbər gətirdi ki, Anar işdən gələndə onu maşın
vurub; xəstəxanaya aparıblar.
Bu bəd xəbəri eşidən Gülüsüm xala tez başılovlu
xəstəxanaya yüyürdü. Onun ardınca Aynur, sonra da Rəna
uşaqları qonşuya tapşırıb, Anarın hayına tələsdi.
Həkimlərin dediyinə görə, Anarın hər iki ayağı möhkəm
əzilib, ayaq sümükləri çilə-çilə olub, damarları qırılıb.
Yeganə çarə onun ayaqlarını dizdən kəsməkdir. Gülüsüm
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xala bunu eşidən kimi özündən getdi. Həkimlər onu taz
ayıltdılar. Özünə gələr-gəlməz, üzünü Aynura tutub dedi:
- Oğlumun evini sən yıxdın! Onu sən məhv elədin! Sənin
dığ-dığın, naşükürlüyün oğlumun başına düşdü. Bundan
sonra sənin gününü görəcəyəm. Həyatda acı çəkməyin nə
demək olduğunu bundan sonra görəcəksən. Bundan belə
Anar sənə möhtac olacaq. İndiyə qədər o səni xanım kimi
saxlayırdı, indi sənin canın çıxacaq, oğlumu saxlayacaqsan, qulluğunda duracaqsan. Onda sən həyatda əzabəziyyətin nə demək olduğunu anlayacaqsan. Sənin bəd
niyyətin axır ki başımıza düşdü. Allah-təala bizi bundan
betər bəlalarından saxlasın, İnşallah!
Aynur ilk dəfəydi ki, Gülüsüm xalanı bu sifətdə görürdü.
Amma o, ağzını açıb qayınanasına bir kəlmə də söz
demədi. Nə deyəcəkdi ki? Qayınanası haqlı idi. Aynur
doğrudan da, bundan sonrakı günləri barədə düşünmək
məcburiyyətində qaldı. İndi o, yataq xəstəsi olacaq ərinə
necə baxacağı barədə fikirləşirdi.
Müalicənin heç bir nəticə vermədiyini görən həkimlər
ilkin fikirlərində qərarlı oldular - Anarın hər iki ayağını
dizdən aşağı amputasiya etdilər. Xəstəxana məsrəflərini isə
Anarı maşınla vuran adam ödədi. Gülüsüm xala üçün
oğlunu bu vəziyyətdə görmək çox ağır idi. Buna
baxmayaraq sürücüdən şikayətçi olmadı. Bunu Allahın
qəzası adlandırdı və hamının yanında bu bəlanın onların
başına haradan gəldiyini deyirdi.
Rauf qəza hadisəsini eşidən kimi, Bakıya uçdu.
Qardaşını yataqda gözləmədiyi ağır vəziyyətdə görəndə
dözə bilməyib, fəryad qopardı, onu qucaqladı, hönkürtü
vurub ağladı:
- Qardaş, kaş gözüm kor olaydı, səni bu halda görməyəydim!
- Rauf, sən nə danışırsan? Qardaşın sənin gözlərinə
qurban olsun! Niyə özünə qarğış edirsən?! Bu, Allahın
qəzasıdır. Nə etmək olar - bu da mənim qismətim, mənim
alın yazım imiş. Allahdan gələn qəzanın qarşısını kimsə ala
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bilməz. Allah bilən məsləhətdir. Buna da şükür etmək
lazımdır. Şükür ki həyatdayam, salamat qurtardım. O
qəzada ölə də bilərdim. Buna görə də mən Allahıma şükür
edirəm.
- Düz deyirsən, qardaş. Ancaq bu, sənin başına gəlməməli
idi. - Rauf göz yaşlarını əllərinin arxası ilə sildi.
- Başımıza gələnlərə bir baxın da?! İndi bundan sonra biz
necə dolanacağıq? - Aynurun dili yenə də dinc durmadı.
- Bəsdir, iyli-iyli danışdın! Nə demək istəyirsən? Sənin
dərdin, azarın nədir? Anarın da başını yedin. İndi nə
istəyirsən? Qardaşımın bu günə düşməsinin əsas
səbəbkarı sənsən, Aynur! Sənin naşükürlüyün, paxıllığın,
yersiz dedi-qoduların, qeybətlərin, haqsız danışıqlarının
axır nəticəsi bax, budur! Nə ər sözünə qulaq asdın, nə də
ağbirçək məsləhəti dinlədin. Haqqın yoluna qayıtmaq
əvəzinə, bəd əməllərindən çəkinmədin. Allah-təala da
qardaşımı cəzalandırmaqla sənə haqq yoluna qayıtmağa
işarə edir. Bunu bil ki, Tanrı gec-tez səni də cəzalandıracaq! - Rauf özünü ələ ala bilməyib, səsini Aynurun
üstünə qaldırdı.
- Rauf, sən Allah ona fikir vermə. O, düzələn deyil. Neçə
illərdir düzəlməyən bundan sonra necə düzələ bilər? Atalar
yaxşı deyib: “Qozbeli qəbir düzəldər.” Dili onun başına bəla
olacaq. - Anar qardaşını sakitləşdirməyə çalışdı.
Rauf bir neçə gün qardaşına görə qalmalı oldu, lazım
olan ehtiyaclarını ödədi. Dördüncü gün Anar Raufu yanına
çağırtdırıb dedi:
- Qardaş, buralarda qaldığın yetər, işindən qalma. Bizdən
ötrü narahat olma. Biz başımızın çarəsini taparıq. Sən isə
günü sabah hökmən iş yerinə qayıtmalısan!
- Qardaş, getsəm də, sizdən nigaran qalacağam.
- Niyə nigaran qalırsan ki? Şükür olsun Rəbbimizə ki,
dolanışığımız pis deyil, yaşamaq üçün də hələlik pulumuz
var. Bizə daha nə lazımdır ki? Sən işini əlindən buraxma.
Sabah qayıt Moskvaya. - Anar qardaşına təkid etdi.
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- Yaxşı, sən deyən olsun, qardaş. Amma buradakılar
əvvəlcə Allaha, sonra da sənə əmanət, - deyə Rauf getmək
qərarını vermiş oldu.
Qardaşlar arsındakı söz-söhbəti Aynur da eşidirdi. O,
kimsənin eşitmədiyi bir tərzdə ironiya və rişxəndlə dedi:
“Gör bir ailəsini, ev-eşiyini kimə tapşırır? Şikəstin birisinə.
Anar heç özünə baxa bilmir, səninkilərə necə baxacaq,
onlara necə həyan duracaq?! Hələ Anarın dediyi sözə bir
bax: “Dolanışıq üçün pulumuz var.” Ay, sən öləsən.
Görərsən o pulları! O pulları sizə yedirtməyəcəyəm!
Bundan sonra bu xarabada qalıb, heç nəyə yaramayan bir
şikəstə “nyankalıq” edən deyiləm. Tezliklə başıma bir çarə
qılmalıyam.”
Rauf Moskvaya gedəndən iki gün sonra, Aynur ərinə
dedi ki, atasıgilə getmək istəyir, xeyli müddətdir onları
görmür. Anar da Aynura bir günlük icazə verdi. O, haradan
biləydi ki, bu, Aynurun son gedişi olacaq?
Aynur gedərkən Anarın “qara gün” üçün yığdığı ehtiyat
pulları da ərindən xəbərsiz götürüb özüylə apardı. İki gün
keçdi, Aynur geri dönmədi, üç gün keçdi Aynurdan xəbər
çıxmadı. Arvadının geri qayıtmadığını görən Anar narahat
olmağa başladı. Aynur gedəndən sonra ona Rəna baxırdı.
Hətta Anarı öz evlərinə gətirmişdi. Gəlininin geri
dönməməsinə görə, Gülüsüm xala da nigaranlıq keçirirdi.
Nəhayət, dözməyib Aynurun valideynlərinin yanına getməyi
qərara aldı.
Aynur atasıgilə gedəndən sonra, özünü xəstəliyə
vurmuşdu; valideynlərini də inandırmağa çalışırdı ki, guya
o, çoxdan xəstə imiş. Amma əri evində onun xəstə
olduğuna kimsə inanmırmış. Sanki o, ər evində atılmış,
artıq adam imiş. Bu sözlərə inanan valideynlər: “Biz
qızımızı küçədən tapmamışıq, o, sahibsiz deyil ki. Ona görə
də səni o, evə bir də buraxan deyilik” - deyə həm Anarın,
həm də Gülüsüm xalanın qarasıyca o ki var danışdılar.
Gülüsüm xala qudalargilə gələndə, onu çox soyuq
qarşıladılar. Amma dünya görmüş qadın özünü bilməməz-
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liyə vurub, onlara qarşı xoş münasibət sərgilədi. Və gəlini
Aynuru yataqda görəndə, xeyli təəccübləndi:
- Qızım, sənə nə oldu belə?
- Hə, qızım?! İndi Aynur qızınız oldu? Bəs ana da qızına
bu cür baxar?! Necə nə olub? Xəstələnib! Balam sizin
evinizdən gələndən bəri xəstə yatır. Elə xəstə olduğuna
görə gəlib də! Bir soruşmamısınız ki, bu qızın dərdi nədir,
harası ağrıyır, - deyə Aynurun anası Kifayət arvad nəfəs
almadan - sözlərinə nöqtə-vergül qoymadan elə dil-dil
ötürdü.
- Necə yəni Aynur xəstədir! Aynur sap-sağlam idi. İndi bu
xəstəlik hardan çıxdı belə?! - deyə Gülüsüm xala Kifayətin
dediklərinə inanmadı. - Aynur sizə baş çəkmək üçün
ərindən birgünlük icazə almışdı. Gəlmədiyini görüb,
hamımız nigaran qaldıq. Ona görə də dedim ki, sizə bir baş
çəkim. Amma gördüyümə peşman oldum.
- Gülüsüm xanım, qayınana olanda nə olar, gəlindən heç
soruşmazlar ki, a balam, haran ağrıyır, dərdin nədir? Hə də,
səni ancaq o qayın-qədim, sevimli gəlinin Rəna xanım
maraqlandırır da. O olan yerdə Aynur hardan yadınıza
düşəcək?
- Kifayət, bəsdir sən Allah iynəli-iynəli danışdın. Dedim ki,
Aynurun heç bir yeri ağrımırdı, buz baltası kimiydi. Nə
olubsa, bura gələndən sonra olub. Bir də ki adam
xəstələnər də, bunun səbəbini kimsədə axtarmağa nə
gərək var? - Gülüsüm xala bu dəfə səsinin ahəngini
dəyişdi.
- Gülüsüm xanım, insana mehribanlıq, qayğı, diqqət,
nəvaziş, sevgi gərəkdir. Qızım bunların heç birisini sizin
evdə görməyib. Onu it yerinə də qoymamısınız.
- Bunlar hamısı ağ yalandır! Bir olan Allah şahiddir ki, mən
gəlinlərimi heç zaman bir-birindən fərqləndirməmişəm. Mən
onlara qayınana deyil, ana olmuşam. Əgər qızınız bunu
inkar edirsə, bunun ancaq bir adı var: Nankorluq! Mən bir
ana olaraq qızınızın ailə daxilində yerli-yersiz yaratdığı sözsöhbətlərin, dedi-qoduların, Rənaya qarşı etdiyi haqsız
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hərəkətlərin, paxıllığın, onun barəsində yaydığı iftiraların,
ərinə qarşı qeyri-səmimiliyinin, ona dəfələrlə yalan
söylədiyinin şahidi olmuşam. Amma bütün bunları
görməməzliyə vururdum. Aynura dəfələrlə bir ana kimi,
öyüd-nəsihətlər vermişəm. Mən ailədə həmişə sülh
yaratmağa çalışmışam. Məncə, qızınızda azca da insaf,
mürvət, ya da ki vicdan varsa, bunları inkar edə bilməz.
Hətta iş o yerə çatmışdı ki, qızınız nəvəmi, Rənanın kiçik
oğlunu zəhərləyib öldürmək istəyirdi. Mən bunu bildim,
amma ailədə kimsəyə zərər gəlməsin, qonum-qonşu
bunları eşidib, duymasın deyə susdum. Mən bu sirri hər
kəsdən gizlətdim, hətta doğma oğlumdan da. Məni buna
deməyə indi siz məcbur etdiniz.
- Belə şey ola bilməz! Siz qızıma bohtan atırsınız! Mənim
qızım elə iş tutmaz! - Kifayət arvad da səsini qaldırdı.
- Mama, görürsən, bunları, indi də məni qatil olmaqda
suçlayırlar. Mən sənə deyirdim axı. Bunlar mənim başıma
açmadığı oyunlar qalmadı. O evdə yaşadığım hər gün
mənə cəhənnəm əzabı olub. Övladım olmur deyə, mənə
gün verib, işıq vermirdilər. Bax, budur, hamınızın yanında
deyirəm, mən bir də o evə qayıtmayacağam! Bundan
sonrakı ömrümü orada çürüdə bilmərəm. Mən şikəstə
qulluqçu olmayacağam! Sizinlə birdəfəlik qurtardım.
Məhkəməyə ərizə verib, Anardan boşanacağam! Sizinki ilə
bizimki qurtardı! - Aynur utanıb-qızarmadan Gülüsüm
xalanın üzünə durdu.
- Qızım, sən nə danışırsan? Nə boşanmaq?! Ağlını başına
topla! Belə sözü bir də dilinə gətirmə! - Gülüsüm xala dedi.
- Mənim qərarım qətidir. Boşanacağam - vəssalam! Gedin,
oğlunuza elə beləcə də çatdırın! Sizin oğlunuzla bir də
məhkəmədə qarşılaşacağam!
- Bundan sonra mənim sənə söyləyəcək daha bir sözüm
qalmadı. Sənin necə qırmızısifət, həyasız olduğunu indi
aydın gördüm. Allah bizi sənin bundan sonrakı şərxətalarından qorusun! - Gülüsüm xala daha heç bir söz
demədən, birbaş evə gəldi.
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Anasının söylədikləri Anarı çox sarsıtdı. Xeyli fikrə
getdi. Susdu. İçində indiyə qədər tanımadığı, on ildən artıq
bir yastığa baş qoyduğu Aynura qarşı güclü bir nifrət
vulkanı qaynamaqda idi. Amma bu vulkanın nə vaxt
püskürəcəyi kimsəyə bəlli deyildi. Anar iki gün yemək
yemədi. Rəna uşaqlarını da öyrətdi ki, gedib əmilərindən
çörək yeməsini xahiş etsinlər. Yenə də olmadı. Anar
kimsəni dinləmək istəmirdi. Anası da dəfələrlə təkid etsə
də, bütün səyləri nəticəsiz qaldı.
Üçüncü gün Rəna daha dözə bilməyib qayınına dedi:
- Anar, əgər sən çörək yeməsən, mən də bu evdə heç
kimə yemək verməyəcəyəm. Uşaqları da ac saxlayacağam.
İndi özün bil. Axı qardaşın gedəndə, bizi sənə əmanət
etmişdi. Əmanətə beləmi sahib çıxırlar? Anar, son dəfə
sənə yalvarıram. Sən mənim canım, yeməyini ye! Əbəs
yerə özünü həlak eləmə! Sənin kimi adamın qədrini
bilməyənin sən niyə fikrini çəkməlisən?!
- Gəlinbacı, niyə mənə canına and verdin? Bilirsən ki,
sənin canının sağlığı bu evdə hamımız üçün çox dəyərlidir.
Mən o cana xətər gəlməsini əsla istəmərəm. Sənin xətrini
nə qədər istədiyimi bir olan Allah bilir. Odur ki, bu anddan
keçə bilmərəm. İndi nəyin varsa, gətir yeyim, - Anar gülərək
qardaşının kiçik oğlunu çağırıb, qucağında oturtdu.
Bir aydan sonra məhkəmədən Anara boşanma
haqqında bildiriş gəldi. O, əvvəlcə məhkəməyə getməməyi
qərara almışdı, ancaq heç olmasa, son dəfə Aynura
deyəcək sözləri xatırlayıb, əvvəlki fikrindən daşındı.
Məhkəmə boyunca Anar dinib, danışmadı. Sonda
hakim üzünü Anara tutub soruşdu:
- Anar Fərəc oğlu Həsənov, son olaraq siz də nəsə demək
istəyirsinizmi?
- Bəli, möhtərəm hakim. Son olaraq mənim də Aynura
deyəcək sözlərim var. Aynur, çox təəssüf edirəm ki, bu on
ildə mən sənin kimi bir əfi ilanı tanımamışam. Sən bundan
sonra həyatda heç zaman xoşbəxt olmayacaqsan! Çünki
sən məni ən ağır günümdə yalqız buraxıb getdin. Məni belə
bir gündə tənha qoyduğun üçün Allah sənə lənət eləsin!
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Sən onu da bilməzsən ki, “lənət” insan üçün ən ağır sözdür.
Amma sən həqiqətən də bu sözə - lənətliyə tamamilə
layiqsən! Sən xoş günlərin adamı imişsən. Səni o bizi
Yaradana tapşırıram! Get, Allah cəzanı versin! İnşallah!
Yaxınımda olsaydın, üzünə də tüpürərdim. - Anar
əsəbilərini güclə cilovlaya bildi...

***

Boşanma məhkəməsindən üç ay ötmüşdü. Bir axşam
Anargil televiziyada xəbərlərə baxırdılar. Aparıcı Nabran
yolunda iki minik maşınının toqquşması nəticəsində ağır yol
qəza hadisəsi baş verdiyini söylədi. Qəza nəticəsində iki
nəfərin öldüyünü, iki nəfərin də ağır yaralandığını bildirdi. O
ölənlərin haralı olduqlarını və adlarını söyləyəndə
evdəkilərin bir andaca nitqi tutuldu. Ölənlərdən biri Aynur
Rəşid qızı Muradova idi. O birinin də adı və familiyası
Anara tanış gəlirdi. Hə, bu, o idi - Aynurun həkimi. Aynurun
uşağı olması üçün onu müalicə edən həkim.
Aynur Anardan boşandıqdan sonra, onu müalicə edən
həkimi ilə münasibət yaradaraq, onunla mütəmadi görüşürmüş. Onlar bir həftəliyə Nabrana istirahətə gedirmişlər.
- Ey, hər şeyə qadir olan Rəbbim! Sən həqiqətən də böyük
qüdrət və kəramət sahibisən. Sən kimsənin haqqını
kimsədə qoymursan. Yəni buynuzsuz qoçun intiqamını
buynuzlu qoçda qoymursan! Min şükrlər olsun Sənin
rəhminə! Ey məzlumların himayədarı, Rəbbim. Biçarə
bəndənin səsini eşitdiyin üçün Sənə şükrlər olsun! Sən
həqiqətən də zalımların, yolunu azmışların, pis niyyətli
insanların, fitnə-fəsad törədənlərin, küfr və böyük günah
sahibi olanların elə bu dünyada da layiqli cəzalarını
verirsən. Amma bu, bəzi bədxah insanlara ibrət dərsi olmur.
Sən bütün yolunu azmışları haqqın yoluna hidayət et, ya
Rəbbim! - Anarın pıçıltı ilə öz-özünə söylədiyi bu sözlər
sanki onun qəlbini yandıran atəşin yerində bir sərinlik,
yüngüllük, rahatlıq, məmnunluq hissi yaradırdı.
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Günah
(hekayə)
Soltanın arvadı bir ildən çox idi ki, rəhmətə getmişdi,
qohum-qardaş yığışıb ona qonşu kənddən dul bir qadın
aldılar. Soltanın əvvəlki arvadından uşağı olmamışdı. Neçə
il həkimə getdilərsə, müalicə götürdülərsə, bir nəticə
alınmadı. Deyilənə görə, Sərvinaz məhz elə çoxlu dərman
qəbul etdiyi üçün də xərçəng xəstəliyinə tutuldu, dünyasını
dəyişdi...
Soltanın ikinci arvadından bir qızı oldu. Cəmilənin artıq
altı yaşı vardı, təzəcə məktəbə gedirdi. Onun gəlişi ailəyə
də saflıq gətirmişdi. Soltan kişinin rəngi-ruhu özünə gəlmiş,
sanki cavanlaşmışdı. Həmişə küskün, qaraqabaq görünən
Soltanı son bir neçə ildə tanımaq olmurdu. Lakin el içində
bir söz dolaşır: Sən saydığını say, gör fələk nə sayır... Tale
bu ailənin üzünə təzə-təzə gülmüşkən, bədbəxtlik yenidən
onun qapısını döydü...
Gülxas ikinci uşağa hamiləydi. Amma Soltanın bundan
xəbəri yox idi. Soltan bir oğlan övladının olmasını da
arzulayırdı. Gülxas isə daha ikinci uşağı istəmirdi.
Hamiləliyin üçüncü ayı olardı. Gülxas ərinə demədən, ikinci
uşağı aldırmaq qərarına gəldi. O, bir cana qıyacaqdı. Bu da
günah sayılırdı.
Günah mənəvi boşluq, yaradılışın ziddinə getməkdir.
Günah işləyən bir insan özünü vicdan əzabının və qəlb
sıxıntısının qoynuna atılmış bir bədbəxt, bütün ruhi-mənəvi
qabiliyyətlərini şeytana satmış bir zavallıdır. Peyğəmbərimiz günah haqqında belə buyurub: “Günah sənin
vicdanını narahat edən və başqalarının bilməsini
istəmədiyin əməldir”.
Günahlar insanın ruhuna bulaşan mənəvi kirlərdir. Bəs
görəsən, etdiyimiz günahlardan xilas ola bilərikmi?
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Vücudumuzun kirini su ilə təmizlədiyimiz kimi, günahlarla
kirlənmiş mənəviyyatımızı da tövbə ilə təmizləyə bilərikmi?!.
Görəsən, Gülxas bətnindəki körpəsinə qıyanda, etdiyi
böyük günahdan xəbəri vardımı? O, qonşusu Sənubərlə
rayona paltar alamaq adıyla getdiyini Soltana söyləmişdi.
Əslində isə körpəni aldırmaq üçün rayon xəstəxanasına,
həkimin yanına getmişdilər. Gülxas yolda Sənubərə dönədönə tapşırdı, xahiş elədi ki, bu məsələdən kimsə xəbər
tutmasın...
Həmin gün hava çox isti idi. Soltan günorta vaxtı
həyətdəki böyük tut ağacının altına klyonka sərərək tut
çırpırdı. Doşab tutacaqdılar. İşini qurtarandan sonra
klyonkanı dörd qatlayaraq eləcə tut ağacının altına qoydu.
Gülxas ərinə yorğun olduğu üçün dincəlmək istədiyini
bildirdi. Qarın nahiyəsində hələ də ağrıları vardı. Yataq
otağına gedib çarpayısına uzandı. Qonşu otaqda isə
Cəmilə yatırdı. Soltan isə bir az həyətdə var-gəl etdikdən
sonra darıxdığı üçün heç kimə bir söz demədən qardaşıgilə getdi.
Bir azdan Cəmilə yuxudan ayıldı. Gözlərini ovuşduraovuşdura həyətə endi. Həyətdə kimsə yox idi. O, tut
ağacının altına gəldi. Klyonkadakı çırpılmış tutdan yemək
istədi, amma birdən “ana!”- deyə qışqıraraq əyilib sağ
ayağını tutdu. Bu vaxt qara bir ilan klyonkanın arasından
çıxaraq ağaclıqlara doğru sürünməyə başladı. İlanlar tut
yeməyi xoşlayarlar. Görünür, ilan klyonkanın arasında imiş.
Cəmilə bilmədən onu tapdalayıb, ilan da qızcığazın
ayağından cancıb. Qızın canı ağrıdığından ağlamağa
başladı. Səsə anası Gülxas oyanıb həyətə yüyürdü. Getgedə qızın ağlamağı zarıltıyla əvəz olunurdu. Handan-hana
qızının ilan cancdığını hiss edən Gülxas ucadan: “Evim
yıxıldı, ay qonşular, balam əldən gedir!”- deyərək qışqırmağa başladı. Səsə qonum-qonşu həyətə axışdı. “Nə olub,
ay Gülxas? Niyə haray-həşir salmısan?”- deyə soruşdular.
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“Qızımı ilan cancdı! Onu təcili xəstəxanaya çatdırmaq
lazımdır!”- Gülxas indi də dırnaqları ilə üz-gözünü cırır,
başını, sifətini döyəcləyirdi.
Rayona, təcili yardıma zəng vurdular. Bəziləri məsləhət
gördülər ki, təcili yardım gəlincən gec olar, Cəmiləni rayona
tez çatdırmaq lazımdır. Bu vaxt Soltanla kənd həkimi Rəsul
həyətə girdi. Soltanın rəngi özününkü deyildi. Bircəcik
qızını anasının qolları arasında halsız şəkildə uzanmış
görüncə, gözlərinə qaranlıq çökdü, başı gicəlləndi,
yıxılmamaq üçün əlləri ilə başını tutub, yerə oturdu.
- Yol verin görək, - Rəsul həkim adamları aralayıb
qızcığaza yan aldi.
Həkim Cəmilənin nəbzini tutdu. Qızın köksü güclə
qalxıb enirdi, zorla nəfəs alırdı.
- Artıq gecdir, zəhər uşağın qanına yeriyib, - kənd həkimi
ümidsiz halda dilləndi.
- Həkim, sən nə danışırsan? Necə yəni gecdir?! - hamı
təəccüblə Rəsul həkimə baxdı.
- Qurbanız olum, qızımı xilas edin! - Gülxas fəryad edərək,
yalvarıcı tərzdə baxışlarını tək həkim deyil, başına
toplaşanların hamısının sifətində gəzdirdi.
“Budur, Fəxrəddin gəldi!” - deyə kimsə ucadan dilləndi.
Həyətə “2106” markalı “Jiquli” maşını daxil oldu. “Tez olun,
Cəmiləni maşına aparın!”- hamı bir ağızdan dilləndi. Soltan
cəld qızını qucağına götürüb maşına mindi. Gülxasınsa
halı özündə deyildi, başı gicəllənir, mədəsi bulanırdı. Amma
buna baxmayaraq gücünü toplayıb o da arxada, ərinin
yanında oturdu. Maşın sürətlə həyətdən çıxıb, rayona
istiqamət götürdü. Həyətə toplaşanlar maşının arxasınca
baxa-baxa Allahdan Cəmiləyə şəfa diləyirdilər. Rəsul
həkim isə dərindən köks ötürüb:
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- Qızcığazın yaşamasına çox az şansı var, o da
xəstəxanaya çatdıra bilsələr... - dedi.
On-on beş dəqiqədən sonra Fəxrəddinin “Jiquli”si
Soltanın həyətindən hansı sürətlə çıxmışdısa, eynən o
sürətlə də geri döndü. Maşından düşən Gülxas qucağındakı cansız qızına baxaraq vay-şivən qoparırdı.
Soltan da dözməyib arvadının səsinə səs verərək hönkürhönkür ağlayırdı. Həyətdən təzəcə dağılmış qonşular, kənd
camaatı yenidən Soltanın həyətinə toplaşdılar. Məlum oldu
ki, qızcığaz rayona çatmamış, yarıyolda canını tapşırıbmış.
Azca sonra həyətə “Təcili yardım” maşını daxil oldu. Amma
artıq gec idi... Hər ehtimala qarşı həkim ananın
qucağındakı Cəmilənin nəbzini yoxladı. Dərhal da “başınız
sağ olsun!”- deyib ayağa durmaq istəyirdi ki, Gülxasın
bayıldığını gördü. Həkim onun təzyiqini ölçdü. Təzyiqi çox
yüksək idi. Ard-arda ona bir neçə iynə vurdu. Amma o
özünə gəlmədi, elə bayğın vəziyyətdəcə gözlərini bir
nöqtəyə zilləyib durmuşdu. Gülxas nə tərpənir, nə də ondan
səs-səmir çıxırdı. Kimsə: “Bəlkə, rayon xəstəxanasına
aparaq” - deyə dilləndi. Həkim isə: “onu yerindən tərpətmək
olmaz, beyninə qan sızıb. Xəstənin hazırkı durumu bunu
deməyə əsas verir,” - dedi.
...Gülxasın qaranlığa qərq olmuş şüuru bir andaca bəyaz
lövhə ilə əvəzləndi, sanki hər tərəf ağ örpəyə bürünmüşdü.
Bu bəyazlığın fonunda ona tərəf qızı Cəmilə qaçırdı. Qızı
anasına yaxınlaşıb əlini uzatdı: “Anacan, bura çox
soyuqdur, qalx ayağa, mənimlə gedək. Məni burada yalqız
buraxma. Mən səninlə qalmaq istəyirəm”. Ana kəlmə
kəsmədən ayağa qalxdı, qızının ona uzanmış əlindən
tutaraq, birlikdə ucu-bucağı görünməyən bəyaz səhralığa
doğru irəliləməyə başladı...
Bir neçə dəqiqə sonra Gülxas da canını tapşırdı. Yasyasa qarışdı. Kənd camaatı heyrət içindəydi, hamı çaşıb
qalmışdı. Bir gündə eyni evdən iki meyit çıxarılacaqdı....
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Borc
(hekayə)
Ramazan ayının əvvəliydi. Kəndə səs yayıldı ki,
Rüstəm vəfat edib. Xəbərə əvvəlcə heç kim inanmadı.
Çünki yarım saat öncə, onunla görüşüb, söhbət edənlər
olmuşdu. Amma ölümün insanı nə vaxt yaxalayacağını hələ
ki kəşf edən olmadığı üçün bu xəbərə inanmaq da olardı...
Rüstəmin əlli üç yaşı vardı. İxtisasca aqronom idi. İki
oğlan, iki qız atasıydı. Qızlarını artıq köçürtmüşdü. Oğlunun
biri nişanlıydı, bu gün - sabah toyu olacaqdı. Digər oğlu isə
hələ orta məktəbdə oxuyurdu. Təbiətcə sakit adam olan
Rüstəm Yaradanına qəlbən bağlı idi. Vaxtlı-vaxtında namaz
qılır, oruc tuturdu... Elə kəndin xeyri - şərində can - dildən
iştirak edənlərdən də biri idi. Bir sözlə, hay-haraya yarayan
adamdı. Böyük oğlu Xasay atasının ölmüylə bağlı bunları
dedi: “Günortaya qalmış evə gəlmişdi. Dedi ki, divanda
uzanıb bir az dincəlmək istəyirəm. Axşamsərini qonşumuz
Fərmanla sahəyə gedəcəkdilər. Elə təzəcə uzanmışdı ki,
birdən xırıltısını eşitdim. Əvvəlcə onu astadan çağırdım.
Cavab vermədiyini görüb, bir neçə dəfə silkələdim, yenə də
ayılmadı. Sonra özümdə olmayıb, nə təhər qışqırmışamsa,
bir də baxıb gördüm səsimə qonşu-baca tökülüşüb gəlib.
Fərman əmi atama baxan kimi dedi: “Nə gözünüzü döyüb
durmusunuz? Kişi keçinib, tədarükün görün... Bax belə...
Doğrudan da, ölüm qaşla-gözün arasındaymış. Bir anın
içərisində atam əldən getdi. Məni yandıran odur ki, axı
indiyə qədər o heç yerindən şikayət etməmişdi...”
Həyətdə mağar quruldu, ehsan üçün nə lazım olan
məmulatları alıb gətirdilər. Xasay qonşu kəndə molla
dalınca adam göndərdi.
Qəbiristanlıq elə də uzaqda deyildi. Cənazə namazı
qılındıqdan dərhal sonra molla mərhumun qəbrə qoyul-
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masına göstəriş verdi. Xasayla dostu Ramiz qəbrin içinə
düşdülər. Mollanın dediyi qaydayla meyiti əhləddə
üzüqibləyə uzatdılar. Xasay baş tərəfdə, Ramiz isə ayaq
tərəfdə dayanıb, mollanın dediklərinə əməl edirdi. Qəfildən
Ramiz diksinib geri çəkildi. Onun rəngi də avazımışdı.
“Meyitin ayaqları tərpənir...” - həyəcandan az qala
qışqıracaqdı.
Hamı Ramizin qorxduğunu zənn edib, onun qəbirdən
çıxmasını bildirdilər. Onun yerini nisbətən yaşlı olan Sərdar
kişi tutdu. O, əlini uzadıb meyitin ayaqlarından tutarkən:
“Bismillah! Ay camaat, Ramiz haqlıymış. Meyit diridir!
Rüstəm ölməyib!” - dedi.
Hamı heyrət içindəydi...
Rüstəmin qəbirdə dirilməsi xəbəri ildırım sürətiylə hər
tərəfə yayıldı. Həmin axşam kənd camaatı Rüstəmi səhərə
qədər yatmağa qoymadılar. Ən maraqlısı traktorçu Əlişin
verdiyi sualdı. O, Rüstəmdən soruşdu:
- Rüstəm, sən Allah, de görüm, o tərəflərdə nə var, nə
yox? Bizimkiləri görmədin ki?
- Əliş, sizinkilər deyəndə..., dədəni gördüm. Amma kişinin
sifəti heç xoşuma gəlmədi, çox tutqun, qaşqabaqlıydı.
Soruşdum ki, Sədyar əmi, niyə bu qədər kefsiz
görünürsüz? Dedi, Rüstəm, nankor övladlarımın ucbatındandır bütün bunların hamısı... Mən öləndən sonra bircə
dəfə də olsun, mənimçün nə bir iftar süfrəsi açdılar, nə də
bir yasin oxutdurdular.
Əliş pərt halda:
- Dədəm bilmir ki, mən nə gündəyəm, nələr çəkirəm?
Yoxsa elə bilir kefdəyəm, - deyə irişdi...
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Həmin axşam Rüstəm başına toplaşanlarla xeyli söhbət
elədi. Onunla görüşə uzaq qohumları da gəlmişdilər.
Qonaqlar dağılışanda Rüstəm dedi:
- Mən səhər tezdən qonşu rayondakı Seyidlər kəndinə
getməliyəm. Bir nəfərin ismarışını atasına çatdırmalıyam.
Arif adında cavan oğlandı. Bu yaxınlarda ürək
çatışmamazlığından vəfat edib. Onun bir nəfərə borcu var.
Mənə dedi ki, borcum olduğuna görə burda əzabdayam.
Atama deyərsən ki, borcumu ödəsin.
Növbəti gün Rüstəm qonşu rayona yola düşərkən iki
nəfər həmkəndlisi də ona qoşuldu.
Seyidlər kəndi rayonun girəcəyində yerləşirdi. Rüstəm
ilk qarşısına çıxan adamdan Ələkbər adlı şəxsin bu kənddə
yaşayıb-yaşamadığını, onun Arif adında övladının vəfat
edib-etmədiyini soruşdu. O, Ələkbərin kənddə sayılıbseçilən adam olduğunu, Arif adlı oğlunun bu günlərdə
dünyasını dəyişdiyini söylədi.
Rüstəm yoldaşlarıyla birlikdə Ələkbərgilə gəldilər.
Ələkbərin yetmişdən yuxarı yaşı olardı. Qəmgin, dərdli
olduğundan tanımadığı müsafirləri soyuq qarşıladı. Rüstəm
ünvana düzgün gəldiyini yəqin etmək üçün soruşdu:
- Bağışlayın, Ələkbər əmi sizsiniz?
- Bəli, mənəm. Necə bəyəm? - Ələkbər kişi dodağucu
dilləndi.
- Oğlunuz Arifdən sizə xəbər gətirmişəm, - Rüstəm bu
sözlərin burada nəyə gətirib çıxaracağının fərqinə
varmadan söhbətinə başlamaq istədi.
- Başın xarab olub sənin! Məgər ələ salmağa adam
tapmadın? - Ələkbər kişi əsəbiləşdi.
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- Xeyr, xeyr, nə ələ salması?.. Mən doğrudan da,
oğlunuzdan xəbər gətirmişəm...
- Sən nə danışdığını heç bilirsənmi?! Oğlum bir aydır ki,
rəhmətə gedib. Başımın hayındayam, sənsə mənimlə...
- Allah rəhmət eləsin. Bunu bilirəm... Dünən mən də
ölmüşdüm...
- A bala, sən nə çərənləyirsən? Əlim-ayağım sizlərə
dəyməmiş çıxıb gedin. Bəlanızı başqa yerdə axtarın. Əgər
getməsəniz, əlimdən bir xəta çıxacaq! Dərdim özümə
bəsdir... - Ələkbər kişinin əl-ayağı əsməyə başladı.
Ələkbər əmi, mən buraya sizinlə zarafat etməyə
gəlməmişəm. Bu yoldaşlar da mənim dünən öldüyümü
təsdiq edə bilərlər. - deyə Rüstəm əlini həmkəndlilərinə
tərəf uzatdı.
Onlar Rüstəmin dediklərini bir ağızdan: “Ələkbər əmi,
bu, doğrudur. Rüstəm dünən ölmüşdü. Amma qəbirə
qoyduğumuz zaman dirildi ” - təsdiq elədilər.
- Nə danışırsınız?! Bu, ola bilməz! - Ələkbər kişi təəccüblə
dilləndi.
- Orada hələ vaxtıma qaldığını söyləyib, məni geri
göndərdilər. - Rüstəm dedi. - Oğlunuz Arif borcu olduğunu
etiraf elədi. Onu da əlavə elədi ki, atam heç nə bilmir. Bu
barədə ancaq anam bilir. Atama deyərsən ki, borcumu
ödəsin...
- Bu, ola bilməz! Oğlumun kimsəyə borcu yoxdu! - Ələkbər
kişi hələ də yuxu görürmüş kimi gələnlərin üzünə duruxub
qalmışdı.
O, arvadını səslədi:
- Səriyyə, buraya gəl! De görüm, Arifin kiməsə borcu
vardımı?
- Hə, vardı. Bu barədə bir neçə dəfə sənə demək istədim,
ancaq ağzımı açmağa macal vermədin. - Səriyyə arvad
ürəyindəkiləri qonaqların yanında açıb-ağartmadan başını
aşağı dikdi.
Arifimin kimə borcu olub, ay arvad? - Ələkbər kişi
arvadının üstünə qışqırdı.
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- Çoban Vəliyə. - Səriyyə arvad sakitcə dilləndi.
Ələkbər kişi Rüstəmgilə çardağın altında qoyulmuş stol
arxasında əyləşməyi təklif etdi.
- Siz Allah, məni bağışlayın. Əvvəlcə sizləri yaxşı
qarşılamadım. Başımı itirmişəm. Arif belimi əydi mənim. Nə
danışdığımı heç özüm də bilmirəm. Ələkbər kişi
qonaqlara üzrxahlıq etdi.
- Narahatçılığa əsas yoxdur, dərdinizi anlayırıq. Cavan
övlad itirmək valideyn üçün, əlbəttə, çox ağırdır. Allah
rəhmət eləsin və sizlərə də dözüm versin! - bunu da yaşca
ən kiçik qonaq dedi...
- Əvvəlcə deyin görüm, orucsunuz, yoxsa... - Ələkbər yəqin
olmaqdan ötrü qonaqlardan soruşdu.
- Biz orucuq, Ələkbər əmi. - Rüstəmgil bir ağızdan dilləndi.
- Eləysə, arvad, qızlara de, axşama yaxşıca iftar süfrəsi
hazırlasınlar! Sənsə təcili çoban Vəlini bura çağır! - Ələkbər
kişi arvadına göstəriş verdi.
Ev-eşikdən,
həyət-bacadan,
səliqə-sahmanından
Ələkbər kişinin imkanlı olduğu görünürdü. Bir saat
keçməmiş çoban Vəli də gəldi.
- Gəl, ay Vəli, gəl otur görək, - deyə Ələkbər kişi çoban
Vəliyə yer göstərdi. - Hə, Vəli, indi de görüm, Arifin sənə nə
qədər borcu olub?
- Rəhmətliyin mənə üç min manat borcu vardı, o pulu ona
halal etməmişdim. Qoyunlarımı aparıb bazarda satdı,
ancaq pullarını vermədi. - Vəli kəsəsinə dedi.
- Arvad, o sandıqdan pul boğçasını bura gətir! - Ələkbər
kişi yenidən arvadı Səriyyəyə səsləndi.
Səriyyə arvad əlində böyük bir bağlamayla evdən çıxıb
həyətə düşdü. Bağlamanı gətirib ərinin qarşısına qoydu.
Ələkbər kişi bağlamanı açıb, Vəlinin qabağına itələdi.
- Bu pulların hamısını da götürə bilərsən, Vəli. Sənə ana
südü kimi halal edirəm. Amma oğlumu bağışla. Oğluma
halallıq ver...
- Mənə artıq pul lazım deyil, Ələkbər əmi. Mən burdan
yalnız öz pulumu, halal üç min manatımı götürəcəyəm, -
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Vəli qarşısına qoyulmuş puldan üç min manat sayıb
götürdü.
O qalxıb gedərkən:
- İndi haqqımı oğlunuza halal edirəm, Ələkbər əmi. Allah
rəhmət eləsin! Cənnətməkan olsun, inşallah! - dedi.
- Çox sağ ol, Vəli. Bilirsən ki, mən kimsəyə borclu qalan
kişilərdən deyiləm. Mən rəhmətliyin sənə borclu olduğunu
indicə öyrənmişəm, özü də bax, bu qonaqlardan. Allah
həmişə köməyinə yetsin. İndi bilirəm ki, oğlumun ruhu rahat
oldu.
Çoban Vəli gedəndən sonra Ələkbər kişi üzünü
Rüstəmgilə tutub dedi:
- Allah sizdən də razı olsun ki, məni el içində böyük bir
utancdan qurtardınız. Sizləri də buraxan deyiləm, bu
axşam iftar süfrəsində birlikdə olacağıq. Oğlum Arifin
xətirinə məni qırmayın.
Rüstəmlə onun yoldaşları Ələkbər kişinin sözünü yerə
salmadılar...
... Üç gündən sonra Əlişin böyük oğlu Rüstəmgilə gəlib:
- Rüstəm əmi, atam bu axşam iftar süfrəsi açır, sizi də
dəvət edir - dedi.
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Haram tikə
(hekayə)
İnstitutu bitirdikdən sonra Rusiyanın Lipetsk şəhərinə
əsgərliyə getdim. Mənimlə eyni hissədə dörd azərbaycanlı
da xidmət edirdi. Onlardan Kamil adlı nəhəng cüssəli
oğlanın heç nədən, heç kimdən qorxusu-hürküsü yox idi.
Bizim güclə qaldırdığımız ştanqları o, bir əli ilə birdəfəyə
qaldırıb kənara atırdı. Kamil bizim vuran əlimiz, atan
damarımız idi. Amma hər gözəlin bir eybi olduğu kimi,
Kamilin də bir eybi vardı. Komandirin və bizim öyüdnəsihətlərimiz onun başına girmirdi. Deyirdi, mən “ustavmustav” hərləmirəm. Nə düşünürdüsə, onu da edirdi. Hətta
tribunalın özünü də milçək vızıltısı hesab edirdi.
Hərbi hissənin komandiri Kamilin əlindən cana doyduğundan məcbur qalıb, onun atasına teleqram vurdu. Rəhim
kişi komandirin teleqramını alan kimi özünü yetirdi. Onun
komandirlə nə danışdığından sonralar xəbər tutduq.
Amma ertəsi gün Rəhim kişi bizi yanına çağırıb dedi:
- Sizi də öz övladlarım sayıram. Sizi Kamildən ayrı
tutmuram. Bu qərib yerdə bir-birinizə həyan olun, birbirinizə arxa durun. Ancaq ata kimi sizdən bircə xahişim
var. Kamilə o qədər də ciddi fikir verməyin. O sizə qarşı
kobudluq belə etsə də, onunla mülayim davranın. Çünki
Kamil bəzən özündə olmur, nə dediyini, necə hərəkət
etdiyini bilmir. Bütün bunlar onun özündən asılı olmayan
səbəblər üzündən baş verir. Bu gün günorta yeməyindən
sonra şəhərə çıxmaq üçün komandirdən sizə də icazə
almışam. Şəhərdə olarkən sizə cavanlıqda başıma gələn
bir əhvalatı danışacağam. Cavanlıqda buraxdığım bir
xətanın acısını bu gün də çəkirəm...
Rəhim kişi şəhərdəki restoranların birində bizə yaxşıca
qonaqlıq verdi. Qonaqlıqdan sonra Rəhim kişiyə dedim:
- Rəhim əmi, siz bizə cavanlıqda başınıza gələn hansısa
bir əhvalatı danışacaqdınız.
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- Hə, oğul, yaxşı yadıma saldın. Gedəyin parka. Bir
oturacaqda əyləşib rahatca həmin əhvalatı sizə söyləyəcəyəm, - deyə o bizə yaxınlıqdakı parka getməyi məsləhət
bildi.
Biz parka gəlib, oturacaqda əyləşəndən sonra nəzərlərimizi Rəhim kişiyə dikdik. Rəhim kişi ona baxdığımızı
görüb söhbətə başladı: “Cavanlıqda mən də boylu-buxunlu,
pəhləvan cüssəli, yaraşıqlı bir oğlan idim. Amma sizin kimi
ali təhsil ala bilməmişdim. “ZiL” maşını sürürdüm. Güzdək
daş karxanasından kubik daşıyırdım. Bir müddət keçdikdən
sonra evlənmək fikrinə düşüdüm, amma pulum yox idi. Pul
qazanmaq üçün bəzən gizli daş aparıb satmalı olurduq. Bir
gün Şamaxıdan bir nəfər mənə ev tikmək üçün beş min
ədəd daş lazım olduğunu bildirdi. Bunu yoldaşlarıma
söylədim. Yoldaşlarımdan üç nəfəri işə qol qoydu. Əlbəttə,
biz bu daşı Şamaxıya, xəlvəti torpaq yolla elə bir vaxtda
aparmalıydıq ki, kimsə görməsin. Həmin zamanlar gizli daş
aparmaq qorxulu idi. Mənə isə evlənmək lazım idi...
Nəhayət, bir gün biz üç yoldaş gecə saat iki-üç arası
Şamaxıya yola düşdük. Birimizin maşınının işığı yanmadığı
üçün onu ortaya salmışdıq. Mən arxadan gəlirdim.
Getdiyimiz yerlərdə heç bir ins-cins yox idi. Hər tərəf
dağlıq, təpəlikdi, insan yaşamırdı.
Yolu yarı etmişdik ki, qabaqda gedən maşın dayandı.
Sürücü yoldaşım bildirdi ki, cinlər maşını sürməyə imkan
vermir, maşının qabağında əcaib məxluqlar atılıb-düşür.
Biz gülüşdük. Dedik ki, a kişi, yuxulu olduğun üçün gözünə
cin-şeytan görünür, tərpən görək. Yoldaşımız ona inanmadığımızı görüb, and-aman elədi ki, söylədikləri doğrudur.
Onu da dedi ki, inanmırsansa, gəl, keç qabağa. Razı
oldum. Nə qədər getdiksə, maşınımın qabağına heç bir cinşeytan çıxmadı. Ancaq bir az da getdikdən sonra maşının
işığında gördüm ki, bir əlində çəlik, o biri əlində bağlama
tutmuş qoca kişi mənə əl elədi. Mən onu maşına mindirmək
üçün əyləci basdım. Əyilib sağ tərəfdən qapını açdım və
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qoca qalxıb maşına mindi. Onun üzündən nur yağırdı.
Maşına minər-minməz soruşdum:
- Əmi, xeyir ola gecənin bu vaxtı, hara belə?
- Yaxına gedirəm, oğul. Bax, qabaqdakı o təpənin yanında
düşəcəyəm.
- Əmi, məncə, bu yerlərdə yaşayış-filan yoxdur – soruşdum.
- Yaşayış var, oğul, siz bilmirsiniz. Sizin haraya getdiyinizi
də bilirəm - Nurani kişi gülərək üzümə baxdı.
- Necə, yəni! - təəccüblə üzünə duruxdum.
- Siz Şamaxıya, Səlimgilə daş aparırsınız. Narahat olmayın,
daşları sağ-salamat aparıb mənzil başına çatdıracaqsınız.
Səlimgilə çatanda onlar şirin yuxuda olacaqlar. Siz taxta
darvazanı açıb, ev sahibini oyatmadan daşları həyətə
boşaldarsınız, sonra çıxıb gələrsiniz - dedi.- Hə, siz həyətə
çatanda ev sahibinin iti ətrafınıza fırlanıb yalmanacaq,
ancaq sizə hürməyəcək.
Mən ağzımı açıb ondan soruşmaq istəyirdim ki... Amma
o nə demək istədiyimi dərhal anlayıb dedi::
- Daşın pulundan ötrü narahat olmayın. Səlim həmin pulu
sizə tezliklə çatdıracaq.
Nurani adam nişan verdiyi təpəyə çatanda, maşını
saxlamağımı bildirdi. Maşını saxladım, qoca sağollaşıb
maşından düşdü. Bir az getmişdim ki, gözüm oturacaqdakı
qocanın unutduğu bağlamasına sataşdı. “Aman Allah,
bağlamasını unudub! İndi nə edim?!” - İstər-istəməz üst
tərəfdən əlimi bağlamaya sürtdüm. Bağlamanın içindəkilər
kağızı xatırladırdı. Maraq məni bürüdü. Tez bağlamanı
açdım. Gözlərimə inanmadım. Bağlama hamısı pul idi.
Ətrafıma boylandım. Kimsə gözə dəymirdi. Bağlamanı
oturacağın altında gizlətdim. İkinci dəfə maşını saxladığımı
görən yoldaşlarım gəlib niyə görə dayandığımı soruşdular.
Və gülərək dedilər ki, mən də hökmən cin-şeytan
görmüşəm. Qoca ilə olan söhbəti onlara danışdım, ancaq
bağlama barəsində bircə kəlmə də söyləmədim. Onlar da
dedilər ki, bu yerlərdə heç bir yaşayış yoxdur. Mən isə
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özümdən uydurdum: “Qoca dedi ki, təpənin arxasında onlar
mal-heyvan saxlayırlar.”
Biz yenidən yolumuza davam etdik. Sağ-salamat
Şamaxıya, Səlimgilə gəlib çıxdıq. Doğrudan da, qocanın
dediyi kimi onlar yatmışdılar. Həm də gecənin bu vaxtı kim
oyaq qalar ki. Taxta darvazını açdıq. Bu zaman bir it gəldi
və bizə hürmədən ətrafımızda fırlandı, yalmandı. Biz
gətirdiyimiz daşları həyətə boşaltdıq və geri qayıtmaq
istərkən yoldaşlarım məndən soruşdular:
- Bəs, daşların pulunu almayacağıq?
- Pul barəsində heç narahat olmayın. Səlim pulu axşama
kimi bizə çatdıracaq, - deyə yoldaşlarımı arxayın etdim.
Həmin gün günortadan sonra həqiqətən də Səlim
apardığımız daşların pulunu gətirdi. Mən isə bağlamadakı
həmin pullarla
kasıbçılığın daşını birdəfəlik
atdım.
Qocanın mənimçün qoyub getdiyi bağlamadakı pullarla
əvvəlcə bir ev tikdirdim, sonra evləndim. Qalan pulları isə
istədiyim kimi xərclədim; yoldaşlarımla hər gün restoranlarda - yeyib-içmək, eyş-işrətlər, sanatoriyalar... Bir sözlə,
həmin pulların hesabına ancaq özümçün yaşadım,
həyatdan istədiyim kimi zövq aldım, əyləndim.
İlk öncə iki qızım oldu. Amma onlar çox yaşamadılar.
Daha sonra üç qızım da oldu. Onlar sağ qalsalar da, əqli və
fiziki cəhətdən sağlam olmadılar. Sonra son ümidim, oğlum
Kamil dünyaya gəldi. O da ki, gördüyünüz kimi yarımçıq...
Ailədəki bu uğursuzluğum barədə ağsaqqalların
yanına məsləhətə getdim. Onlar dedilər ki, çox cahillik
etmişəm. Allahın mənə bəxş etdiyi o var-dövlətdən kimsəyə
bir qəpik belə sədəqə verməmişəm. Mən həmin pulları
təmizə və halala çıxartmaq üçün yetimləri, imkansızları,
əlsiz-ayaqsızları, kimsəsiz uşaqları, qocaları sevindirməliydim. Amma bunların heç birisini etmədim. Sonda AllahTəala övlad acısıyla məni imtahana çəkdi, cəzalandırdı...
Komandirlə Kamil barəsində söhbət etdim. İstədim
oğlumu “komsovat” elətdirim, ancaq komandir bunun
mümkün olmadığını bildirdi. Uşaqlar, indi sizdən bir ricam
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olacaq. Kamildən muğayat olun! Onun əlindən bir xəta
çıxmasına izn verməyin! Bir sözlə, Kamil sizə əmanət!
Çalışın gəncliyinizdə mənim kimi xətaya yol verməyəsiniz.
Bacardıqca haram tikə yeməkdən uzaq olun! Halal-haram
unudulan yerdə xeyir-bərəkət olmaz! Unutmayın ki, harama
tutulmaq da müvəqqəti “xoşbəxtlik”dir...
... Həmin vaxtdan illər keçir. İndi mən xeyli yaşlaşmışam.
Əsgərilikdən sonra Bakı Dövlət Unuversitetinin tarix
fakültəsini fərqlənmə ilə bitirdim. Bu gün həmin fakültənin
müəllimiyəm. Doktorluq dissertasiyamı iki il bundan qabaq
müdafiyə eləmişəm.
Rəhim kişinin “haram tikə” haqqında söylədikləri bu
gün də qulaqlarımda səslənir. Həmin əhvalatı yeri
düşdükcə, tələbələrimə də danışır, onlara da misal
çəkirəm...
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Ġftira
(hekayə)
İşə adətən, metroyla gedib-gəlirəm. Yaşlı bir ağsaqqalla, qalstuklu, alicənab bir nəfərlə hər gün yol yoldaşı
olurdum. Hər ikimiz eyni stansiyada, eyni vaqona minirdik.
Düşəndə isə o məndən bir dayanacaq əvvəl, “Sahil”də
vaqonu tərk edirdi. Bir gün söhbət əsnasında bəlli oldu ki,
o, institut müəllimidir, professordur. Çox səmimi insandı.
Hər dəfə metrodakı gəncləri mənə göstərib deyirdi:
“Görürsən də, indiki gənclərdə zərrəcə olsa, abır-həya,
böyüyə hörmət qalmayıb. Bax, qarşı oturacaqda üç cavan
qız oturub, qulaqlarına telefonun qulaqacığını taxıb öz
aləmindədirlər. Guya ki qarşılarında ayaq üstə duran yaşlı
qadını əsla görmürlər. Bununla biz hara gedirik, heç cür
ağlıma sığışdıra bilmirəm. Biz də cavan olmuşuq, bizim
zamanda belə şey yoxdu, abır-həya, böyük-kiçiyə hörmət
vardı. Bu qədər də dönüklük olmaz axı?!”
Professorun sözünə mən də qüvvət verdim:
- Haqlısız, hörmətli professor. İndiki gənclər özləri üçün
başqa bir dünya yaşayırlar. Onların böyüklərə qarşı bu cür
biganəliyi məni də narahat edir. Bir dəfə dözə bilməyib
gənc bir oğlana dedim: “ a bala, niyə anan yaşında olan
qadına yer vermirsən? Bilirsiniz o, cavabında mənə nə
dedi? - “əmi, mənə göstəriş vermək lazım deyil, mən uşaq
deyiləm. Yer mənimdir, kimə vermək lazım gəldiyini özüm
bilərəm.”
Bu vaxt qatar növbəti stansiyaya çatdı, qapılar açıldı və
içəri cavan bir qız daxil oldu. Həmin oğlan qızı görcək cəld
ayağa qalxdı və yerini ona verdi. O gündən sonra bir daha
gənclərə nəsihətamiz söz deməkdən vaz keçdim.
- Bunun üstündən daha nə deyəsən ki? Təkid etsəydin,
hökmən sizə başqa ağır bir söz də deyə bilərdi. Onsuz da
indiki gənclər ağızlarına yiyə dura bilmirlər. Adam abır-
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həyasına sığınır, yoxsa... - Professor sözünün gerisini
gətirmədi.
Növbəti stansiyada professorun yanı boşaldı və bir qız
heç kəsə aman vermədən tez gəlib onun yanında oturdu.
Mən də professorla yanaşı oturmuşdum. Birdən professorun həyəcanlı səsini eşitdim:
- Qızım, sizə nə oldu?!
Mən tez dönüb professora baxdım. Gördüm ki, qız
başını onun çiyninə qoyub, gözləri də qapanıb. Təlaş içində
soruşdum:
- Professor, qıza nə oldu belə?
- Vallah, elə mən də bilmədim, nə oldu. Deyəsən, ürəyidir.
- Professor qızı silkələməyə başladı. – Qızım, qızım, aç
gözlərini! Nə oldu sənə? Dillənsənə! Əgər ürəyidirsə,
cibimdə validol var.
Qız isə bayılmış halda başını professorun çiyninə söykəmişdi. Qızdan cavab gəlmədiyini görən digər sərnişinlər
də əl-ayağa düşdülər. Professora kömək etmək istədilər.
Professorun dayanacağı çatdı. O, qızı da ayağa qaldırıb,
digər adamların köməyi ilə vaqondan düşürtdü. İnsanlıq və
yoldaşlıq naminə mən də professora yardım etmək üçün
vaqondan düşmək istəyəndə, professor etiraz etdi:
- Siz zəhmət çəkməyin, onsuz da mən bu stansiyada
düşürəm. Siz yolunuzdan qalmayın. Metro polisləri bizə
kömək edəcəklər.
Həmin gündən sonra bir həftə professorla qarşılaşmadım. İkinci həftənin bazar ertəsi yenidən onunla görüşdük.
Kef-əhvaldan sonra görünməməyinin səbəbini soruşdum.
Hətta xəstə olub-olmadığını da xəbər aldım.
Professor başını yırğalayıb:
- Danışma, qardaş. Başıma elə bir iş gəldi ki, utandığımdan
söyləməyə dilim də gəlmir - dedi.
- Nə oldu ki?! - Təəccüblə soruşdum.
- O qız mənim başıma bir oyun açdı ki, gəl görəsən. Qızı
vaqondan düşürəndən sonra, ona bir validol verdim ki,
dilinin altına qoysun. Sonra metro polisini çağırdım. İki polis
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gəldi, birlikdə polis otağına getdik. Onlar məndən qıza nə
olduğunu soruşdular. Mən də hadisəni olduğu kimi onlara
söylədim. Bu zaman qız utanıb - qızarmadan üzümə durdu
ki, bu kişi mənə sataşdı. Polisə dedi ki, guya mən onun
döşlərini əlləşdirmişəm. Bunu eşidəndə, nitqim tutuldu.
Danışa bilmədim. Deyəcəyim sözlər boğazımda ilişib qaldı.
Polislərə də elə bu lazım imiş. Tez qızın izahatını aldılar.
Və heç nə olmamış kimi qızı buraxdılar. Sonra mənə də
izahat yazdırdılar. Mən nə qədər and-aman etsəm də,
polislər məni dinləmək belə istəmədilər. Onlara professor
olduğumu söylədim, bu qız kimi minlərlə tələbəmin müəllimi
olduğumu, onların təlim-tərbiyəsilə məşğul olduğumu dilə
gətirdim: “Metroda bu qədər adam olduğu halda, mən qıza
necə sataşa bilərdim. Məndən başqa digər sərnişinlər də
qıza kömək etmək istəyirdilər” - onlara bildirdim.
Polislər gülərək dedilər:
- Professor, sizi başa düşürük, amma qanun sizin
əleyhinizədir. Qız izahatında israrla göstərir ki, siz ona
sataşmısınız, yəni onun bayılmasından istifadə edib,
naməhrəm yerlərinə əl gəzdirmisiniz. Əlbəttə, sizin kimi bir
professorun dərs dediyiniz institutda biabır olmağını heç
istəməzdik.
Mən onların eyhamını başa düşdüm. Ona görə də
birbaşa mətləbə keçdim:
- Nə qədər verməliyəm? - soruşdum.
- Bax, bu başqa məsələ. Görürsünüz, biz sizinlə daha tez
anlaşdıq - deyə polis serjantı qımışdı.
- Professor olduğun üçün iki min manat verməlisən. - Polis
başını qaldırıb mənə baxmadan, əlindəki qələmi stola vuravura qiymətini oxudu.
- Məndə o qədər pul hardandır?! - dedim.
- Özünüz bilərsiniz. Elə isə ...
- Mənim ancaq min manata gücüm çatar. Onu da
yoldaşlarımdan gərək borc götürəm...
- Ağsaqqal, mən sizinlə açıq danışacağam. O, pulun min
manatını rəisə verməliyik. Bu taksdır. Qalan min manatını
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isə biz üç nəfər arasında bölüşəcəyik, - deyə polis serjantı
qəti fikrini bildirdi.
- Elə isə mənə telefon etməyə icazə verin, - deyə polisə
pul üçün bir nəfər dostuma zəng edəcəyimi bildirdim.
Polis razılaşdı. Mən tez sistemdə işləyən keçmiş bir
tələbəmə telefon açdım. Onunla təsadüfən toyda
qarşılaşmışdıq. Mənə vizit kartını verib demişdi: “Professor,
işiniz dara düşəndə, mənə zəng edərsiniz.”
Keçmiş
tələbəmə harada olduğumu bildirdim. Nəzərinə çatdırdım
ki, mənə bohtan atıblar. O, telefonu yanımdakı polisə
verməyi xahiş etdi. Mən də mobil telefonu mənə qiymət
oxuyan polis serjantına uzatdım. Keçmiş tələbəmin polisə
nə dediyini başa düşmədim. Ancaq onu bildim ki, polisin
rəng-ruyu qaçdı, sifəti kağız parçası kimi ağardı. Və sonda:
“Baş üstə, rəis!” söylədi.
- Ağsaqqal, bəs deyirsiniz pul üçün yoldaşıma zəng
edirəm. Rəisimdən yaxşıca fırça yedik. Yaxşı, onda get,
min manatı saat beşə kimi bizə çatdır. Yoxsa, nə olacağını
bilirsiniz!..
Mən çar-naçar qalıb min manat borc pul tapıb polislərə
verdim. Sonradan öyrəndim ki, həmin qız polislərə
işləyirmiş, yəni onlara “işverənlik” edirmiş. Bax, qardaş, bu
bir həftədə anadan əmdiyim süd burnumdan gəldi. Başıma
gələnləri heç evdə də bildirmədim. Özümü pis hiss etdiyimi
bəhanə gətirib, bir həftəlik “bülleten” götürdüm. Bu mənə
yaxşıca dərs oldu. Bundan sonra kiməsə kömək etməyi
ağlımdan belə keçirməyəcəyəm. Allah kimsəni qadın
şərinə, qadın iftirasına düçar etməsin! Amin! - deyə
professor təəssüfləndiyini bildirdi.
- Hörmətli professor, sizə dünya görmüş, həyatın hər cür
isti-soyuğunu dadmış bir şəxs kimi, böyük kimi hörmətim
var, amma sizə deyəcəyim bir fikri unutmayın, yəni
özünüzü həyatda üç şeydən - şəri-şeytan, quru böhtan və
məkri zənəndən (qadın məkrindən) qoruyun. Professor,
söylədiyim bu üç iyrənc vərdişin hamısı o qızda öz
təcəssümünü tapıb. Birincisi, o qız şeytandır, iblisdir,
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xəbisdir, damarlarında şeytan, iblis qanı axır, mayası şərlə,
böhtanla yoğrulub. İkincisi, belələri - abır, həya, ismət,
qadınlıq ləyaqəti, qızlıq qürurunun nə olduğunu bilməyənlər, arpanı quru-quru divara yeridə bilən quru böhtançılardır ki, bir dəqiqədə qan-qada törətmək məharətinə
malikdirlər. Üçüncüsü, daha dəhşətli məkrli, hiyləgər, fitnəfəsad törədə bilən qızlar-qadınlardır. Onlar hər cür sifətə
malikdrlər, iyrənc əxlaqsızlıq onların həyat tərzidir.
Belələrindən-sizi güman gəlməyən yerdə şər-böhtana salan
o qızlardan uzaq olmaq gərəkdir. Onu da deyirlər ki,
Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) də belə həyasızlara rast gələndə
onlara salam verib keçərmiş. Bir də hörmətli, professor, deyə sözümə davam etdim. - Mənim sizə böhtan atan o
qadına yazığım gəlir. Çünki o, sizə böhtan atmaqla axirət
dünyasını necə cəhhənnəmə döndərdiyinin fərqində deyil.
Onu axirətdə hansı əzabların gözlədiyindən bixəbərdir.
Dinimizdə böhtan böyük günahlardan sayılır.
Qurani-Kərimdə insana böhtan atmağın böyük günah
olması açıq şəkildə qeyd edilir: "Mömin kişiləri və qadınları
etmədikləri bir işdən (günahdan) ötrü incidənlər, şübhəsiz ki
öz üzərlərinə böhtan və açıq-aydın bir günah götürmüşlər!";
"(Ey insan!) Bilmədiyin bir şeyin ardınca getmə
(bacarmadığın bir işi görmə, bilmədiyin bir sözü də demə).
Çünki qulaq, göz və ürək-bunların hamısı (sahibinin etdiyi
əməl, dediyi söz barəsində) sorğu-sual olunacaqdır.”
- Ay Allah atanızı rəhmət eləsin. Çox gözəl söyləyirsiniz.
Görəsən, adamların hamısı bunları bilirmi?! Bəziləri
bilmədiklərindən, bəziləri də bilərəkdən belə böyük
günahları işlədirlər. Sonra da işləri dara düşəndə, üzlərini
Yaradana tutub Ondan kömək diləyirlər. Yalnız yaman
gündə Allah-təala onların yadına düşür, onu xatırlayırlar.
Ancaq həmin adamlar onu da unudurlar ki, etdikləri hər cür
pisliklər, şər əməllər Allaha bəllidir. Çünki Rəbbimiz hər şeyi
görən və hər şeyi biləndir. Həzrəti Əli (ə) böhtan atmanı
həyasızlıq və abırsızlıq kimi dəyərləndirmişdi. Bir hədisdə
də Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) Qiyamət günü böhtan atanın
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necə cəzalandırılacağını buyurur: “Kim mömin kişiyə və ya
qadına böhtan atsa, yaxud onun barəsində onda olmayan
şeyi desə, Allah Qiyamət günü onu həmin şəxs barəsindəki
sözünü geri götürənə kimi bir od təpəsinin üstündə
saxlayar." - Professor da söhbətimin davamı kimi bunları
dedi.
Mən də:
- Haqlısınız, professor, - dedim. Yol yoldaşıma əlimdən
ancaq təsəlli vermək gəldi. Əgər o da işə yarıyırdısa.
Bəli, başqalarına qarşı mərhəmət, xeyirxahlıq
göstərmək heç də həmişə insana başucalığı gətirmirmiş...
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Tində dayanmış qadın
(hekayə)
İçərişəhərdəki ofislərin birində işləyirdim. Əslində iki
ofisimiz vardı: birində işçilərimiz, digərində isə şefimiz
otururdu. Yəni patronumuz bizdən iki tin yuxarıdakı ofisdə
əyləşirdi.
…Əlimdə yazı işim vardı. İş yoldaşım Nərmin dedi ki,
patron səni istəyir. Lazım olan materialları toplayıb şefin
qəbuluna tələsdim. Gedərkən Rüfət də mənə qoşuldu. Dedi
ki, onun şefə deyəsi vacib sözü var. İşdən birlikdə çıxdıq.
Birinci tindən keçərkən əlində kağız tutmuş yaşlı bir qadının
orada dayanıb, o tərəf-bu tərəfə boylandığını gördüm.
Qadın bizi görcək, başını aşağı dikərək utanırmış kimi oldu.
Mən gözləyirdim ki, bizə nəsə deyəcək, ancaq o başını
qaldırıb üzümüzə də baxmadı…
Yarıyolda Rüfətə dedim:
- Rüfət, o qadının nəyəsə ehtiyacı vardı. Amma bizə
deməyə utandı, görünür, abırlı, qürurlu qadındır, kimdənsə
kömək ummağı özünə sığışdırmır. Qayıdanda hökmən
onunla maraqlanarıq.
- Allah köməyin olsun, sən də yolda-irizdə kimisə məzlum
görkəmdə görən kimi, deyirsən hökmən ona kömək
lazımdır. Sən Allah, Cəmil, burax bu sadəlöhvlüyünü, bu
ifrat xeyirxahlığını! Özümüz dilənçidən betər gündə
yaşayırıq. Necə deyərlər, hamımız Ərşənin quru bəylərindənik. Sən də deyirsən ki, o qadına kömək etməliyik. Hər
gün yüzlərlə belə insanla rastlaşırıq, belələrinə bəs o
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milyonçularımız niyə kömək əlini uzatmır? Maşallah, elə
milyonçularımız var ki, qeyrətləri çatsa, təkbaşına bütün
Bakı camaatını bir neçə il rahat dolandıra bilərlər, - deyə
Rüfət yenə də mənə iradını bildirdi.
- Yaxşı, Rüfət, bəsdir donquldandın. Sən də birisinə
yardım etmək məsələsi gələndə, öz güzaranımızı gözə
soxursan, - dedim.
- Bəlkə düz demirəm? Bəyəm sən özün yaxşı yaşayırsan,
yağ-bal içində üzürsən? Aldığın maaş ayın başına heç
çatmır. Bununla belə, kimlərəsə də yardım etməyə
çalışırsan. Belə də deyirlər e, “özünə umac ova bilmir,
başqasına əriştə kəsir…” Oğlunun toyu üçün bankdan
götürdüyün krediti hələ ödəyib qurtarmamısan. Öz dərdin
qalıb bir tərəfdə, başqalarının halına yanırsan. Daha sənə
deyiləsi sözüm yoxdur, vallah, - Rüfət əllərini yellədi.
Şefimizin qəbulundan çıxandan sonra ofisə yenə də
Rüfətlə birlikdə qayıdırdım. Həmin nurani qadın hələ də
tində dayanmışdı. Bu dəfə onun yanından saymazyana
ötüb keçməyi heç cür vicdanıma sığışdıra bilmədim. Rüfətin
arxadan mənə: “Cəmil, sən allah, gəl gedək. Hər küçədə
dayanıb, dilənənə yardım etmək olmaz axı? Onlar çox,
sənsə təksən. Barı “Bir güllə bahar olmaz” məsəlini yada
sal. Bakının dilənçilərini məgər öhdənə götürmüsən? Bir də
ki tanımadığın adamlara niyə kömək etmək istəyirsən?
Sən bunların belə fağır, yazıq görkəm almalarına baxma,
hamısı rola girib. Əslinə baxsan, belələri səndən - məndən
qat-qat yaxşı dolanır. Bizim özümüzə yardım edən
gərəkdir”,- deməsinə baxmadım.
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Qadın ona yaxınlaşdığımı görüb, yenə də başını aşağı
dikdi. Onun üzündəki qırışlar eynən anamın qırışlarını
mənə xatırlatdı. Hiss olunurdu ki, utanır. Amma ehtiyacı
olduğu da görkəmindən, sifətindən aydınca görünürdü.
Onun qarşısında dayanıb üzündəki qırışlara yenidən diqqət
yetirdim. Bu qırışlarda kim bilir, ötən illərin bizlərə bəlli
olmayan neçə-neçə sirri gizlənirdi
- Salam, ana! Bir az öncə yanınızdan tələsik keçdik. Haləhvalınızı soruşa bilmədik. Görürəm bayaqdan burdasınız.
Düşündüm ki, bəlkə bir köməyə ehtiyacınız var. Deyin
görüm sizə necə kömək edə bilərəm? - soruşdum.
- Oğlum, yoldaşınızın söylədiklərinin hamısını eşidirdim.
Mən dilənçi deyiləm və kimdənsə yardım almaq üçün
burada dayanmamışam. Sadəcə gözləyirəm ki, qəlbində
Allah xofu, imanı və inamı olan birisi mənə yaxınlaşsın.
Dostunuzun dediyi sözlər qəlbimi parçaladı, utandığımdan
yer aralansaydı, yerə girərdim. Hardasa onun da sözlərində
həqiqət var. İndi hər kəs özünü güclə dolandırır. Kimsə
başqasının dərd- sərindən xəbər tutmur. İnsanlar özlərinə
qapanıb, özləri üçün yaşayırlar. Amma Allah-təala insanı
bir-birinə həmdərd, sirdaş, bir-birinin halına yanmaq,
harayına, köməyinə yetmək üçün yaradıb. Oğlum, dərd,
kədər, kasıblıq, səfalət insanın həyatına girən çağrılmamış
qonaqlardır. Bu qonaqları hər kəs öz bildiyi kimi qarşılayır.
Kimisi kədəri kədərlə, kimisi kədəri sevinclə qarşılayır.
Kədəri hökmən kiminləsə paylaşmaq lazımdır, oğul. Elə
olan da, insan bir az yüngülləşir. Hüzn-kədər və sıxıntıdan
müalicə olunmağın ən doğru yolu həmin insanın hər
şeydən öncə, imanını artırması əsas şərtdir. Həmin insan
Rəbbinə olan təvəkkülünü qüvvətləndirməlidir. Allah-təala
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buyurur: “Mömin olub, Allaha itaət edən, yaxşı işlər görən
kişi və qadına həm bu dünyada, həm də axirətdə xoş həyat
nəsib edəcək və etdikləri yaxşı əməllərə görə mükafatlarını
verəcəyik”.
Nurani qadın danışdıqca qəm - qüssə - kədər,
qəlbsızladan, acı etiraflar əlçim-əlçim ortaya tökülürdü.
Qadının dərdi güllə yağışıtək mənə doğru yağırdı. Mən bu
“yağışdan” heç cür daldalana bilmirdim. Tanış kədərdi,
tanış etiraflardı. Çünki buna bənzərini əvvəllər də ayrı bir
qadından eşitmişdim. Amma bu nurani qadında
başqalarında olmayan fərqli cəhətlər görürdüm. Odur ki,
ondan yenidən soruşdum:
- Anacan, əvvəlcə dostumun söylədiklərinə görə sizdən
üzr istəyirəm. İndi deyin görüm, sizə necə kömək edə
bilərəm?
- Oğlum, bu dəqiqələrdə on iki yaşlı qız nəvəm evdə
qızdırma içində yatır. “Skoro” çağırdım, gəldi. Həkim bu
resepti yazıb dedi ki, dərmanlar alınmalıdır və dərhal
müalicəyə başlanılmalıdır. Uşaq möhkəm soyuqlayıb,
sətəlcəm olub. Pensiyamın vaxtına isə hələ bir həftə qalır.
Nə edəcəyimi bilmirəm. Lap başımı itirmişəm. Burada
dayanmağıma baxma, utandığımdan dərdimi kiməsə
söyləyə bilmirəm. Bayaqdan təkcə siz mənə yaxınlaşıbsınız. Allah köməyiniz olsun. Ahıl bir qocayla
maraqlanmağın özü də bir savab işdir. Siz yolunuzdan
qalmayın, dostunuz sizi gözləyir. - Nurani qadın ümidsiz
halda yenidən başını aşağı dikdi. O olduqca səlis
azərbaycan dilində danışırdı, cümlələrində heç bir qüsur
yox idi. Oxumuş, savadlı qadına oxşayırdı.
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Mən geri dönüb Rüfətə baxdım. O, məndən on beş iyirmi metr aralıda dayanıb məni gözləyirdi. Cibimdə o
qədər də pul yox idi. Gedib yoldaşlarımdam borc pul almaq
lazım gəlirdi. Odur ki, üzümü qadına tutub dedim:
- Anacan, siz məni burada beşcə dəqiqə gözləyin, mən iş
yerimə dəyib həmən qayıdıram.
Mən yeyin addımlarla ofisə gəldim. Uşaqlardan 50
manat borc pul götürüb dərhal da qadının yanına tələsdim.
Qadın başını aşağı dikib dayanmışdı. Mən ona çatan kimi:
- Anacan, əlindəki resepti bir mənə ver görüm, - deyə
resepti qadının əlindən aldım.
- Oğul, sənə əziyyət olar. Mən birtəhər…
- Anacan, başqa heç bir sözə ehtiyac yoxdur. İndi gəl,
gedək aptekə, nəvənin dərmanlarını alaq. Sonra birlikdə
nəvənə baş çəkməyə gedəcəyik. Hər halda, Allah qonağı
qəbul edərsiniz?! - gülümsədim.
- Bu, nə sözdür, ay oğul. Allaha da qurban olum, onun
qonağına da.
- Anacan, xeyli vaxtdır söhbət edirik, heç adınızı belə
bilmədim, - deyə qadının adını öyrənmək istədim.
- Adım Əminədir, oğul.
- Gözəl addır. Məncə, ərəbcə mənası, “etibarlı”, “mömin”,
“etimada layiq” deməkdir! Səhv etmirəmsə, Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) anasının da adı Əminə olub.
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- Düz deyirsən, oğul. Peyğəmbərimizin (bu yerdə qadın da,
mən də birlikdə salavat çevirdik) anasının adı Əminə olub.
Məlumatlı gəncə oxşayırsan! Hər bir insan ona qoyulan adı
həyatda hökmən doğrultmalıdır. Amma indiki dövrdə
bəziləri nəinki adı doğrultmaq, bəzən heç adının mənasını
belə bilmirlər. - Əminə xanım təəssüf hissilə qeyd etdi.
Reseptdə yazılan dərmanların hamısını aldıqdan sonra
birbaş Əminə xanımgilə getdik. Yaşadığı ev bir otaqdan
ibarət idi. Otağın səliqə-sahmanına söz ola bilməzdi.
Nəvəsi Fatimə halsız vəziyyətdə divanda uzanmışdı.
Onunla salamlaşdıqdan sonra, əlimi qızın alnına qoydum.
Qızcığazın doğrudan da yüksək hərarəti vardı.
- Əminə xanım, bəs həkim qızdırmanı salmaq üçün bir
şey etmədimi? - soruşdum.
- Həkim iynə vurdu, oğul. Amma dedi ki, iynənin təsiri
keçdikdən sonra hərarət yenidən qalxacaq.
Fatimə bir şey yeyibmi? Çünki bu, xəstə üçün əsas
şərtdir.
- Səhər südlü sıyıq bişirmişdim, onu yedi. Amma nahara
bir şey yeməyib. Dedi ki, iştahası yoxdur. - Əminə xanım
günahkar adamlar tək başını yenə aşağı dikdi.
- Bu dərmanları ancaq yeməkdən sonra içmək lazımdır.
Əminə xanım, əvvəlcə Fatiməni yedizdirin - dedim.
Əminə xanım ayaqlarını sürüyərək mətbəxə keçdi. Mən
də onun arxasınca mətbəxə gedib ərklə soyuducunun
qapısını açdım. Soyuducuda iki yumurta, azca pendir, kiçik
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bir bankada tomat pastası və saralmış göyərtilərdən başqa
heç nə yox idi.
- Mən bu dəqiqə gəlirəm, Əminə xanım, - deyib
yaxınlıqdakı dükana getdim.
Cibimdəki olan-qalan pulumla bazarlıq edib tez də geri
qayıtdım. Uşaqlardan götürdüyüm borc pulu dərmanlara
vermişdim. Sellofan paketləri stolun üstünə qoyanda,
Əminə xanım dözə bilməyib həyəcanla dedi:
- Oğul, bu, nə xacalətdir bizə verirsiniz?! Siz ki, pullarınızı
dərmana vermişdiniz. Hələ üstəlik, gedib bazarlıq da
etmisiniz. Allah sizə, qəlbinizə görə versin. Tanrı sizi heç
vaxt darda qoymasın, ümidsiz etməsin! Rəbbim bu
yaxşılığınızın əvəzini hökmən sizə verəcək! Sizə həmişə
duaçı olacağam, oğul. Allah sizi pis əməllərdən, zalımın
şərindən, şeytanın fitnəsindən qorusun! Tanrının nəzəri və
mərhəməti heç zaman üstünüzdən əskik olmasın! Oğul, siz
də adınızı mənə söyləmədiniz heç.
- Adım Cəmildir, anacan! - dedim.
- Cəmil! Gözəl addır. Sizin adınızın mənası ərəbcə, “gözəl
kişi” deməkdir. Həqiqətən də adınıza layiq gəncsiniz. Allah
sizi saxlasın! Cəmil, oğlum siz bir əyləşin, mən bu dəqiqə
sizə bir çay dəmləyim. Bir stəkan çayımı içməmiş sizi heç
yana buraxan deyiləm.
Əminə xanım oturmağımı təkid etdi.
- Anacan, bəs Fatimənin anası, atası hardadır?
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- Danışma, oğul. Uzun hekayədir. Amma sizə qısaca da
olsa söyləyəcəyəm. - Əminə xanım çaydanı qazın üstünə
qoydu. - Bir oğlum, bir qızım vardı. Ərim 57 yaşında yol
qəzasında həyatını itirdi. Bundan düz on il sonra, eyni
aqibəti nişanlı oğlum Rauf da yaşadı. Toyuna bir həftə
qalmış, o, da yol qəzasında dostu ilə birlikdə həlak oldu.
Qızım Saranı uzaq bir qohumumuza ərə verdim. Amma
qızımın da bəxti üzünə gülmədi. Amansız xəstəlik, xərçəngi
nəzərdə tuturam, otuz yaşında onun ömrünə son verdi. İndi
onun ətrini yeganə yadigarı Fatimədən alıram. Sara
rəhmətə gedəndən sonra, əri nəvəmi gətirib mənə verdi.
Özü isə baş götürüb Rusiyaya getdi. O vaxtdan onun səssorağı yoxdur. Mən özüm uzun illər orta məktəbdə dilədəbiyyat müəllimi işləmişəm, Universitetin filologiya
fakültəsini bitirmişəm. Bütün bu başıma gələnlərin Rəbbim
tərəfindən sınağa çəkildiyimi düşünürəm. O, hər şeyi bilən
və görəndir. Bir də ki Özü bilən məsləhətdir, biz kimik ki.
Bir azdan Əminə xanım dəmlədiyi çayı gətirib qarşıma
qoydu. Kəklikotunun iyi məni vurdu.
- Əminə xanım, nə bildiniz ki, mən kəklikotu çayı
xoşlayıram? - bəh-bəhlə stəkanı özümə tərəf çəkdim.
- Oğul, kəklikotu çayının cana xeyri çoxdur. Hər halda,
bunu məndən yaxşı bilərsiniz. Cəmil, oğlum, deyin görüm,
sizin Allah kəlamları ilə aranız necədir?
- Anacan, mən bütün varlığımla Rəbbimə bağlı adamam.
Özüm də namaz əhliyəm, oruc tuturam; - dedim.
- Zənnimdə yanılmamışam. Mən elə də düşünürdüm. Bu
cür xeyirxah əməlləri yalnız qəlbində onu Yaradana sonsuz
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məhəbbəti, inamı və imanı olan adam görə bilərdi. - Əminə
xanım dərindən köks ötürdü. - Oğul, Allah-təala imanını
kamil etsin! Elə isə sizə qısa bir dini hekayə danışacağam:
“Bir adam həmişəki kimi saçını-üzünü qaydaya salmaq
üçün bərbərə gedir. Onunla məşğul olan bərbərlə maraqlı
söhbətə girişir. Müxtəlif mövzular barədə danışdıqdan
sonra söhbət gəlib dinə çıxır. Bərbər deyir: - Bilirsən, mən
sənin dediyin kimi Allahın varlığına inanmıram.
Adam deyir: - Bəs nə üçün belə düşünürsən?
Bərbər deyir: - Bunu açıqlamaq çox çətindir. Bunu
görmək üçün küçəyə çıxmalısan. Xahiş edirəm deyəsən,
əgər Allah olsaydı, bu qədər problemli, xəstə insanlar, tərk
edilmiş uşaqlar olardımı? Allah olsaydı heç kim əzab
çəkməzdi və bir-birilərini incitməzdi. Allah olsaydı, bunlara
icazə verməzdi.
Adam bir anlığa fikrə gedir, mübahisə etməmək üçün
cavab vermir. Bərbər işini bitirdikdən sonra o küçəyə çıxır.
Elə o anda uzun saçlı və saqqalının tükləri bir-birinə
qarışmış, baxımsız bir nəfərlə rastlaşır. Adam düşünür ki,
əgər o bu qədər baxımsız görünürsə, demək, uzun
müddətdir bərbərə müraciət etməyib. Adam dərhal bərbərin
yanına qayıdır və deyir:
-

Bilirsən? Məncə, əslində, heç bərbər də yoxdur.

Bərbər deyir: - Bu, necə ola bilər? Gördüyün kimi mən
burdayam və bərbər kimi də işləyirəm.
Adam deyir: - Xeyr, sən bərbər deyilsən. Çünki bərbər
olsaydın küçədə uzun saqqallı, baxımsız insanlar olmazdı.
Bərbər deyir: - Hımm… bərbər var, amma insanlar
mənim yanıma gəlmirsə, mən nə edə bilərəm?
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Adam deyir: - Hə, bu, düzdür! Məsələnin mahiyyəti də
elə bundadır. Allah var, insanlar Ona inam göstərib Onun
rəhmindən faydalanmaq istəmirlərsə, bu, o insanların
problemidir. Bax, dünyada bu qədər kədər və pisliklərin
olmasının səbəbi də budur! İnsanlar Allaha inanıb dünyada
faydalı insan olmağa çalışsalar və səhv etməkdən
çəkinsələr həyatda pislik qalmaz… Əməllərinə görə də
həyatdan arzuladıqlarını ala bilərlər”. Oğul, eşitdiyin kimi,
Allah-təala bu dünyada hər kəsə etdiyi həm yaxşı, həm də
pis əməllərinin mükafatını verir. Mən inanıram ki, sizin də
bu gün bizə etdiyiniz yaxşılığın əvəzini Ulu Tanrı hökmən
verəcək. Bunun üçün hər namaz qılanda sizə dua
edəcəyəm…
- Çox sağ olun, Əminə xanım. Bu, çox dərin və ibrətamiz
bir hekayə idi. Mən burdan özümçün nə lazımdırsa
götürdüm. Fatimənin dərmanlarının verilməsini də məncə,
daha sizə izah etməyə gərək yoxdur.
- Hə, oğul, buna görə siz heç narahat olmayın. Onları
mən özüm həll edəcəyəm. Hətta iynələri də özüm
vuracağam. Bacarıram. - Əminə xanım məni arxayın saldı.
-

Yaxşı, onda mən qaçdım, yoldaşlarım məni gözləyir.

- Allah amanında, Cəmil, qoy Rəbbim həmişə sizə yardımçı
olsun!
Mən Əminə xanımın yanından çıxanda, içimdə bir
rahatlıq, məmnunluq, fərəh duyğusu vardı. Sanki dünyanı
mənə bağışlamışdılar…
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Apokalipsis, yaxud Qiyamətin
premyerası
(hekayə)
O gecə Yer üzündə görünməyən dəhşəti yaşadı Xocalı
şəhəri. Quşbaşı qar yağan həmin o sərt qış gecəsində...Eveşiklərə od vuruldu, torpaq qana qərq edildi o müdhiş
gecədə. Şəhərin üzərinə sanki ölüm pərdəsi çəkilmişdi.
Şirin yuxuya dalmış körpə uşaqlar top-tüfəng səsinə
ayılmışdılar. Hər tərəf od tutub yanırdı... Yaralananların,
ölənlərin sayı bilinmirdi...
Şəhər sakinləri müqavimət göstərməyin mənasız
olduğunu görüb gecəykən şəhəri tərk etməyə başladılar.
Onlar bir neçə dəstəylə şəhərdən çıxırdılar. Hər dəstədə
təxminən yüz əlli-iki yüzə yaxın adam vardı. Ermənilər isə
şəhər əhalisinin çıxa biləcəyi bütün yollarda pusqular
qurmuşdular.Tərkibində yüz əllidən çox adam olan bir dəstə
Kətik meşəsi yaxınlığında ermənilərin pusqusuna düşdü.
Qansız ermənilər silahsız, köməksiz insanları - körpə
uşaqları, qadınları, qocaları atəşə tutaraq hamısını son
nəfərə kimi amansızcasına qətlə yetirdilər...
O gecə Xocalıya ölüm mələyi enmişdi... Uşaqların,
qadınların, qocaların vahiməli qışqırtıları odlu silahların,
hərbi texnikanın səsinə qarışmışdı. Şəhər əhalisinə
amansızcasına divan tutulurdu.Hara gəldi qaçdığını
bilməyən adamlar güllələrə tuş olurdular... “Ana! ... ana! ...
ana!” deyən körpə uşaqların səsi, qocaların fəryadı, tank və
BTR-lərin gurultusu bir-birinə qarışaraq tükürpədici bir xaos
yaratmışdı. Bir uşağını qucağında, digərinin əlindən tutub
güllələrdən xilas olmağa çalışan anaların, ayaqqabılarını
belə geyməyə vaxt tapmayan yaşlı insanların, gözlərində
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nifrət qığılcımları parlayan gənclərin pərişan və məyusluğu
aydınca sezilirdi. Vətənə sonsuz sevgi, torpağa möhkəm
bağlı olan bu gənclər nə edəcəklərini bilmirdilər. Yeganə
çarə od tutub yanan şəhərdən tezliklə çıxmaqdı...

***
Polisişçisi Xəqani anası, kiçik qardaşı və iki bacısıyla
hələ evdəydi. O, növbədən təzəcə gəlmişdi evə. Atışma
başlayanda düşündü ki, hər gün olduğu kimi, bir az atıb
dayanacaqlar. Lakin axşama yaxın atışma daha da
şiddətləndi. O, tez küçəyə çıxdı. Nə görsə yaxşıdır?
Şəhərin yuxarı tərəfindəki evlər od tutub yanırdı. Bildi ki, bu,
yalnız ermənilərin işi ola bilər. Qayıdıb anasını, iki bacısını
və kiçik qardaşı Xəzəri evin zirzəmisində gizlətdi. Avtomatını götürüb şəhərin mərkəzindəki mağazaya tərəf yollandı.
O, mağazaya çatar-çatmaz ermənicə danışan adamlarla
rastlaşdı. Hamısı silahlı idi. Tez yaxınlıqdakı dükanın
arxasında gizləndi. “Demək, ermənilər artıq şəhərə girib” Xəqani düşündü. Silahlı ermənilər evlərə girir, oradakı
qiymətli ev əşyalarını götürüb çıxırdılar. “Əclaflar camaatın
varını-mülkünü dədələrinin malı kimi talan edirlər” hirsləndi. Əsəblərini cilovlaya bilməyib dükanın arxasındakı
evdən çıxan 4-5 ermənini atəşə tutdu. Onların bir neçəsi
yerə sərildi, qalanları isə atəş açılan tərəfə güllə
yağdırmağa başladı. Xəqani cəld yerini dəyişərək, başqa
həyətə keçdi və evə girmək istədi. Amma gördü ki, evdə iki
silahlı erməni var. Onlar evi axtarırdılar. O, cəld içəri keçib
sərrast atəşlə hər iki ermənini gəbərtdi. Yenidən küçəyə
çıxmaq istəyirdi ki, üç erməninin pilləkənlə eyvana
qalxdığını gördü. Onlar qonşu otaqlardan birinə girdilər.
Xəqani onları da cəhənnəmlik elədi. Bu zaman qışqırıq səsi
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dəydi qulağına. Hasardan boylananda,iki erməni silahlısının
bir qadını təqib elədiyini gördü. Qadın canını götürüb
qaçırdı. Ermənilər arxadan qadına çatıb onu tutdular. Sonra
qadına yaxınlaşıb, qulağındakı sırğaları, boynundakı
boyunbağını, əlindəki üzüyü zorla çıxardılar. O biri erməni
əl atıb qadının yaxalığını cırdı. Xəqani bu vəziyyətə dözə
bilmədi. Cəld hasardan tullanıb, onlara yaxınlaşdı və
avtomatın qundağıyla əlində hələ də qadının zinət
əşyalarını tutmuş erməninin gicgahına möhkəm bir zərbə
endirdi. Erməni səndələyib yıxıldı. Sonra geri dönüb qadına
təcavüz etmək istəyən ikinci erməninin sinəsindən təpiklə
vurdu və hər ikisinə atəş açdı. O, erməninin qadından aldığı
qızıl əşyaları onun özünə qaytarıb soruşdu:
- Bacı, indi hansı istiqamətə gedəcəksiniz? Sizinkilər
hardadır?
- Ermənilər ərimi, bir oğlumu güllələdilər, iki qızımı isə əsir
alıb apardılar. İndi hara gedəcəyimi özüm də bilmirəm, qadın bunu deyib huşunu itirdi.
Hər an qiymətliydi. Xəqani qadının üzünü əli ilə sillələdi və
qadın yavaş-yavaş özünə gəlməyə başladı.
- Bacım, kimin yoldaşısız? Ərinizin adını desəz, bəlkə
tanıdım.
- Nüsrət Əzizov, könüllülər batalyonunda döyüşürdü... Bu
alçaqlar faşistlərdən də betərdir. Uşaq, böyük, qoca, qadın
- fərqinə varmadan hamısını güllələyirlər... Allah bunların
bəlasını versin! Bunlara “insan” deməyin özü böyük
günahdır. Qonşumuz Hidayətin əl-qolunu bağlayıb tankın
altına atdıqlarını gözlərimlə gördüm. Tank onun üstündən
keçdi, - qadın hönkür vurub ağladı.
- Hə..., tanıyıram Nüsrəti, cəsur döyüşçüydü, Allah rəhmət
eləsin. Onunla bir gecə birlikdə növbədə də olmuşam.
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Nəsə, bacım, tələsmək lazımdır. Mən sizi bizimkilərdən
kimisə görsəm, ona təhvil verəcəyəm. İndi burda
ermənilərin vəhşiliklərini müzakirə etməyin yeri deyil.
Onların necə bir millət olduğunu tarix artıq sübut edib. Mən
də anamdan, qardaş və bacılarımdan xəbər tutmalıyam.
Atışma başlayanda onları evimizin zirzəmisində gizlətmişdim. Başlarına nə gəldiyindən hələ ki xəbərim yoxdu, deyə Xəqani qadının qolundan tutub ehtiyatla o biri
qonşunun həyətinə girdi.
Şəhərin arxa küçələrindən aramsız güllə səsləri,
adamların qışqırtısı, bağırtısı gəlirdi. Birdən lap yaxınlıqdakı
küçədə BTR-in səsi eşidildi. O, qadını taxta hasarın
arxasında gizlədib, səs gələn küçəyə tərəf getdi. Otuz-qırx
metr aralıda iki erməni silahlısı qabaqlarında üç qadını, iki
oğlan və bir qız uşağını harasa aparırdı. Xəqani
göstərməmək üçün hasarın arxa tərəfiylə irəliləyərək, onları
qarabaqara izləyirdi. Ermənilər birdən dayandı, bir-biriylə
aralarında nəsə danışdılar və əsir götürdükləri qadın və
uşaqları yaxınlıqdakı evin həyətinə apardılar. “Əclaflar
deyəsən onları güllələyəcəklər” - Xəqani düşündü. O,
avtomatın darağını çıxarıb yoxladı. Daraqda hələ güllə
vardı. Səssizcə ermənilərin ardınca həyətə daxil oldu. O,
zənnində yanılmamışdı - ermənilər doğrudan da onları
güllələmək istəyirdi... Əsirləri bir otağa yığdılar. Xəqani
özünə münasib mövqe tutmağa çalışdı. Gecikmək olmazdı,
onlar qadınlara və uşaqlara hər an atəş aça bilərdilər. O,
içəri də keçə bilməzdi. Ona görə ermənilərə pəncərədən
atəş açmağı qərara aldı.İlk hədəf baş nahiyəsi yaxşı
görünən ermənioldu. O, atəşin açılmasıyla da dərhal yerə
sərildi. İkinci erməni çaşqın halda əsirlərin arasında
gizlənmək istərkən növbəti atəş açıldı və Xəqaninin sərrast
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atəşi ikinci ermənini də o dünyalıq etdi. O, cəld otağa girdi,
qadın və uşaqlar qorxularından bir-birilərinə sıxılmışdılar.
“Qorxmayın, sizi xilas etməyə gəlmişəm”,- deyə onları
sakitləşdirmək istədi.
- Allah köməyin olsun, ay bala! Səni bizə Ulu Tanrı yetirdi.
Yoxsa axırımız çatmışdı, - yaşlı qadın az qala Xəqaninin
ayaqlarına düşəcəkdi.
- Siz hələlik burda qalın, heç yerə də çıxmayın, şəhər
erməni silahlılarıyla doludur. Təzədən ələ keçə bilərsiniz.
Mən sizin yanınıza bir nəfər də gətirəcəyəm, - Xəqani bunu
deyib Nüsrətin həyat yoldaşının ardınca getdi.
Az keçməmiş o, Kübrailə birlikdə qayıtdı. Əvvəlcə ölmüş
erməniləri sürüyüb həyətdəki kiçik damda gizlətdi. Onların
avtomatının birinin darağını ehtiyat üçün çıxarıb götürdü,
ikinci avtomatı isə əlinə alıb qadınlardan soruşdu:
- Silahdan istifadə etməyi kimsə bacarırmı?
- Sən o silahı bəri ver, əlbəttə, bacararıq. Ancaq sən bir az
bizə bu silahdan necə atəş açmağı öyrət, qalanıyla işin
olmasın, - deyə Nübar adlı qadındilləndi.
Xəqani Nübara silahla necə davranmaq barədə qısaca
“təlim” keçdikdən sonra onları orada qoyub ailəsindən
xəbər tutmağa getdi. Gedərkən qadınlara tezliklə geri
qayıdacağınıda vəd etdi.
Xəqani hasarların arxasıyla, ağacların arasıyla, gizlənəgizlənə də olsa, evlərinə tez çatmağa tələsirdi. Atəş səsi
şəhəri başına götürmüşdü. Arada tank və toplardan atılan
mərmi, iriçaplı pulemyotların da səsi gəlirdi. O, ikinci küçəyə
yenicə keçmişdi ki, tank tırtıllarının səsini eşitdi. Hasarın
arxasında gizlənib səs gələn tərəfi müşahidə elədi. Az
keçməmiş tankın qorxunc siması göründü. Soyuq qış

233

gecəsində bu “dəmir heyvan”ın daha heybətli görkəmi
vardı. Arxasınca da yeddi-səkkiz erməni silahlısı gəlirdi...
Xəqani nəfəsini içinə çəkdi, bir müddət səsini çıxarmadı.
O, ermənilərin ötüb keçdiyini yəqin etdikdən sonra yoluna
davam elədi... Həyətinki kimi evin qapıları da taybatay açıq
idi. Evdəki bütün qiymətli əşyalar ermənilər tərəfindən talan
edilmişdi. Otaqların birindən tüstü çıxırdı. Görünür evi
çapıb-taladıqdan sonra yandırmaq istəyiblər. Amma od
nədənsə alovlanmadan sönüb. O, cəld zirzəmiyə endi.
Orada bir kimsə yoxdu. Xəqani məyus və peşman halda
yenidən qadın və uşaqların yanına qayıtdı. Lakin burada
daha dəhşətli mənzərəylə qarşılaşdı. Evin həyətində bir
neçə erməni əsgərinin cəsədi vardı. Silah verdiyi qadın isə
arxası üstə uzanıb qalmışdı, bədəni güllələrdən dəlik-deşik
idi. Qalanlarından isə xəbər yoxdu. O, gözləri dolmuş halda
Nübara yaxınlaşdı, onun açıq qalmış gözlərini qapadı...
Hava da qan ağlayırdı. Səhərdən yağan qar səngimək
bilmirdi. Şaxta adamın iliyinə işləyirdi. Yollar buz bağlamışdı. Xəqani o biri küçəyə keçib, bağın içi ilə getməyi
qərara aldı. İndi onun gözünə heç nə görünmürdü. İndi o
ölümə də hazır idi...
Qoca tarix belə qəddarlıq, belə amansızlıq görməmişdi.
Xəqaninin beynini yalnız bir şey məşğul edirdi: İntiqam
hissi! Fürsət varikən daha çox erməni vəhşilərini məhv
etmək!..
Xəqani bu dəfə tini burulub, qonşu həyətə girmək
istəyirdi ki, yolun sağındakı aynəbəndli evdən atəş səsləri
eşidildi. Ermənilər bu dəfə qənimət ələ keçirmədikləri üçün
sahibsiz qalmış evin içini atəşə tutmuşdular...
Xəqani kənara çəkilib gözlədi. Çox çəkmədi ki, otaqdan
əvvəlcə bir, sonra isə iki erməni silahlısı çıxdı. Xəqani
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macal vermədən hər üçünü öldürdü. Onların da avtomatının patron darağını, habelə bir neçə əl qumbarasını
götürdü.
Polis işçisi kinolarda olduğu kimi, düşmənlə təkbaşına
mübarizə aparır, “rembo”luq edirdi. O, həyətdən çıxmaq
istərkən qəflətən onu böyük alov kürəsi bürüdü, güclü
partlayış dalğası onu bir neçə metr kənara tulladı.
Əynindəki paltar od tutub yanırdı. Tez əynindəki buşlatı
çıxarıb kənara tulladı. Görünür, tank evi məhv etmək üçün
nişan alıbmış. Ermənilər hər an burunlarını ora soxa
bilərdilər. O, orada çox qalmadı. Yadına düşdü ki,
evlərindən sənədləri götürməlidir... Halı pis olsa da oradan
çıxıb evlərinə tərəf üz tutdu. Evlərinə çatanda binanın od
tutub yandığını gördü. Həyətindəki on-on beş erməni isə
göyə ucalan alovun istisinə qızınmaqla, bu mənzərəyə
tamaşa edirdilər. Bir anlığa ailəsinin yoxluğu, Nübarın alqan içindəki bumbuz çöhrəsi yadına düşdü, ürəyi gizildədi.
“Əclaflar, bu torpaqlar sizə qismət olmayacaq! Arzunuz
ürəyinizdə qalacaq! Bu yerlər sizin məzarınız olcaq!” deyibavtomat silahını ermənilərə tuşladı, daraq boşalmayıncaya qədər əlini tətikdən çəkmədi. Bir neçə erməni
əsgəri bağıraraq yerə sərildi. Sonra Xəqani qaçaraq əvvəl
gizləndiyi yerə gəldi.
Şəhərin hər tərəfində erməni silahlıları və rus hərbi
texnikası vardı. Xəqani belə bir vəziyyətdə təkbaşına
müqavimət göstərməyin mənasız olduğunu düşündü,
şəhəri tərk etməyi qərara aldı. O, Əsgəran rayonu
istiqamətilə getməyi planlaşdırmışdı. Tövlədən çıxdı və
qonşu küçəyə keçdi. Küçənin ortasında dörd mülki
vətəndaşın cəsədi qalmışdı. Xəqani ehtiyatla küçəni adladı.
Küçənin başında bağırtı, qışqırtı gələn səmtə nəzər saldı.
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Bir dəstə silahlı erməni uşaqlı-böyüklü olmaqla on beşiyirmi nəfər şəhər sakinini bir yerə toplayaraq tonqalda
yandırırdı...Erməni zabiti əlləri arxadan bağlanmış bir gənci
digər iki silahlının köməkliyi ilə qol-qıç edib yanan tonqala
atdı. Gəncin bağırtısı ərşə dirəndi, Xəqani bu dəhşətli
mənzərəni görməmək üçün gözlərini qapadı. “Allahım, bu,
nə vəhşilikdir?! İnsan deyilən məxluq bu qədər də amansız,
qəddar, imansız olarmı?!” deyə polis işçisi nifrət və
qəzəbindən avtomatı hazır vəziyyətə gətirib tətiyi çəkmək
istədi. Amma nə fikirləşdisə, bu dəfə atəş açmadı. O,
səssizcə dayanıb bir az da gözlədi. Sonra ermənilər iki
azərbaycanlı əsgəri qabağa çıxardılar. Erməni zabiti
əsgərlərə yaxınlaşdı və ucadan qışqırdı: “Baxın, son dəfə
bu işıqlı dünyaya baxın! Sizin bizi nişan alan o gözlərinizi
çıxaracağam!” O bunu deyib əlindəki vintaçanla əvvəlcə bir
əsgərin, sonra da o biri əsgərin gözlərini çıxardı və onları
diri-diri tonqalda yandırdılar...
Xəqani bu dəhşətli mənzərəni seyr edə bilməyib oradan
uzaqlaşdı. Əliş müəllimin evinə çatanda, darvazasının
ağzında iki uşaq, bir qadın cəsədi gördü. Gecikmək
olmazdı, erməni faşistləri hər an onu yaxalaya bilərdi.
Xəqani oradan yüz metr aralanmışdı ki, hərbi geyimli iki
rus zabiti ilə rastlaşdı. Zabitlərdən biri mayor, o biri isə baş
leytenantdı. Öz aralarında rusca danışırdılar. Onlar da
Xəqanini gördülər, ancaq o qədər də ona diqqət
yetirmədilər. Yəqin onu da erməni silahlısı hesab etmişdilər.
Zabitlər çəkilib getdikdən sonra polis işçisi oradan
uzaqlaşdı.
... Günortadan keçmişdi. Artıq mülki ermənilər də Xocalı
şəhərinə doluşmaqdaydılar. Onların məqsədi evləri talan
etmək, qarajlarda qalmış maşınları ələ keçirməkdi. Xəqani
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Ağdamın Şelli kəndinə tərəf gedirdi. Bu yol həm də
ermənilərin yaşadığı Naxçıvanik kəndindən keçirdi. O, çayı
keçib meşə ilə getməyə qərara aldı. Burada qar örtüyünün
qalınlığı daha çox idi. Az sonra dayanıb nəfəsini dərmək
istədi... Birdən gözünə qarşıda həmin istiqamətdə hərəkət
edən insan axını dəydi. Xocalı sakinləriydi. Sayını təxmini
müəyyənləşdirdi. Dörd yüz nəfərdən çox olardı.
Xəqani ətrafa göz qoya-qoya, təcrübəli bir kəşfiyyatçı
ehtiyatıyla arxadan dəstəni izləyirdi. Ürəyinə gələnin başına
da gələr... Dəstə Naxçıvanik yoluna çatar-çatmaz yolun hər
iki istiqamətindən onları atəşə tutdular. Ermənilər qabaqcadan xocalıların bu istiqamətdən gəlib keçdiklərini bildikləri
üçün burada onlara pusqu qurmuşdular. Adamlar pərənpərənə düşdü. Çoxusu həlak oldu, az bir qismi qaçıb
meşənin dərinliklərinə çəkildi...
Əlində boş avtomat qalmışdı. Darağdakı bütün güllələri
atıb qurtarmışdı. Sağ qalmış Xocalılara qoşulmaq üçün
Xəqani də meşənin xəlvət guşəsinə çəkilib bir müddət
gözləmə mövqeyi tutdu. Meşədə çoxlu meyit vardı. Onların
işgəncəylə qətlə yetirildikləri aydınca görünürdü. Polis işçisi
ölənlərin çoxusunu tanıyırdı: Allahyarov Etibar Baloğlan
oğlu, Allahyarova Şəfiqə Zeynal qızı, Allahyarova Qəmzə
Qaraş qızı, Nəbiyev Savalan Qaraş oğlu, Mürşüd Səməd
oğlu, Eldarın on dörd yaşında qızı,Şəfa kişi, Murad və
Muradın üç yaşlı uşağı, Şöhlət Həsənov... Meyitləri
saymaqla qurtaran deyildi. O, meşədə qonşuları Tofiqlə,
Əsgərlə, onun iki qızı ilə rastlaşdı. Xəqani onları da götürüb
Əsgəran-Naxçıvanik yoluna tərəf gəldi. Polis işçisi
yoldaşlarının yeriməyə taqətləri qalmadıqları üçün onları
kolluqda gizlədib:

237

- Mən sizi burada atıb getmirəm. Sizi burdan çıxarmaq üçün
geri qayıdacağam, ya da arxanızca adam göndərəcəyəm.
Amma bu kolluqdan heç yana getməyin - tapşırdı.
Xəqani səhər erkən Ağdamın Əhmədalılar kəndinə
çatdı. Kolluqda qalanlar haqqında camaata məlumat verdi.
Onlar dərhal gedib həmin adamları kəndə gətirdilər.
Doqquz gündən sonra Xəqaninin ermənilər tərəfindən girov
götürülmüş iki bacısı azad edildi. Amma qardaşı ilə
anasından xəbər verən olmadı. Bu günə qədər onlardan
xəbər tuta bilməyən Xəqaninin gözləri hələ də yollardadır...
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Иlanbalığı
(hekayə)
Гыш имтащан сессийасы йахынлашырды. Ряшидинsə qanı qara
иди. Няби мцяллимин она bir neçə dəfə “sяни имтащандаn
кясяъяйям”, ултиматумуну щеч ъцр фикриндян чыхара билмирди.
Груп нцмайяндяси
Мяъид бир эцн Ряшидя Няби
мцяллимин ниййятини ачыглады:
- Ряшид, билирсян ки, Няби мцяллим имтащанда йцз манатдан
ашаьы гиймят йазмыр. Билирям, имканын йохдур, амма эяряк,
onun имтащанына, щарaдан олурса-олсун, пул тапасан.
- Мяним Няби мцяллимя вериляси о гядяр пулум йохдур. Ейби
йохдур, гой о мяни имтащандан кяссин. Bилярям, онунла
неъя данышарам, - дейя Ряшид ясяби щалда груп
нцмайяндясиня гяти фикрини билдирди.
- Daha öзцн билярсян, - Мяъид кюнцлсцз щалда Ряшиддян
узаглашды.
Ертяси эцн Ряшид Няби мцяллимля институтун дящлизиндя
гаршылашды. Няби мцяллим тялябясини эюръяк кинайя иля эцлдц:
- Билирсян дя, имтащандан кясиляъяксян.
Ряшид буну ешитъяк, юзцнц эцъля сахлады, цзцня сцни
тябяссцм веряряк, Няби мцяллимля “базарлыг” етмяк истяди:
- Мцяллим, онда бяс мян ня едим ки, мяни имтащандан
кясмяйясiniz?
- Мяэяр, сяни баша салмайыблар ки, ня етмялисян? - Няби
мцяллим тяяъъцбля ондан сорушду.
Ряшид юзцнц билмямязлийя вурду:
Хейр, мцяллим. Мян ня етмялийям? Сиз дейин, мян дя
билим.
Няби мцяллим бу сюздян сонра, Ряшидя бир аз да
йахынлашды, онун голундан тутуб, дящлизин пянъярясиня тяряф
чякди. O, “Тярсими щяндяся” фяннини тядрис едирди. İmtahanda
tялябялярин щярясиндян yüz манат алмайынъа, гиймят
йазмазды. Ряшид ися буну мцяллимин юз дилиндян ешитмяк
истяйирди. 100 манат тялябя цчцн az pul deyildi. Ряшидин ися
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буна щеч ъцр имканы йох иди. Узаг даь районундан эялмиш
Ряшидин аилясиндя юзцндян башга дюрд гардашы, ики дя баъысы
вар иди. Аталарыны еркян итирдийиндян аилянин бцтцн аьырлыьы евин
бюйцк оьлунун вя Ряшидин анасынын цзяриня дцшмцшдц...
- Юзцн билирсян ки, мяним фяннимя гятиййян мараг
эюстярмирсян. Бу азмыш кими, мцщазиряляримдя дя çox vaxt
иштирак етмирсян. Bilmirəm, nə fikirdəsən, belə oxumaq
olmaz axı? - дейя Няби мцяллим тялябясиня ирадларыны
билдирди.
- Мцяллим, инди ня етмялийям ки, мяни имтащандан
кясмяйясиниз?- Ряшид soruşdu.
- Бяс, Мяъид сяня бир сюз демяйиб?!
- Дейиб, анъаг мяним о гядяря эцъцм чатмаз. Məciд
mənim ailə vəziyyətimi yaxşı bilıir. Bu, mənim imkanım
xaricindədir.
- Сиз тяряфлярдя балыг чох олур. Еля ися балыг эятирярсян, дейя Няби мцяллим тялябяси ilə əməlli-başlı sövdələşmə
aparmağa başladı.
- Мцяллим,Йардымлыда балыг олмур, ахы. - Ряшид utancaq
halda gülümsədi.
- Ня олсун, Лянкяранда ки олур, орадан аларсан, - дейя
Няби мцяллим israr етди.
Ялаъсыз галан Ряшид мцяллиминин фикри иля разылашмалы олду.
Üряйиндя: “фянни кими юзц дя тярсдир”, - дцшцндц.
Ряшид диэяр фянляри йахшы охуйурду. Института да юз билийи
иля гябул олунмушду. Няби мцяллимдян хошу эялмядийи цчцн
онун тядрис етдийи “Тярсими щяндяся” фяннинə дя o dərəcədə
maraq göstərmirdi. Чцнки Няби мцяллим охуду-охумады,
imtahan zamanı bütün tələbələrdən груп нцмайяндяляри
васитясиля пул yığырды. Пул вермяйян тялябя ися имтащандан
мцтляг кясилмялийди...
Имтащана çox аз bir vaxt галырды. Ряшид bir təhər də
olsa, tələbə yoldaşlarından borc götürüb, пул далыnъа
района yola düşdü. Йол бойу о, анъаг Няби мцяллим
барясиндя дцшцнцрдц. Bилирди ки, евдян она анъаг 50 манат
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пул веря билярдиляр. Ону да Няби мцяллимя верся, bir ayı o,
şəhərdə неъя доланаъагды, ня йейиб-ичяъякди?!
Ряшид щагсызлыгла барышмайан тялябя иди. Няби мцяллимин
тялябялярля бу ъцр ряфтары onda истяр-истямяз икращ щисси
ойатмışdı, гялбиндя мцяллиминя гаршы kəskin nifrəti vardı...
… Eвдякилярля саьоллашыб, йола чыхаркян
гардашы Адил
ъибиндян чыхардыьы пулу она узатды. Rəşid qardaşının verdiyi
pula gözucu nəzər yetirdi. Əлли манат иди. O, пулу кюнцлсцз
halda алıb ъибиня гойду. Ряшидин бу щярякяти böyük
гардашынын эюзцндян йайынмады. О, ялини Ряшидин чийниня
гойараг деди:
- Билирям, аздыр, амма евдякиляри дя дцшцнмяк лазымдыр.
Онларын гайьылары сянинкиндян аз дейил. Фикир елямя, имкан
олан кими йеня дя эюндярярям.
Ряшид ися гялбиндя ялли манатын щесабыны апарырды: “Йол
пулу беш манат, ушаглардан алдыьы он манат боръ, йолda
йемяйи дя елясин цч манат. Бяс Няби мцяллимя ня
веряъяйям?! Галан эцнляри неъя кечиряъяйям?”
Эянъ тялябя бцтцн бунлары фикирляшдикъя цряйи сыхылмаьа
башлады.
Автобус Масаллыда on дягигялийиня дайанды. Сярнишинлярдян кимиси щавасыны дяйишмяйя, кимиси дя сигарет чякмяк
цчцн автобусдан ашаьы дцшдцляр. Rəşid də siqaret çəkmək
üçün avtobusdan düşdü. O, ялиндяки сигарети йандырыб, фикирли
щалда тцстцнц ъийярляриня чякди. Бу заман мяктяб йашлы бир
оьланын: “балыг вар, балыг вар! Йаьлы, дадлы иланбалыьы вар!
Уъуз верирям, щамысы бирликдя он маната”, демяси Ряшиди
дцшцнъяlərinдян айылтды. Няби мцяллимин: “сиз тяряфлярдя балыг
олур, мяня балыг алыб эятирярсян, ондан сонра сяня
имтащанда гиймят йазарам” sözləri onun бейниндя йенидян
ъанланды.
Ряшид юз-юзцня дцшцндц:”Демяли, мян бу балыглары Няби
мцяллим цчцн алыб апарсам, онда имтащан мясялям щялл
олунаъаг, юзц дя он маната”.
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Ряшидин балыглардан о гядяр дя анлайышы йох иди. О,
балыгсатан оьлана йахынлашыб, сапа дцзцлмцш балыгларын
гиймятини йенидян сорушду:
- Нечяйя верирсян бу балыглары?
- Щамысы бирликдя он маната, - дейя оьлан щювлнак cavab
verdi.
Мян беля балыг щеч эюрмямишəм. Бунлар неъя
балыгlarдыр? Щеч балыьа охшамырлар ки? Bунлар даща чох
илана bənzəyir. - Ряшид тяяъъцб dolu baxışlarını оьлана
zillədi.
- Неъя?! Бу балыглар çox дадлы, йаьлы balıqlardır, əmi. Bу
балыглары
шящярдя даща чох “бюйцк” адамлар йейирляр.
Буnlar иланбалыгларыdır. Çяки, хяшям, зийад балыгларындан да
дадлы олурлар, - дейя оьлан сатдыьы балыглары хейли тярифляди.
- Онда бунларын щамысына сяккиз манат верирям, - дейя
Ряшид гиймяти ашаьы салмаьа чалышды.
- Йох, йох! Он манатдан бир гяпик дя ашаьы вермярям! Oьлан сюзцндян дюнмяди.
Яслиндя Ряшидя еля 10 манат да сярф едирди.
- Йахшы, балыглары эютцрцрям, анъаг онлары йахшы-йахшы
каьыза бцк ки, yolda ийи щисс олунмасын, - дейя Ряшид
гардашынын она вердийи пулдан on манат айырыб балыгсатан
оьлана узатды. Оьлан пулу алыб, йанындакы маьазайа qaçdı,
орадан чохлу каьыз эятириб, иланбалыгларыны бцкдц вя təcrübəli
bazar alverçiləri təbirincə: “Аллащ ъибиня бярякят версин”
деdi.
Ряшид галхыб автобуса минди, кечиб йериндя отурду. О,
аьыр йцкдян хилас олмуш adamlar кими дяриндян кюкс ютцрдц:
“dемяк, Няби мцяллимин балыг мясяляси, мяним дя имтащан
ишим щялл олунду”, - дцшцндц.
Бакыйа чатаr-çatmaz телефон будкасындан Няби
мцяллимин евиня зянэ вурду. Телефонu Няби мцяллим özü
götürdü, onu evdə gözlədiyini bildirdi. Ряшид мцяллиминин
цнваныны билдийиндян бирбаша onlara эетди. Няби мцяллим
тялябясини эцлярцзля гаршылады, ону зорла сцфряйя яйляшдирди.
- Балыг эятирдинми? - дейя Няби мцяллим дярщал сорушду.
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- Эятирдим, мцяллим, гапынын йанына гойmuşaм. - Ряшид
юзцндянразы щалда dilləndi.
- Наращат олма, бирисиэцн имтащанда гиймятини йазаъаьам, Няби мцяллим дя юз нювбясиндя Ряшиди архайын еləди.
Щямин эцн мцяллиминин тякиди иля Ряшид бир-бирляринин
саьлыьына бадя дя галдырдылар…
Ертяси эцн мцщазиря дярси idi. Nəbi müəllim auditoriyaya
girər-girməz tələbələrə:
- Щаны о, гара Ряшидди, ня зибилди?!
Tələbələr əvvəlcə çaşqın halda bir-birinin üzünə duruxdular. Sonra da arxaya çevrilib, gözlərini Rəşidə dikdilər.
İçərilərində pıqqıldaşıb gülüşənlər də oldu.
Ряшид лап архада отурмушду. Групда ики Ряшид вар иди.
Она “Qара Ряшид” дейирдиляр. Гара Ряшид айаьа галхды. Няби
мцяллим Ряшиди эюръяк, щеч кимдян чякинмядян ясяби
щалда:
- Утанмырсан, кющня, ийлянмиш иланбалыгларыны алыб эятирмисян?
- Мцяллим, анд олсун Аллаща, мян балыглары Масаллыдан
алмышам. Düzdür, mənim balıqdan o qədər də başım
çıxmır; amma bалыгсатан деди ки, бу балыглар чох дадлы
вя йаьлы олур, - Ряшид анд-аман еляди.
- Йахшы, галсын, гуллуьунда. Онсуз да сабащ имтащанды,
сяня гиймят йазсам, ялими кясяcəyям, - дейя Няби мцяллим
бцтцн тялябялярин гаршысында Ряшидя хябярдарлыг етди.
Щямин ахшам, иланвуран йатды, Ряшид йата билмяди.
Özünə сюз верди ки, яэяр Няби мцяллим сабащkı имтащандан
она гиймят йазмаса, ону бычаглайаъаг.
Sящяр еркян дурdu, чюряк бычаьыны эютцрцб, жакетинин
алтындан шалварына кечирди.
Имтащан башламаздан яввял груп нцмайяндяси йеня
дя Ряшидя йахынлашыб Няби мцяллимин нювбяти сифаришини она
чатдырды. Rəşid isə qrup nümayəndəsinə xəbərdar elədi ki, o
qədər pulum yoxdur, əgər Няби мцяллим mənə qiymət
yazmasa, onu vuracağam...
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Бир аздан груп нцмайяндяси йеня дя эялди. Ряшидi
kənara çəkib qulağına pıçıldadı: “Няби мцяллим дейир ки, о,
тялябялярдян кибрит истяйяъяк. Ряшид кибрит гутусунун
ичярисиня 50 манатı гойуб она веряр” .
Ряшид бу дяфя Мяъидин фикри иля разылашды. Анъаг онда
ъями отуз манат пул варdı. О, буну груп нцмайяндясиня
билдирмяди. Nювбяти груп йолдашларыйла имтащан отаьына эирди.
Кечиб цчцнъц ъярэядя отурду. Бу вахт Няби мцяллим дя
отаьа дахил олду. Ряшид тез 30 манаты бцкмяляйиб кибрит
гутусунун ичярисиня гойду.
- Ушаглар, кимдя кибрит вар? - Няби мцяллим тялябялярдян
сорушду. Бу паролу Ряшид дярщал анлады.
- Няби мцяллим, мяндя вар, буйурун, - дейя Ряшид ъялд
ъибиндян кибрит гутусуну чыхарыб мцяллимя uzatdı.
Няби мцяллим кибрит гутусуну алан кими дящлизя чыхды.
Амма чох кечмядян o, эери гайытды вя ясяби щалда кибрит
гутусуну Ряшидин цстцня атараг, уъа сясля:
- Адя, бu йанмайан кибрити мяня нийя вермисян? Мяни яля
салырсан?! Инди бахарыг, эюряк, неъя имтащан веряъяксян?!
- Няби мцяллим, мян бу эцн няйин бащасына олур-олсун,
сиздян гиймят алаъаьам, - дейя Ряшидин дили динъ дурмады.
- Бахарыг, - Няби мцяллим ясяби аддымларла отаьы тярк
етди.
Имтащан башлады. Aссистен йашлы бир qadın иди. Няби
мцяллимин бюйрякляри хястя олдуьундан
тез-тез байыра
чыхырды.
Ряшид щяр шейи дягиглийиня кими юлчцб-бичмишди. Dаща
башга ялаъы галмамышды. Инди о, Няби мцяллимин нювбяти дяфя
байыра чыхмасыны эюзляйирди. Гиймят китабчасыны да Мяъидя
вермямишди, юзцндя иди.
Няби мцяллим яйилиб ассистентинин гулаьына няся деди вя
айаьа галхыб аудиторийадан дящлизя чыхды. Ряшид Няби
мцяллимин дящлиздян эялян аддым сяслярини саймаьа
башлады. Туалет дящлизин гуртараъаьында иди.
Дящлиздян айаг сясляри кясилян кими Ряшид icazə almadan
ъялд йериндян галхыб, birbaş Няби мцяллимин архасынъа
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йцйцрдц. Ряшид Няби мцяллими туалетин эиришиндяъя йахалады.
О, ъялд ял атыб жакетинин алтында эизлятдийи чюряк бычаьыны
чыхаrtdı və Няби мцяллимин боьазына диряди. Мцяллимин рянэи
гачды, сифяти санки юлмцш инсанын бянизиня дюндц.
Яэяр мяня гиймят йазмасан, бу дягигя сяни
юлдцряъяйям, - дейя Ряшид эюзляри гызмыш щалда гышгырды.
- Йазарам, йазарам! Сян дялиймишсян ki! Ял сахла! Бычаьы
эери чяк! - Няби мцяллим йалварыъы тярздя Ряшидя деди.
Hələ də özünə gəlməyən müəllim azca nəfəsini dərib,
əlavə etdi:
- Эедяк, аудиторийада гиймятини йазым.
- Yох, бу дягигя, бурада йазаъагсан, - дейя Ряшид səsinin
tonunu bir az da dəyişdi. - Йа бу дягигя гиймятими
йазаъагсан, йа да сяни юлдцряъяйям. Гой щеч олмаса,
диэяр тялябялярин ъаны сяндян гуртарсын!
- Ай бала, дедим ки, йазарам, - дейя Няби мцяллим эюзляри
ганла долмуш тялябясини сакитляшдирмяyə çalışdı.
- Сяня дедим ки, бу дягигя йаз! Ала, бу да сяня гиймят
китабчасы, - Ряшид о бири ялиндя щазыр тутдуьу гиймят
китабчасыны Няби мцяллимя веряряк тякид етди.
Ялаъсыз галан Няби мцяллим инадкар тялябясиня elə
tualetdəcə гиймят йазмаг мяъбуриййятиндя галды.
Ряшид аудиторийадан иъазясиз чыханда, ассистент
мцяллимя онун жакетинин алтындан чыхан бычаьы эюрцбмцш.
Мцяллимя тез деканлыьа дцшцб, баш верян щадися барясиндя
онлары мялуматландырır.
Ряшид Няби мцяллимя гиймят йаздырандан сонра йенидян
аудиторийайа гайытды. Тялябяляр onu хябярдар етдиляр ки,
мцяллимя ондан деканлыьа шикайят едиб. Ряшид тез бычаьы
чыхарыб, ачыг пянъярянин йанында отурмуш тялябя достуна
ютцрдц. Досту да бычаьы ачыг пянъярядян байыра атды. Еля бу
вахт факцлтя деканы иля бярабяр цч мцяллим аудиторийайа дахил
олду.
- Кимдир бурада хулиганлыг едян? - Декан тялябялярдян
сорушду.
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- Мцяллим, бурада хулиганлыг едян олмайыб, - дейя груп
нцмайяндяси cavab verdi.
- Неъя йяни, олмайыб? Бяс Ряшид кимдир? - Декан груп
нцмайяндясиндян сорушду.
- Мцяллим, Ряшид имтащанını вериб эедиб. Истяйирсинизся,
имтащан вярягиня баха билярсиниз...
Доьрудан да, гара Ряшидин групдакы адашы имтащан вериб
эетмишди.
- Бяс, Няби мцяллим щарададыр? - Декан сорушду.
Бу вахт Няби мцяллим аудиторийайа дахил олду.
- Ялясэяр мцяллим, бу йашымда бюйряклярим мяня ращатлыг
вермир, - Няби мцяллим щеч бир шей олмамыш кими факцлтя
деканына səhhəti barədə эилейлянди.
- Йахшы, Няби мцяллим, имтащаны давам етдирин, - декан
мцяллимлярля бярабяр даща щеч ня демядян аудиторийаны
тярк етди.
Факцлтя деканы да баш верян щадисяни там тяфяррцаты иля
юйряняндян сонра, бу мясялянин о гядяр дя дяринлийиня
эетмяди.
Nəbi müəllim isə Rəşid olayından sonra bir daha heç bir
tələbəni imtahanda incitmədi...
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Ляйагят
(hekayə)
... Keçən əsrin doxsanıncı illəri иди. Tанынмыш щцгуг
гязетляринин бириндя шюбя мцдири ишляйирдим. İşə isə müxbir kimi
башламышдым. Гязетин щяр сайында ян азындан ики-üç мягалям
дяръ олунурду. Tясисчи və баш редактор баъарыглы və perspektivli
бир jurnalist иди. Ишиня чох ъидди вя мясулиййятля йанашырды. О
щям юзцня, щям дя ишчиляря гаршы чох тялябкар иди. Йашынын аз
олмасына бахмайараг, республиканын яксяр танынмыш адамлары
иля исти мцнасибят qura bilmişdi. Коллективдя ъидди низам- интизам
hökm sürürdü. Ишя эеъикмяйи севмязди. Yалан данышан, щяр
щансы бир обйектя ондан хябярсиз эедян, идаря вя тяшкилатлардан йазы щазырлайаркян «щядиййя» эютцрян jurnalist еля
щямин эцн ишини итирмiş олурду. İşçilərə hər dəfə тапшырырды ки,
щеч кимдян «щядиййя» гябул етмясинляр. Ня проблемляри
оларса, онa мцраъият етсинляр. Бир дя ки başqa qəzetlərlə
müqayisədə, bizim mətbu orqanın əməkdaşları щям йцксяк
гонорар, щям дя йцксяк мааш alırdılar. Даща мящсулдар
ишляйян ишчийя ися айын сонунда мцкафат да вериliрди. Она
эюря дя бu гязетдя ишлямяк ürəyimcə иди. Баш редактор да
мяним ишэцзарлыьымы щямишя гиймятляндирирди. Ишимдя вя
коллективдя доьру-дцрцст олдуьум цчцн онун етибарыны
газанмышдым. Mяня инанырды. Мян дя щямишя чалышырдым ки, бу
инамы və etibarı горуйуб сахлайым. Baş redaktor iшчиляринин
гайьысына галмаьы да унутмурду. Ehtiyacı olanın məsələsini
dərhal həll edirdi. İмкансызлара da щямишя ял тутурду...
Инам və etibarla баьлы бир ящвалаты щеч вахт унутмурам.
Мааш яряфяси иди. Баш редактор мяни йанына чаьырды вя
гулаьыма астадан: “эял мяним йеримдя отур, мян эяляня
кими yerindən дурма! Сийирмядя башгасына чатаъаг əmanət
вар. Буnu анъаг сяня етибар едирям. Бир саата кими
qayıdacağam” - деди.
Дцзц, o, сийирмядяki əmanətin miqdarını mənə сюйлямяди,
мян дя сорушмадым. Сящяр саат on bir радяляри иди. Баш
редактор йерини мяня тящвил вериб эетди. О заман редаксийамыз
tək bircə otaqda yerləşirdi. Бцтцн ишчиляр - səkkiz няфярин щамысы
щямин отагда otururdu. Mən xeyli gözləməli oldum. Artıq saat
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iki idi. O isə gəlmək bilmirdi. Мян də йеримдян tərpənməmişdim. Щятта, “zəruri олан йер”я dя эедя билмямишдим. Чцнки
мяня яманят етибар олунмушду. Дцзцнц дейим ки, бу, биринъи
дяфя дейилди. О, беля шейляри dəfələrlə мяня чох етибар
етмишди. Мян də бу етибары щямишя горуйуб сахламаьа
чалышырдым. Axı “Əmanətə xəyanət olmaz” söyləmişlər. Няся...
Артыг саат 3-я галырды. Ишчилярин щамысы редаксийада отуруб
гязетин нювбяти сайы цчцн мягаля щазырлайырды. Нящайят ки,
Баш редактор эялиб чыхды. О, отаьа дахил олан кими йерими она
təhvil вериб “zəruri олан йеря” tələsdim. Мян гапыдан чыхаркян:
-- Ъямил мцяллим, узаьа эетмяйин, bu gün маашларынызы
веряъяйям, - deyə bаш редактор arxadan mənə səsləndi.
Мян дя:
-- Инди qayıdıram - cavab verдим.
Щямин эцн маашымы алыб evə базарlıq еləдим.
Ертяси эцн ишя эяляндя эюрдцм ки, отагдакы ишчилярin щамыsı
yaman дилхорду. Nя баш вердийини сорушдум. Ишчилярдян бири
эцля-эцля мяндян сорушду:
-- Ъямил мцяллим, пулун щамысыны хярълядиниз?
-- Хейр. Евя базарлыг еlədim, bir az da qalıb, - щеч нядян
хябярsiz kimi ъаваб вердим. Dцшцндцм ки, ушаглар бялкя
эцнорта йемяйиня “сообразим” едирляр, она эюря пулумун
олуб -олмадыьыны сорушурлар. Мян дя яввялкитяк дцзцнц дедим.
Баш редактор ися пюртмцш щалда йериндя отурmuşdu - щеч ня
данышмырды. Назим бу дяфя ъидди тярздя деди:
-- Ъямил мцяллим, дцнян сизя етибар едилян пулuн бир пачкасы
йохдур.
Буну ешидян кими, elə bil məni elektrik cərəyanına qoşdular.
Bir anlığa dinib - даныша билмядим. Нитгим тутулду. Yыхылмамаг
цчцн стуллардан бириня йавашъа яйляшдим. Баш редактор
вязиййятимиn dəyişdiyini эюрüb ишчилярин цстцня гышгырды:
-- Ъямил мцяллимля ишиниз олмасын! Бурада onluq бир иш йохдур!
Ъямил мцяллими щамыныздан йахшы таныйырам. Hamınız biləsiniz
ki, bu редаксийада ян çox етибар етдийим адам məhz odur. Ona
görə də fikri yanlış yerə yönəltməyin. Ona юзцм qədər инанырам!
Мян юз оьруму тезликля тапаъаьам! Ъямил мцяллим, сиз щеч
наращат олмайын! Мян сизя щямишя эцвянмишям, инди дя
эцвянирям. Yenə təkrar edirəm. Бу мясяля сизлик дейил! Сиз бу
барядя щеч кефинизи дя позмайын! Оьруну hökmən тапаъаьам!
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Юзцмя эяля билмирдим. Hалымын дяйишдийини эюрян bаш редактор йериндян дуруб, йаныма эялди, голума эириб байыра
чыхарtды.
-- Ъямил мцяллим, сизя дедим ки, наращат олмайын! Мян оьрунун ким олдуьуну тяхмини билирям, - deyə baş redaktor мяни
сакитляшдирмяйя чалышды.
-- Sийирмядя пул олдуьуну мяндян башга даща ким билирди?
-- Ишчилярин щамысы билирди - baş redaktor деди. - Пулу мян гайыдыб
эяляндян сонра эютцрцбляр. Чцнки сиздян сонра мян дуруб,
ондягигялик щараса чыхдым. Пулу да elə щямин вахт эютурубляр.
Сиз фикир елямяйин! Мян ону тапаъаьам! Инди ися эедяк
отаьа. Мян онлара Гурани-Кяримя анд ичдиряъяйям. Aртыг
цчцнъц дяфядир ки, belə оьурлуг едирляр!
-- Цчцнъц дяфя?! - тяяъъцбля сорушдум.
-- Bəli, bəli, üçüncü dəfə. Amma bу дяфя ону баьышламайаъаьам! - baş redaktor ясяби щалда деди. - Бу, хяйанятдир,
Cəmil müəllim!
Биз гайыдыб, йенидян отаьа daxil olduq. Бцтцн ишчилярин
нязярлярии baş redaktora дикилмишди.
-- Щамыныз бурадасыныз. Bu aхшам щамыныз гцсул verярсиниз.
Сабащ щамынызы Гурани-Кяримя анд ичдиряъяйям! - Baş redaktor
qərarını билдирди.
Мян онсуз да намаз ящлийдим. Буна бахмайараг, ахшам
евя эялян кими гцсул алдым. Анъаг сабаща кими йата билмядим.
O эцн ишя щямишякиндян даща тез эялдим. Йарым саатдан
сонра бцтцн ишчиляр эялди, тякъя бир няфярдян башга. Baş
redaktor da эялди. Мян дедим ки, биринъи мян анд ичмялийям!
Baş redaktor эцляряк деди:
-- Даща кимсянин анд ичмясиня эяряк галмады! Инди щяр кяс
юз иши иля мяшьул олсун!
-- Неъя?! Инди биз анд ичмяйяъяйик?! - щяйəъанлы щалда
сорушдум.
-- Дедим ки, ишинизля мяшьул олун! Ъямил мцяллим, щяр шей юз
гайдасындадыр! Nаращат олмайын! Мян оьруму тапдым!
Щямин эцн эцнорта фасиляси заманы baş redaktor йалныз
мяня оьрунун ким олдуьуну сюйляди. Dediyinə görə, мяндян
сонра бир нечя дягигялик байыра чыхыб, o адам да фцрсятдян
истифадя едяряк, ял атыб, сийирмядян пулун бир “пачка”сыны
эютцрцб.
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Ишчиляр шцбщялянмясин deyə, baş redaktor щямин адамы
дярщал дейил, бир айдан сонра ишдян чыхарtды...
... Нащар фасиляси йениъя гуртармышды. Иш отаьымын гапысы
дюйцлдц. Ичяри танымадыьым цч няфяр дахил олду.
-- Салам, бизя Ъямил мцяллим лазымдыр, - дейя онлардан
щцндцрбойлу, цзцтцклц, орта йашлы бириси диллянди.
-- Мяням, буйурун, сизи ешидирям, - дейя онлара отурмаг
цчцн йер эюстярдим.
-- Бизи сизин йаныныза щямкар йолдашларыныздан бириси эюндярди.
Деди ки, бу ишдя бизя ancaq siz кюмяк едя билярсиниз. Бизим
сиздян бир риъамыз олаъаг. Bir yazını гязетинизин нювбяти
сайында dərc етdirəsiniz. Буйурун, бу, мягаля, бу да йазынын
зящмят щаггы, - дейя щямин адам ялиндя тутдуьу йазы ilə
bərabər, bir zərf də mənə узатды.
-- Йазыны мяня верин, zərfi ися ъибинизя гойун - дедим.
-- Йох, йох, Ъямил мцяллим. Siz nə danışırsınız? Бу, сизин
зящмят щаггыныздыр, - цзцтцклц адам етираз етмяйимя бахмайараг, ялиндяки zərfi столумун цстцня гойду.
-- Сизя дедим ки, zərfi эютцрцн! - ясяби щалда сясимин тərzini
dəyişdim. - Сизя ким дейиб ки, Ъямил мцяллим гязетдяки щяр
щансы йазыйа эюря кимдянся пул алыр! Дедим ки, эютцрцн бу
zərfi! Йохса эятирдийиниз мягаляни охумадан юзцнцзя гайтараrам.
-- Йахшы, йахшы, Ъямил мцяллим. Даща ясябiляшмяк ня цчцн?! Цзцтцклц адам bu dəfə яйилиб столун цстцня гойдуьу zərfi
эютцрдц.
-- Йахшы, сиз эедя билярсиниз. Мягаляни охуйаъаьам, мяслящят
оларса, гязетин нювбяти сайlarында dərc etdirəcəyəm. - дедим.
-- Ъямил мцяллим, бу йазы щюкмян эетмялидир! - Онлардан арыг,
алчагбойлусу тез диллянди. - Üмид едирик ки, бу мягаляни qəzetinizdə dərc etdirəcəksiniz.
-- Дедим ки, бахарыг. - Sющбяти даща узатмаг истямядим. İşim
çox idi, диэяр йазылара да бахмалыйдым.
-- Йахшы, Ъямил мцяллим, саь олун! - Hяр цчц айаьа галхыб
мянимля эюрцшdü və гапыйа тяряф эетди.
-- Саь -саламат! - дедим.
-- Бир дягигя, Ъямил мцяллим! - дейя онлардан бири ъялд эери
дюняряк, bayaqkı zərfi йенидян столумун цстцня гойду вя эери
дюнцб, ити аддымларла отаьы тярк етди.
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-- Беля олан щалда, бу йазыны вермяйяъяйям! - Онларын
архасынъа səslənib, qeyri-ixtiyarı başımı buladım.
Онлар эедяндян сонра столун цстцндяки zərfi ачыб бахмадан сийирмяйя гойдум. Беля шейляри щеч вахт севмяздим.
Ялбяття bilirdim ki, bu, рцшвят щесаб олунур. Рцшвят верян,
рцшвят алан адама да щямишя нифрят етмишям. Рцшвят инсаны
эюзцкюлэяли едяр, башгаларындан асылы вязиййятя салар. Она эюря
дя баъардыьым гядяр инсанлара тямяннасыз кюмяк етмяйи
хошлайырdм. Щям маашым йахшы иди, щям дя йазыларыма эюря
гязетин рящбяри мяня йцксяк гонорар, ики айдан бир isə
мцкафат верирди. Bаш редактор bилирди ки, Ъямил мцяллим qəzetin
mənafeyini hər şeydən üstün tutur. Ону щяр щансы бир “васитяйля”
йолдан чыхармаг heç cür мцмкцн дейил...
Bir дяфя редаксийада baş redaktorun ад эцнцнц гейд
едирдик. Мяълисин апарылмасыны baş redaktor мяня тапшырмышды.
Мян дя цряк сюзлярини демяк цчцн ишчиляря бир-бир сюз верирдим.
Щамы истяйирди ки, baş redaktor щаггында даща чох тяриф, даща
чох bəlağətli сюзляр десин. Мяддащлыг еля бир сявиййяйя чатды
ки, axırda сябябкар онларын сюзлярини йарымчыг
кясмяк
мяъбуриййятиндя галды. Чцнки baş redaktor мяддащлыьы севмязди. Ахырда o, айаьа галхыб, бир нечя кялмя сюз демяк истядийини
билдирди. Щамы марагла gözünü onun ağzına dikmişdi.
-- Яввяла, цряк сюзляринизя эюря щамыныза тяшяккцр едирям.
Сиз мяни о гядяр тярифлядиниз ки, юзцм- юзцмдян шцбщялянмяйя
башладым. Дцшцндцм ки, доьрудан да, мян бу дейилян сюзлярин
щамысына лайигям?! Мян ися дейирям: Xейр! Бу сюзляр
мяддащлыгдан башга бир шей дейил. Няйинся хатириня tərifli сюзляр
ешитмяйи севмирям. Mяндя о гядяр чатышмайан ъящятляр вар ки,
щеч бириниз онлардан зярряъя данышмадыныз. Инсаны цзцня
тярифлядикъя юзцня вурьунлуг йараныр. Əн йахшы одур ки, йолдашынын
чатышмайан ъящятлярини онун цзцня дейясян. Тябиидир ки ад
эцнцндя щамы сябябкара хош сюзляр демяk istəyir. Анъаг мян
буну хошламырам. Щамыныз мяни тярифляди, мян ися дейирям,
галдырын бу бадяляри индийя кими юз доьру, дцзэцн йолундан
дюнмяйян, истяр ъямиййят арасында, истярся дя коллективдя
həmişə юз шяряф вя ляйагятини горуйуб сахламаьы баъаран,
щеч бир тясир алтына дцшмяйян, daim ягидясиня вя мянлийиня
садиг галан, киминся гаршысында няйя эюряся яйилмяйян, ишиня
həmişə ъан йандыран, йолдашлыьы йцксяк гиймятляндирян,
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инсанларла həmişə мещрибан доланмаьа чалышан, онлара даим
щюрмятля йанашан...
-- Эюрясян, бу хошбяхт инсан кимдир?! - ишчилярдян кимся
йериндян реплика атды. Baş redaktor ися она фикир вермядян
сюзцнц давам етдирirди:
щяр бир иши сябiрля və тямкинля
эюрмяйи хошлайан, истяр давранышында, истярся дя сюзляриндя
щямишя диггятли олмаьа чалышан, йалан данышмаьы севмяйян,
фикир вя дцшцнъяляриндя сабит вя дюнмяз олан, эюзцтох,
гцрурлу, щеч бир шейля сатын алынмайан, етибарлы достум,
коллективиmizin севимлиси Ъямил мцяллимин саьлыьына!
-- Ъямил мцяллим доьрудан да, дейилянляря лайиг инсандыр, дейя ишчи ханымларымыз бир аьыздан дилляндиляр.
-- Ону йолундан чыхармаг мцмкцн дейил! - диэяр бир ханым
ишчимиз бяркдян эцляряк, йолдашларынын sözünə qüvvət verdi.
-- Инъисяниз дя, инъимясяниз дя щамынызын йанында ачыг
дейирям ки, Ъямил мцяллими щамыныздан даща чох истяйирям,
она даща чох инанырам, - дейя baş redaktor сюзцнц
тамамлады...

***
... Гязетин нювбяти сайына эедяъяк материаллары щазырлайыб
бахылмасы цчцн баш редактора тягдим етдим. Сонра
эюзлянилмяз «гонаглар»ын эятирдийи материалы охумаьа башладым.
Мягаля бир няфяря гаршы йазылмышды. Йазыда тянгиддян даща
чох тящгиря йер верилмишди. Щямин мягалядя bəlli бир идаря
рящбярини неъя дейярляр, «йыхыб, сцрцмцшдцляр». Мян йазыны
охуйуб, сийирмяйя гойдум. Фикирляшдим ки, бялкя мягалядя
адыэедян бу идаря рящбяри иля юзцм тякбятяк эюрцшцм.
Ялбяття ки онун щаггында йазылан мягаляни она эюстярмядян.
Бялкя, бу йазы щямин адама гаршы гярязлə hazırlanıb. Bу
адам bəlkə щеч məktubda йазыланлара лайиг дейил. Бялкя йени
рящбяря чамыр атырлар, дцшмянляри ону инсанлар арасында
эюздян, коллектив ичиндя щюрмятдян салмаг истяйирляр. Беля
щалларын шащиди чох олмушдум. Она эюря дя yazını щяртяряфли
арашдырмаq lazım idi ки, сонракы эцнdə чыхылмаз вязиййятя
дцшмяyim.
Дцздцр, еля журналистляр дя олурду ки, щяр щансы бир
идарядян редаксийайа шикайят мяктубу дахил олан кими ону
эютцрцб, дярщал щямин идаряйя гачырдылар. Вя билдирирдиляр ки,
онлардан редаксийайа шикайят мяктубу дахил олуб. Бязян ися
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гязет редакторлары беля шикайят мяктубларыны юзляри тяшкил
етдирирдиляр. Шикайят мяктубунун гязетдя дяръ едилмямяси
цчцн тябиидир ки, щямин идаря вя йа тяшкилат рящбяри журналистля
базар açmaq мяъбуриййятиндя галырды. Йяни истямирди ки, ады
гязет сящифяляриндя щаллансын. Мян ися qəzetdə işlədiyim
ilлярдя бу ъцр щаллара гятиййян йол вермirdим. Няйя эюряся,
киминся бостанына даш атмаьы, киминся щаггында олмайан
йалан мялумат вермяйи, сифаришли, гярязли, мягсядли йазылары щеч
бир вахт йазмаздым. Чцнки буна он цч ил ишлядийим мцяллимлик
етикам da йол вермирди. Он цч ил орта мяктябдя шаэирдлярин
тялим - тярбийяси иля мяшьул олмушдум. Журналистика сащясиндя
дя мцяллим ишлядийим кими чалышырдым. Онun üçün бу материалы
да щеч кимин хябяри олмадан йохламаьы гярара алдым.
Иш эцнцн гуртармасына аз галырды. Мягалядя адычякилян
идарянин телефон нюмрясини йыьдым. Катибя гыздан мцдири
сорушдум вя мцмкцнся онунла telefon əlaqəsi yaratmaq
истядийими билдирдим. Катибя гыз кимлийими сорушду. Мян дя
кимлийими вя иш йерими сюйлядим. Аз кечмяди ки, мцдир мянимля
ялагяйя эирди. Яэяр мцмкцнся, онунла еля бу эцн ишдян
сонра
эюрцшмяк
истядийими
билдирдим. О, məni идарядя
эюзляйяъяйини bildirди. Щятта лазымса машыныны архамъа
эюндярмясини билдирди. Мян чох мцдирлярля, полис ряисляри,
прокурор вя мящкямя сядрляри иля тямасда олмушдум,
онлардан мцсащибяляр эютцрмцшдцм, баряляриндя мягаляляр
йазмышдым, амма onların heç birindən бу ъцр нязакятли сюзляр
eşitməmişdim. Mən onun arxamca машын эюндярмясиня разы
олмадым. Ишдян чыхыб, щямин идаряйя эетдим. Катибянин йанында
чох эюзлямядим, гыз мцдиря эялдийими билдирян кими, о мяни
дярщал гябул етди.
Мян ичяри эирян кими мцдир отурдуьу йердян айаьа галхыб,
габаьыма эялди вя кющня танышы тяк сямимиййятля:
-- Хош эялмисиниз! - деyə mənimlə əl görüşdü.
Özümü тягдим етдим, журналист вясигями чыхарыб
она
göstərмяк истядим.
-- Lазым дейил, сиз ки юзцнцзц телефонда тягдим етмисиниз, даща
рясмиййятя ня ещтийаъ, - дейя мцдир эцлцмсяди. - Чай, кофе?
-- Зящмят олмазса, чай! - onun тяклифиня етираз етмядим.
Мцдир селектор васитясиля катибя гыза ики финъан чай сифариш
етди.
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Mцдир эялишимин мягсядини сорушмады. Мян дя онунла
садяъя танышлыг хатириня эялдийими билдирдим. Онун щаггындакы
материал барясиндя ися биръя кялмя дя söz açmadım. Sадяъя
олараг, бу адамын щям инсани кейфиййятлярини, щям
ишэцзарлыьыны, щям дя танымадыьы инсанларла илкин цнсиййяти неъя
гурдуьуну юйрянмяйя чалышырдым. Бурада мяним икинъи
ихтисасым, психолог олмаьым кюмяйимя эялди. Мян мцдиря
суаллар верирдим, о ися щеч бир тяряддцд етмядян суалларымы
ъавабландырырды. Mцдирля бир саатдан чох мцхтялиф мювзуларда
сющбят apardım.
Сонда онунла танышлыьыма мямнун олдуьуму билдирдим.
Артыг эеъ иди, эетмяк вахты иди. Mцдирля саьоллашыб, айаьа
галхдым. О да отурдуьу йердян галхыб, мяни гапыйа гядяр
ютцрдц. Вя бирдян онун ялинин ъибимя эирдийини щисс етдим.
-- Nя eдирсиниз, мцдир бяй? - дейя пюртмцш щалда сорушдум.
-- Бу, еля дя бир шей дейил, биз журналистляря щюрмят яламяти
олараг...
-- Баьышлайын, мян сизин дцшцндцйцнцз журналистлярдян дейилям, дейя онун ъибимя saldığı “щядиййя”ни чыхарыб, юзцня гайтардым.
- Яэяр билсяйдим ки, сиз buraya эялишимин məhz, буна эюря
oлдуьуну зянн етмисиниз, онда сизинля бу гядяр
сющбят
етмяздим. Мян садяъя, сизинля таныш олмаг истяйирдим. Щамысы
бу гядяр. Йяни инсанлары даща йахындан юйрянмяк мяним щям
дя икинъи пешямдир. Чцнки инсанлары йахындан юйрянмядян
онлар щаггында доьру - yanlış фикир йцрцтмяк мцмкцн дейилдир.
-- Сиз Аллащ, баьышлайын! Мян еля билдим ки, сиз дя...
-- Сизи баша дцшцрям. İndi zəmanə başqa cürdür. Идаряйя
журналист эялибся, она “щюрмят” олунмалыдыр. Амма щамы ейни
дейил. Мян сизинля танышлыгдан мямнун оlдум, чцнки щардаса
сящв едя билярдим. Инди дахилимдя бир ращатлыг щисс етдим.
-- Сиз доьрудан да, щеч журналистя охшамырсыныз. Эялишинизин
сябябини дя билмядим. - Мцдир тяяъъцбля цзцмя бахды.
-- Дедим ахы, бу gəlişimin məqsədi sizinlə бир танышлыг кюрпцsü
yaratmaq idi - gülümsədim.
-- Еля ися мяниm визит картымы эютцрцн! Истядийниз вахт мяни
арайа билярсиниз. Щяр щансы бир проблеминiz оларса, мян сизя
йардымчы ола билярям. Мян дя сизинля танышlığa görə шад
олдум, - дейя мцдир ялими бярк- бярк сыхды. - Щя, сцрцъцмя
тапшырмышам, сизи евя гядяр апараъаг.
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-- Хейр, хейр, лазым дейил! Onsuz da mən şəhərdə yox, uzaqda
yaşayıram. Зящмят олар! Yахынлыгдакы метройа эедяъяйям, дейя sürücünün məni evə aparmasına qəti етираз етдим.
-- Щеч бир зящмяти йохдур. Еля ися сцрцъцм сизи метройа
кими апарар. - dedi.
Sцрцъц мяни йахынлыгдакы метройа эятирди.
Mən artıq birmənalı şəkildə qərara gəlmişdim ki, redaksiyaya
gətirilən o yazını гязетдя дяръ етмяйим. Чцнки ямин олдум
ки, бу йазы щямин мцдиря гаршы гярязли вя сифаришли йазылыб.
Эюрцнцр, бу йазынын архасында кимлярся durur. Çалышырдым ки, bu
cür галмагаллардан узаг олум. Bir sözlə, гязетимизин нювбяти
сайында щямин мягаляни вермядим.
Гязет чыхан эцнц иди. Сящяр саат on bir радяляриndə
hямин адамлар йенидян отаьыма эялдиляр вя йазынын qəzetdə
эетмямясинин сябябини сорушдулар.
Мян:
-- Мяслящят билмядиk - дедим.
Онлардан бири:
-- Айдындыр, демяк, сиз эедиб, мцдирля эюрцшмцсцнцз,
щаггынызы да артыгламасы иля алмысыныз. Еляsə ня гядяр истяйирдиниз, биз верярдик дя... - ясяби щалда диллянди.
Onun sözlərinə mən də ясябiляшдим:
-- Яввяла, данышыьыныза фикир верин! Сиз мяни танымайа танымайа, о сюзляри неъя дилинизя эятирирсиниз?! Мян кимсядян
индийя кими пул эютцрмямишям! О ки ola сизин кимилярдян.
Башгасына бющтан атмаг, щагсыз йеря адамлары нцфуздан
салмаг, нормал ишляйян адамларын ишиня кюлэя салмаг, онлары
шантаж етмяк кишийя йарашан иш дейил! Мян беля йазыларын
гязетдя эетмясиня щеч вахт йол веря билмярям! Чцнки бунун
мясулиййятини гязет вя гязетин рящбярliyи дашыйыр. Bunu heç
fikirləşmisinizmi?! Мягалядя ишлянмиш o ифадяляря эюря мясулиййяти ким бойнуна эютцряр?! - deyib, siyirmədəki onların qoyub
getdiyi zərfi və gətirdikləri yazını юзляриня гайтардым.
-- Ня олсун, сиз вермяzsiниз, апарарыг башга гязетдя dərc
etdirərik! Бу пулдан щеч бир журналист имтина етмяз! Щеч ким
газанъындан гачмыр ki, сизин кими! Сиз чюряк йейян адама
охшамырсыныз, - hцндцрбойлу оьлан яда иля диллянди.
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-- Мян юмрцм бойу бу ъцр ишлярдян чюряк йемямишям.
Апарын, истядийиниз qəzetə верин! Мянъя, виъданы олан журналист бу
мягаляни qəzetdə dərc etdirməz! - дедим.
-- Она бахарыг! Биз бу мягаляни чап етдиряъяйик вя щяля цстялик,
эятириб, сизя дя эюстяряъяйик! - дейя онлар инъимиш щалда отаьы
тярк етдиляр.
Ики эцндян сонра “достларым” йенидян отаьыма эялдиляр. Онлар
ялляриндяки гязетляри мяня эюстяряряк, эцля - эцля:
-- Ъямил мцяллим, бяс дейирдиниз ки, бу мягаляни щеч ким
qəzetində dərc edə bilməz. Бахын, эюрцн неъя верибляр! - dedilər.
Мян гязетя бахмадан:
-- Вай сизин вя oну дяръ едян журналистин бундан сонракы
щалына! Инанмырам ки, бу йазыйа эюря кимся həmin jurnalistə və
сизляря “чох саь олун” десин! - дедим.
Həmin ящвалатдан бир айдан чох keçirdi. Иш эцнцн сонуна
аз галmış телефонум зянэ чалды. Дястяйи галдырдым. Назик сясли
гыз мяни сорушурду. Дедим ки, данышан еля Ъямил мцяллимdir.
О bildirди ки, мцдирляри мянимля данышмаг истяйир. Мян
мцдирляринин кимлийини сорушдум. Ханым гыз деди ки, о, мяни
таныйыр. Чох кечмяди ки, йоьун сясли бириси саламдан сонра,
мяним hal-ящвалымы сорушду вя ишдян сонра мянимля
эюрцшмяк истядийини билдирди. Мян етика хатириня ону танымадыьымы вя мцмкцнся юзцнц тягдим етмяйи хащиш етдим. О ися
ъавабында билдирди ки, биз артыг танышыг вя бир дяфя дя
эюрцшмцшцк. Мян isə onun məni hardan tanıdığını щеч ъцр
хатырлайа билмядим. Müdir onu da dedi ки, артыг сцрцъцсцнц
мяним архамъа эюндяриб, инди иш йеримя чатмыш олар. O,
машыны танымаьым цчцн онун дювлят нюмря нишаныны,
маркасыны вя рянэини сюйляди.
Ишдян чыхыб няшриййатын гаршысында мцдирин нишан вердийи
машыны ахтардым. Тез дя тапдым.
Мяни идарядя бир ай бундан юнъя эюрдцйцм катибя гыз
гаршылады. О мяни дярщал мцдир бяйин отаьына апарды. Мцдир
бяй мяни эюръяк, кечяндяфякитяк отурдуьу креслодан галхыб,
мянimlя сямими эюрцшдц. Вя эери гайытмаг истяйян катибя
гыза:
-- Бизя мцряббяли pürrənqi bir чай gətir! - dedi.
Мцдир бяй йериндя дейил, эялиб мянимля цзбяцз стулда
отурду.
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-- Щя, даныыш эюряк, ишляриниз неъя эедир, Ъямил мцяллим?
-- Ишлярdir də, яввялки гайдасыйла эедир. İş deyəndə, bизим дя
ялимиздян йазмаг эялир, - астадан дилляндим.
-- Бяли, йазмаг эюзял пешядир, амма йаздыьын щягигят ола!
Йохса бу эцн гялям мяним ялимдядир дейя, щяр ня эялди
йазмаг да дцзэцн дейил. Qялям ящлиня щямишя щюрмятля
йанашмышам. Анъаг ачыьыны дейim ки, инди elə журналистляр вар
ki, онлар бу гялямдян суи-истифадя едирляр. Мянъя, ясл журналист
виъданлы olmaqla,
пешясинин вурьуну олмалыдыр. Hяр шейдян
юнъя,
имзасына щюрмят
етмялидир. Ня йаздыьыныn, нядян
йаздыьынын мащиййятиня вармалыдыр, йаздыьынın мясулиййятини дярк
етмялидир. Чцнки журналист йаздыьы щяр мягалянин алтындан
имзасыны гойур, - deyə mцдир эилейлянди.
-- Мян сизин сюйлядийиниз фикир вя ирадларынызла тамамиля
шярикям, - дейя билдирдим.
-- Ъямил мцяллим, сюзцмцн ъаны вар. Дейирям ки, сиз дя
журналистсиниз, мясялян, Вяли дя журналистдир. Анъаг бахыр, kim бу
пешяйя неъя йанашыр? Тябии ки бурада фяргли йанашмалар
олаъаг. Сиз ишинизя виъданла йанашырсыныз, нядяся, кимдяся
эюзцнцз олмур, диэяринин ися йаздыьы щяр мягалядян няся
уммаьа чалышыр. - O, фикирини даща да ятрафлы изащ етмяйя чалышды.
-- Мцдир бяй, дедикляриниз тамамиля дцздцр, анъаг билирям ки,
бцтцн бунларын архасында няся дайаныр, ону сюйляйин - дедим.
Бу заман мцдир айаьа галхыб, сейфя доьру эетди, seyfi
ачыб, орадан галын бир zərf эютцrərək, йенидян мянимля цзбяцз
отурду. O, ялиндяки zərfi габаьыма гойараг:
-- Ъямил мцяллим, бу эцндян етибарян мян сизинля ян йахын
дост, гардаш олурам. Индики заманда бу сюзлярин щяр икиси чох
аьыр вя мясулиййятлидир. Анъаг сиз бунлара лайиг инсансыныз! Бу
ися сизин кишилик щаггыныздыр. Сиз еля бир иш эюрмцсцнцз ки, о иши
Vяликимиляр щеч заман едя билмяздиляр. Чцнки бир аз юнъя,
дедийим кими, щяр шейи маддиййatla юлчян адамлар бу ъцр
щярякят етмяздиляр. Сиз буну лайигинъя газандыныз! Щалал
хошунуз олсун! - деди.
Мян тяяъъцбля сорушдум:
-- Мцдир бяй, бир шей анламадым! Бу, нядир?! Вя буну нийя
эютцрмялийям?!
-- Ъямил мцяллим, инди щяр кясин пула бюйцк ещтийаъы вар. Сиз
Аллащ, буну рцшвят щесаб етмяйин! Яксиня, бу zərf мяним
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цчцн эюрдцйцнцз кишийана ишин щалал щаггыдыр. Сиз Аллащ,
эютцрцн! Мяни мяйус етмяйин! Мян инди сизя щяр шейи
анладаъаьам.
-- Мян йеня дя бир шей анламадым, мцдир бяй. Мян ня
етмишям ки, буну мяня лайиг билирсиниз? Икинъиси, фярз едяк ки,
мяним сизя няся бир кюмяйим дяйиб. Ня олсун ки, исанлар бирбириня кюмяк etməlidir də, yoxsa бунун мцгабилиндя щюкмян
бир тямянна эцдмялидир бяйям? Мян шяхсян кимяся кюмяк
едяндя, явязиндя ондан щеч бир təmənna эüdмямишям.
Dinimizdə дə кимяся тямянналы йардым вя йа кюмяк етмяк
эцнащ сайылыр. Диэяр тяряфдян, сиз мянимля дост, гардаш олмаг
истяйирсиниз. Йахын дост, гардаш арасында пул сющбяти олармы
щеч?! Мян щяйатымда ян юням вердийим şey etibarlı достлугдур.
Достлуьу йцксяк дяйярляндирирям. Дост мянимчцн явязолунмаз
немят, бюйцк сярвятдир. Достсуз инсан йазыг, касыб вя
бядбяхтдир. Мян
шад олдум ки, сиз мяни юзцнцзя дост
тутдунуз! Инди ися бу zərfi арадан эютцрцн, йохса сющбятимиз
алынмайаъаг.
-- Йахшы, сиз дейян олсун, - дейя мцдир ял атыб zərfi столун
цстцндян эютцрdü, öz столунун цстцня атды. - Мян ютяндяфяки
эюрцшцмцздян щисс етмишдим ки, сиз башга журналистляр кими
дейилсиниз. Щямин вахт кечмиш мцдирин адамлары мяндян
шикайят formalı бир мягаля yazaraq сизин редаксийаныза
эятирибляр. Sизя щямин мягалянин дяръ олунмасыны тякид
едибляр, щятта буна эюря сизя пул да верибляр. Анъаг сиз
мягаляни охуйуб вя эялиб мянимля сющбят едяндян сонра,
ону гязетдя дяръ етмякдян имтина етмисиниз. Онлара да йахшы
ъаваб вермисиниз. Бах, ясл журналист öz шяряфини, журналист
ляйагятини, ян башлыъасы, кишилик гцруруну бу ъцр горуйар!
-- Bəs bцтцн бунлары сиз щарадан билирсиниз? - тяяъъцбля
сорушдум.
-- Ачыьыны дейим, о цч няфярдян бири мяним адамым иди.
Мягаляни дя кечмиш мцдир йаздырмышды. Дцздцр, сиздян сонра
щямин мягаляни башга гязетдя виъданыны пула сатан бир журналист
дяръ еlətdirди. Анъаг каш ки сиз эюряйдиниз щямин журналист
sonradan мяним айагларыма дцшцб, неъя йалварырды. Щямин ан
сиз эялдиниз эюзцмцн юнцня. Ону сизя баьышладым. Дцшцндцм
ки, журналистлярин щамысы виъданыны пула сатан дейил. Онларın
арасында гяляминя щюрмят едян, саф, ягидяли, пешясини црякдян
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севян, йазыларында обйективлийи щямишя горуйуб - сахламаьы
баъаран журналистляр дя чохдур. Elə o zaman баша дцшдцм ки,
сиз мяни йахындан юйрянмяк цчцн йаныма эялмисиниз. Бяли,
редаксийайа дахил олмуш щяр щансы йазыны вя йа мялуматы
журналист ятрафлы арашдырмалыдыр, фактын ня дяряъядя доьру олуб олмадыьыны
мцяййян
етмялидир. Бу бахымдан сиз дцзэцн
мювгедя олмусунуз. - Ani fikrə gedib söhbətin məzmununu
dəyişdi. - Йахшы, Ъямил мцяллим, дейин эюряк, щарада йашайырсыныз? Йяни шяхси евиниз вармы? Билдийимя эюря, журналистлярин
яксяриййятинин еви йохдур. Чцнки алдыглары мяваъиб онлары
лазымынъа təmin etmir... Ъямил мцяллим, яэяр сирр дейился,
маашыныз ня гядярдир?
-- Шящяр ятрафындакы гясябялярин бириндя йашайырам. Евим щялялик
йохдур, кирайядя
галырам. Шцкцр ки, маашым
щялялик
доланышыьımа kifayət edir. Йяни, indi aldığım maaşdan şükür
Allaha ki наразы дейилям.
-- Ъямил мцяллим, дейяъяйям, йеня дя етираз едяъяксиниз.
-- Эюрцрсцнцз də, проблеминиз вар. Мян бир гардаш кими сизин
проблеминизи щялл етмяк истярдим. Мясялян, ев проблеминизи. Сиз
гязетдян алдыьыныз маашла щеч вахт ев ала билмяйяъяксиниз.
Диэяр тяряфдян дя, сизин кими дцзэцн ишляйянin бириси. Шцкцр
Аллаща ки инди мяним щяр ъцр имканым вар. Şящярин щансы
тяряфиндян истяйирсинизся, орадан сизя бир ев алым. Гой бу,
мяндян сизя бир гардаш щядиййяси олсун! Əэяр истяйирсинизся,
сизя йцнэцлварı бир вязифя дя tapa bilərəm, - deyə мцдир мяня
сынайыъы нязярлярля бахды.
-- Tяклифляриниз цчцн сизя дярин вя сямими тяшяккцрцмц
билдирирям. Мян щяйатымда ики шейdяn uzaq qaçmışам. Буну
ешидян щяр кяс мяня эцлцр. Оnlardan бири чохлу пулун
олмасы, икинъиси дя вязифя сащиби олмагдыр. Чцнки бу ики шей
инсаны чох тез дяйишдирир, адамы достлардан, йахын гощумлардан
беля узаглашдырыр. Мянся дяйишмяк истямирям, еля неъя
варамса, еляъя дя галмаг истяйирям.
-- Сиз ня данышырсыныз, Ъямил мцяллим?! Еля инсанларын бцтцн
юмцрляри бойу ъан атдыглары бу ики шейдир дя... - мцдир
qəhqəhə çəkib бяркдян эцлдц. - Доьрудан да, чох гярибя
адамсыныз, Ъямил мцяллим! Демяк, мяним щеч бир тяклифими
гябул етмирсиниз? Бяс, бу неъя гардашлыг олду?! Йахшы, щеч
олмазса, бу zərfi эютцрцн, мцяййян проблеминизи щялл едяр.
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Dединиз ки, ики тяклифи эюрмяйя эюзцнцз йохдур. Буну баша
дцшдцк. Elə isə мян сизя бир машын щядиййя едирям. Ону
неъя?! Машына да нифрят едирсиниз? Машын ки адама эцндялик
лазым олур. Üstəlik сиз шящяр ятрафында йашайырсыныз! Демяк,
сизинчцн ян ялверишлиси машындыр. Щя, неъядир?! Разылашдыг?! - O,
ялими тутуб сыхмаг истяди.
-- Мцдир, мянимчцн ян бюйцк щядиййя сизин кими бир инсанла
дост олмаьымдыр. Мяня бундан бюйцк щядиййя ола билмяз! Бу,
мяним сонунъу сюзцмдцр! Яксиня, бу ъцр данышыглар едилмиш
йахшылыглары да эюздян салыр. Биз бундан сонра тез- тез
эюрцшяъяйик. Няся, проблемим оларса, онда сизя дейярям.
Даща эеъдир, эедим, - дейя бир тящяр “базарлыг” сющбятини
тамамламаьа чалышдым.
-- Бу, щеч йахшы олмады, Ъямил мцяллим. Bу щярякятиниз məni
чох наращат едяъяк. Ейби йохдур, башга вахт эюрцшярик, - дейя
o da дя айаьа галхды.
Мцдир сцрцъцсцнц кабинетinя чаьыртдырды, она йахынлашыб,
гулаьына няся pıçıldadı. Сцрцъц дя башыны йырьалады. Сонра
она бярк - бярк тапшырды ки, мяни дцз евimя кими апарсын. Мян
етираз етмяк истядим, амма дцшцндцм ки, буна да йох
десям, мцдир мяндян инъийя bilər.
Сцрцъц мяни йашадыьым гясябяйя, блокуmuzun аьзына
кими apaрди. Ону евя дявят етдим, амма тялясдийини билдирди.
Mяндян нечянъи мяртябядя олдуьуму вя мянзилин нюмрясини
сорушду. Мян дя дягиг цнваныmы сцрцъцйя дедим.
Aradan ики эцн ютмцшдц. İшдян евя дюняндя эюзляримя
инанмадым. Ев картон гутулары иля долу иди. Tяяъъцбля щяйат
йолдашымдан сорушдум:
-- Бунлар нядир?! Ким эятирди бунлары?!
Йолдашым деди:
-- Бир няфяр иди. Деди ки, бунлары Ъямил мцяллим цчцн
эюндярибляр.
Bилдим ки, бцтцн бунлар мцдир бяйин ишидир. Инди бунлары
мян эери неъя гайтараъагдым? Бир-бир картон гутулары
ачмаьа башладым: телевизор, видеомагнитoфон, електрик истилик
гыздырыъысы, бир дяст дя компцтер. Компцтерин ичиндя бир zərf
də
варды. Щямин zərf иди. Ики эцн бундан юнъя, мцдирин
столунун цстцня гойдуьу zərf. Анъаг бу zərf еля бил,
яввялкиндян бир аз да “шишмишди”...
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Zərfi ачдым. Диггятими dərhal da вярягдя йазыланлар ъялб
еləди:
“Язиз Ъямил
мцяллим, ляйагятинизя
вя
ягидя
бцтювлцйцnüзя эюря бу бяхшейиши кичик достлуг тющфяси
кими гябул етмяйинизи дюня -дюня хащиш едирям.
Бцтцн дюврлярдя алимляри, шаирляри, гялям ящлини мящз
адил падшащлар, ягидяли сащибкарлар, сяхавятли варлылар
гиймятляндирмiş, ялиндян эялян кюмяклийи ясирэямямишляр.
Чцнки ляйагяти щяр шейдян цстцн тутан бяшяр ювлады
тарихдя даим хатырланыр... Шаир демишкян:
Щяйат бизя верилибдир яманят,
Пак йашайаг, эял етмяйяк хяйанят.
Инсанлары йаратмаьа сювг едян,
Ляйагятдир, ляйагятдир, ляйагят!”

Növbəti gün işdən çıxan kimi, xəbərdarlıq etmədən,
birbaş müdirin yanına getdim. Müdir məni həmişəki kimi
gülərüzlə qarşıladı.
- Arif müəllim, sizin mənə göndərdiyiniz digər hədiyyələri
qəlbinizi qırmamaq üçün qəbul edirəm. Amma bu zərfi,
bildiyiniz kimi, heç cür qəbul edə bilməyəcəm. Hər şey üçün
sizə təşəkkür edirəm. Dostluğumuzun davam etməsi üçün
lütfən bunu geri götürün, - deyə zərfi qoltuq cibimdən
çıxarıb ona uzatdım.
Arif müəllim tezcə də xarakterimə bələd olmuş adam
kimi, heç bir söz demədən, gülümsəyərək: “ay səni, Cəmil
müəllim!” deyib, məktubu məndən almaq zorunda qaldı...
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