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Povestlər

 
  

Yarımçıq toy 
(Povest)

Dərsin qurtarmasına az qalırdı. Nazlı 
fikirli-fikirli kitab-dəftərlərini çantasına qo-
yub intizarla zəngin çalınmasını gözlədi. O 
nə qədər çalışsa da, özünü ələ ala bilmirdi. 
Dərs başlayandan dinib-danışmır, uşaq-
lar bilməsin deyə tənəffüs vaxtlarında da 
gözünü kitabdan çəkmirdi. Axırıncı dərs 
bitəndə sinif yoldaşlarının suallarından ca-
nını qurtarmaq üçün tələsik çantasını götü-
rüb sinifdən çıxmaq istəyirdi ki, onunla bir 
partada əyləşən dayısı qızı Vəsilənin səsini 
eşitdi:

– Dayan, ay qız, səninlə işim var. 
Nazlı sanki buna bənd imiş kimi ad-

dımlarını yavaşıtdı.
– De görüm, nə olub? Bu gün çox fi-

kirlisən. Heç kəslə kəlmə kəsmədin, ancaq 
mən heç kəs deyiləm: həm qohumuq, həm 
də rəfiqə. Sən sözünü məndən başqa kimə 
deməlisən? 

Vəsilənin sözləri Nazlını tamam yum-
şaltdı. Məktəb dayısıgilin evinə yaxın idi. 

Redaktor: 

Bədii redaktor:  Naibə Usub
  	 şair,	yazıçı
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dayısı qızı tərəddüd içində dilləndi: 
- Bəlkə, atama deyim, axşam sizə gəlsin 

və məsələyə birdəfəlik son qoysun.
- Yox, bu barədə heç kəsə demə. Özüm 

hər şeyi həll edəcəyəm. Əgər bacarmasam, 
onda bir şey fikirləşərik,

– Nazlı sözlərinin ardını deyə bilməyib 
doluxsundu.

Murad qonşu rayonun Qızılhacılı kən-
dindən idi. Ailədə iki uşaq idilər, özün-
dən böyük bacısı ailə qurmuşdu. Otuz 
yaşlı Murad isə evlənməmiş, nə qədər qız 
göstərsələr də, heç birini bəyənməmişdi. 
Anası: “Oğlum evlənmək fikrinə düşən 
gün qurbanlıq cöngəni kəsib paylayaca-
ğam”, - demişdi. 

Heç kimi bəyənməyən Murad, nəhayət, 
doqquzuncu sinifdə oxuyan Nazlıya bir 
könüldən min könülə vuruldu, qızın bibisi 
Züleyxadan xəbər də göndərdi. Nazlıdan:

- O mənim tayım deyil, həm də ali təh-
sil almaq fikrim var, - cavabını eşidəndə isə 
Murad heç darılmadı, bu sevdadan əl çək-
məyəcəyinə and içdi: 

- Öldü var, döndü yoxdur, mən bu ya-
şıma qədər heç kəsi sevmədim. Sevgimi 
qəlbimdə dəfn etməyə heç kimin gücü yet-
məz.

Ürəyində çox götür-qoy edən Nazlı evə 
çatmamış hər şeyi Vəsiləyə danışmağı qə-
rara aldı:

- Bilirsən, Vəsilə, - dedi, - anamgil məni 
ərə vermək istəyir.

- Necə yəni, ay qız? Məktəbi qurtarma-
mış? 

- Yox, - deyə Nazlı onun sözünü kəs-
di. Ona elə gəldi ki, bu məsələ dayısı qızı-
nın ürəyincə olacaq, çünki sinifdə onların 
arasında rəqabət vardı: tez-tez oxumaq 
üstündə mübahisələri düşür, hər biri daha 
böyük uğur qazanmağa çalışırdı. Nazlının 
yenidən fikrə getməsi Vəsiləni darıxdırdı:

- Nə oldu, çəkinmə, söylə görüm? 
- Hə, - deyə Nazlı sözünə davam etdi, 

- oğlan sürücüdür. Məni bibim oğlunun 
toyunda görüb və bibimə deyib: “O qız 
mənimdir”. Mən isə bilirsən ki, oxuyub ali 
təhsil almaq arzusundayam. Oğlan bibimi 
üç-dörd dəfə bizə göndərib. Artıq atam-a-
nam razıdır. Keçən axşam anası da gəlmiş-
di. Yalvararaq:

- Biz səni özümüz oxudarıq, - dedi. 
Qalmışam iki daşın arasında. Bibim də 

oğlanı tərifləyərək bizimkilərin saqqızını 
oğurlayıb. 

Bayaqdan Nazlını diqqətlə dinləyən 
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maq istədi, amma bacarmadı. Bir qədər 
fikrə daldı:

- Doğrudan da, həyat qəribə imiş. Ar-
zulamadığım və haqqında heç vaxt fikir-
ləşmədiyim bir sevgi qapımı nə tez döydü? 
Özü də necə sevgi…

Qəlbimə heç vaxt yol tapa bilməyə-
cək bir sevgi! Bəs bu sevginin cavabı? 
Yox, qətiyyətlə, yox!!! Nazlı bir tərəfdən 
Muradın halına acıyır, digər tərəfdən 
isə onun sevgisini qəbul edə bilmirdi…  
Muradın atası, anası və bacısı müsbət ca-
vab almasalar da, yenidən elçi gəldilər. Ba-
cısı Nazlıya çox yalvardı: 

- Murada yazığın gəlsin, onun sev-
gisini rədd etmə. Axı indiyə qədər o 
heç kəsi belə sevməyib. O bizi heç kə-
sin qapısına göndərməyib. Razı ol, sə-
nin bir “hə” sözünə qurban demişik. 
Murad dərdindən xəstəlik tapa bilər. 
İraq olsun, başına bir iş gələr, neylərik?!  
Muradın anası:

- Gözümün ağı-qarası bir oğlum var. 
Bizi naümid qoyma, qızım- deyərək göz-
lərinin yaşını siləndə vaxtilə Murada ya-
zığı gələn: “Yox, onun sevgisini rədd et-
mərəm, istəməsəm də, razı olacağam. 
Anam demişkən, bəlkə, hər şey yaxşı 

* * *
Bir il keçdi. Nazlı onuncu sinif-

də oxuyurdu. Murad dəfələrlə onun-
la təklikdə danışmağa çalışsa da, Nazlı :  
- Bu barədə bir söz eşitmək istəmirəm, 
- deyərək ondan uzaqlaşdı, məktəbdən 
gələrkən onun maşınını həyətlərində 
görəndə çantasını heç kimin xəbəri ol-
madan eyvana qoyub dayısıgilə keçdi. 
...Yazın ortaları idi. Təbiət toy libası geyin-
mişdi. Təravəti ilə bir-birinə meydan oxu-
yan çiçəklərin zərif ləçəkləri üçün darıxan 
sərin meh də bu gözəllikdən zövq almaq 
üçün yolunu çəmənlikdən salır, öpüb-ox-
şadığı çiçəklərin xoş rayihəsini ətrafa ya-
yır, insanı bihuş edirdi. Gül bülbülü, bül-
bül gülü çağırırdı. Fəsillərin içində ən çox 
baharı sevdiyindən Nazlıya elə gəlirdi ki, 
bu baharda hər şey dəyişəcək, xəyalları 
bahar libası geyinəcək. O, bahar qoxulu 
havanı ciyərlərinə çəkib əlində kitab bağa 
üz tutdu. Bütün ağaclardan gec çiçəkləyən 
heyvanın altında dayandı, yaşıl yarpaqları 
sığalladı, çəhrayı çiçəklərdən birini üzüb 
zərif ləçəklərini dodağına yaxınlaşdırdı: 

- Kaş mənim də arzularım belə çiçək 
açaydı, - deyə düşündü. Kitabı açıb oxu-
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Kamran kişi müharibə qurtarandan iki il 
sonra sağ-salamat geri dönmüş, bir ildən 
sonra Xanımzərlə ailə qurmuşdu. Qızı 
Zöhrəni də öz yanına gətirmişdi. Zöhrə on 
altı yaşı tamam olmadan qoşulub qaçan-
da Kamran kişiyə ikinci zərbə dəymişdi. 
On yeddi ildən sonra el gözünə barışsa 
da, qızını ürəkdən bağışlaya bilməmişdi.  
Atasının tündxasiyyət olduğunu bilən 
Nazlı bu işin böyüməsindən ehtiyat edib 
çox götür-qoydan sonra oğlanın bacısına 
dedi: 

- Ali məktəbə daxil olana kimi məni 
gözləyin.

Qonaqlar xoş əhvali-ruhiyyə ilə evlərinə 
qayıtdılar. Muradın gözləri yollara dikildi-
yindən çörək yemək də yadından çıxmışdı. 
Son zamanlar Nazlının fikri onu çox sınıx-
dırmışdı. Onu dəlicəsinə sevdiyindən ge-
cə-gündüz rahatlıq tapa bilmir, çox sıxılırdı, 
çünki Nazlının “yox” cavabı onun ölümü 
demək idi. Elçilərin xoş xəbərlə qayıtması 
Muradı ümidləndirdi. Ertəsi gün dükan-
dan bir qutu “Çinar” şokoladı və dəbdə 
olan gözəl bir yubka alaraq xeyirli xəbərin 
ilk müjdəsi kimi Nazlıya verməyə tələsdi. 
.Son zəngə sayılı günlər qalırdı. Bir neçə 
gündən sonra qoynunda on il pərvazlan-

olacaq”, - fikirləşən Nazlının ürəyindən 
birdən-birə sanki daş asıldı. Tutqun sima-
sı, soyuq baxışları elçilərə ümid verməsə 
də, qəlbini məngənədə hiss etdi, böyük 
imtahan qarşısında qaldığını duydu… 
Nazlı olduqca ağıllı, həm də iddialı qız 
idi və bu iddiası ona həmişə uğur qazan-
dırmışdı. Evin kiçiyi idi. Özündən böyük 
baçıları gəlin köçmüş, qardaşları evlən-
mişdilər. Amma evin kiçiyi olsa da, hər 
şeyin yerini bilən, işbacaran idi. Atası Bö-
yük Vətən müharibəsinin iştirakçısı idi, 
müharibə bitəndən bəri kolxozda çalışırdı. 
Anası da kolxozçu idi. Çətinliklə dolansa-
lar da, ailədə səmimiyyət və mehribanlıq 
vardı. Kamran kişi el-obada böyük hör-
mət sahibi idi. Az adam tapılardı ki, onun 
çörəyini dadmasın. Ona görə də qızları 
həddi-büluğa çatan kimi qapısını elçilər 
döyər, Kamran kişinin isə qızlara sözü 
bu olardı: “Kimi ürəyiniz tutsa, sizi ona 
verəcəyəm, ancaq qoşulub-qaçmayın”.  
Vaxtilə tale Kamran kişini də çox sıxmışdı. 
Müharibədən əvvəl evləndiyi qadın ərinin 
qara kağızını alan kimi iki qızını da qayına-
nası Nabatın ümidinə qoyaraq ərə getmişdi. 
Qızlardan biri on yaşında ölmüş, digəri isə 
Nabat nənənin himayəsində böyümüşdü.  
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evdə tək olduğu üçün qəlbi səksəkədə: 
- Kaş anam tez gələydi,- deyə Allaha 

yalvardı. Elə bu vaxt kimsə adını çəkdi. 
Nazlı hər şeyi unudub otaqdan çıxanda ça-
ğıranın Murad olduğunu gördü. O, əlində-
ki bağlamanı uzadıb yalvarışlı səslə dedi: 
- Nazlı, bu hədiyyəni sənin üçün almı-
şam. Məktəbi qurtarmağına az qalıb. Al-
lah qoysa, ali məktəbə qəbul olarsan, 
sənin üçün daha gözəl hədiyyə alaram.  
Nazlı elə bil yuxuda idi, nə deyəcəyini bil-
mirdi. O, könülsüz halda çay süzməyə baş-
ladı. Bu, Muradın gözündən qaçmadı:

- Bilirəm, çay süzməyə könlün yoxdu. 
Ancaq yeganə arzum sənin bir stəkan çayı-
nı içməkdi.

Nazlı çayı stolun üstünə qoydu, cavab 
vermədən otağa keçmək istəyəndə Murad 
əlindən tutdu. Nazlı əlini dərhal geri çək-
sə də, özü də bilmədən ayaq saxladı. Ürə-
yi quş ürəyi kimi çırpındı. Elə bil qəfəsə 
salınımışdı. Murad da gözlərinə inana 
bilmirdi, ilk dəfə idi ki, Nazlı onunla qar-
şı-qarşıya dayanmışdı. O hər gün ürəyində 
təkrarladığı sözləri indi dilinə gətirməyə 
çətinlik çəkdi. Haradan başlayacağını, nə 
deyəcəyini bilmədi. Gözlərini yerə dikdi, 
nəhayət, özündə güc tapıb çox utancaq və 

dığı məktəbə əlvida deyəcək, istəkli müəl-
lim və sinif yoldaşlarından ayrılacaqdı 
Nazlı. Sonra isə imtahanlar, ali məktəbə 
qəbul… Bəli, həyat öz axarı ilə gedirdi.  
Gözəl yaz səhəri idi. Bazar günü olduğun-
dan Nazlı ev işlərini bitirib başını yudu, 
paltarını dəyişdikdən sonra həmişə oldu-
ğu kimi ürəyindən keçən bir-iki bənd şeiri 
kağıza köçürdü:

Həyatın qəribə qanunları var, 
Kimini şah edər, kimini nökər. 
Kiminin ömrünə həmişə bahar,  
Kiminin yoluna qar, sazaq tökər. 
 
Sirri bilinməyib qoca dünyanın, 
Qapısı pəncərə, baca dünyanın, 
Hər gələn boylanıb baxıb gedibdi, 
Yolları yoxuşlu, haça dünyanın.

Növbəti bəndi yazmaq istəyirdi ki, ma-
şın səsi onu düşüncələrdən ayırdı: gələn 
Murad idi. Nazlı onun gəlişini gözləmə-
diyindən duruxdu. Lakin tezliklə özünü 
ələ alıb dilucu: - Xoş gəlmisən”, – dedi və 
eyvanda oturmaq üçün yer göstərib içəri 
keçdi. 

Xanımzər yas yerinə getmişdi. Nazlı 
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Xanımzər onun könlünü almağa çalışdı. Ba-
yaqdan bəri anasını sakitcə dinləyən Nazlı 
başını aşağı dikib utancaq halda dilləndi:  
- Ana, mən oxumamış, təhsil almamış ərə 
gedən deyiləm. Bir də hər şey qismətdən 
asılıdır. Zaman özü hər şeyi həll edəcək. 
Sağlıq olsun, hələlik heç nə deyə bilmərəm. 

Anası ilə açıq danışması Nazlıya qəribə 
gəldi. Ailədə böyük nizam-intizam vardı. 
Uşaqların hamısı Kamran kişidən çəkinər, 
abır-həya gözləyərək analarına da hər sözü 
deməzdilər. 

Xanımzər xala qızlığı Zöhrə ilə birlik-
də dörd qız böyütmüşdü. Zöhrə qoşulub 
qaçsa da, onun ev-eşik olmasına çalışmış, 
qızı ilə barışması üçün Kamran kişini yola 
gətirmişdi. Xanımzər özü anasız böyümüş, 
bacı-qardaşlarına atası ilə bərabər bax-
mışdı. Anasızlığın nə olduğunu çox gözəl 
bilirdi. Digər iki qızını məktəbi qurtaran 
kimi istədikləri yerə vermiş, onların da hər 
əziyyətini çəkmişdi. İndi Nazlının tərsliyi 
onu narahat etsə də, bənd olmurdu. Bilirdi 
ki, həm ərköyün böyüyüb, həm də oxuma-
ğa çox meyillidir. Beləcə fikirlər içində: 

- Qismət Allahdan, – deyib Xanımzər 
xala ev işləri ilə məşğul olmağa başladı. 

zorla eşidilən səslə: 
- Nazlı, sən mənimsən, - dedi.
Qız dayandığı yerdə quruyub qaldı. 

Həmişə görüb qaçdığı Muradın sözləri 
sanki onu tilsimlədi. Darvazanın açılma-
sı Nazlını bu sıxıntıdan qurtardı. Tez içə-
ri keçdi. Murad isə sevginin təsirinə elə 
düşmüşdü ki, Xanımzər xalanın həyətə 
girməsindən xəbər tutmadı. Nazlının ana-
sını görəndə birtəhər özünü ələ aldı, pil-
ləkənin ayağında onu qarşıladı, salamlaşıb 
hal-əhval tutdu. Bir xeyli söhbət etdikdən 
sonra getmək üçün ayağa qalxdı. Hiss etdi 
ki, ayaqları sözünə baxmır. Xanımzər xala 
yemək tədarükü görmək istəsə də, Murad 
razı olmadı.

Murad gedəndən sonra Nazlı bir 
müddət özünə gələ bilmədi. Bayaqdan 
bəri başını əlləri arasında tutaraq gözü-
nü kitaba dikən qızcığaz anasının sə-
sinə kitabı örtüb narazı halda ona baxdı.  
- Qızım, Murad yaxşı oğlandı. Hazır evi-e-
şiyi, əlində sənəti, yaxşı ata-anası, qo-
hum-əqrəbası var. O biri bacıların nə zülmlə 
ev olublar. Gərək gedib dırnağınla gor qa-
zasan? Oxumağına etiraz etmirəm. Qəbul 
olarsan, barmağına bir üzük keçirərlər. Son-
ra hər şey öz qaydasında gedər, - deyərək 
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məktəb illərini təmtəraqla başa vuran şa-
girdlər bir-birilə görüşüb ayrıldılar. Nazlı 
bu gün hamıdan gözəl görünürdü. Bu, si-
nif yoldaşlarının da nəzərindən qaçmadı. 
Qızlar zarafatla:

– Hamıdan tez sən ərə gedəcəksən, - 
deyib gülüşdülər. Bu sözləri eşidən Nazlı 
çox pərişan oldu.

* * *
Orta məktəb imtahanlarından yüksək 

qiymət alan Nazlı sənədlərini ali məktəbə 
vermək üçün qardaşı ilə Bakıya gəldi. Hələ 
uşaqlıqdan həkim olmaq arzusu ilə yaşa-
yan bacısının fikri ilə qardaşı heç cür razı-
laşmaq istəmədi: 

- Yox, müəllimlik daha yaxşıdır, - deyə 
təkidlə onu fikrindən daşındırmağa çalış-
dı.

Nazlının yalvarışlarının da xeyri olma-
dı. Qardaşının sözündən çıxa bilməyən qız:

- Axı mən riyaziyyatdan zəifəm, - desə 
də, qardaşı yola gəlmədi. O, sənədlərini 
Azərbaycan Dövlət Universitetinnin kim-
ya-biologiya fakültəsinə verdi.

Birinci imtahandan - biologiyadan 
dörd aldığı üçün Nazlı çox sevindi. İkinci 
imtahan isə riyaziyyatdan idi, buna görə 

* * *
Günlər bir-birini əvəz edirdi. Məktəb 

illərinin başa çatmasına iki gün qalırdı. 
Hamı kimi Nazlı da “son zəng” günü təzə 
paltar geyinmək istəyirdi. Lakin bu bərədə 
nədənsə evdə söz salmır, anasına heç nə de-
mirdi. Muradın gətirdiyi yubkanı bir neçə 
dəfə gizlicə geyib baxmış, çox xoşuna gəl-
mişdi. Tez də qatlayıb yerinə qoymuşdu.  
Mayın 25-i idi. Nazlı axşamdan səliqə ilə 
yuyub-ütülədiyi köhnə məktəb paltarlarını 
yükün üstünə qoydu. Səhər tezdən paltar-
ları götürmək istədikdə anası hələ bir həftə 
bundan qabaq kənd mağazasından aldığı 
koftanı ona uzadıb:

- Qızım, bunu səninçün almışam, - 
dedi, - Murad gətirdiyi yubkanı da götür, 
birlikdə geyin. 

Nazlı sevindiyindən anasını öpdü. Kof-
tanı geyinib baxdı, xoşuna gəldi. Yubkanı 
könülsüz də olsa, paltar şkafından götürüb 
geyinə-geyinə güzgü qabağında dayandı. 
Necə də gözəl görünürdü. Sevinci yerə-
göyə sığmayan Nazlı anasının yanına gə-
lib: 

- Necədir, ana? - soruşdu. 
- Çox gözəl, can sağlığıyla geyin, qızım. 
Son zəngin titrək sədaları altında orta 
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artıq həyat onun üçün qurtardı, ümid-
ləri, arzuları daşa çırpıldı. Başına nələr 
gələcəyini, onu nələrin gözləyəcəyini 
gözlərinin qabağına gətirdi. Qardaşı və 
yaxınları onu sakitləşdirməyə çalışdılar.  
Aradan bir neçə gün keçdi. Qardaşı kənd-
də olanları bildiyi üçün bir müddət yanın-
da saxlasa da, Nazlının həmişəlik Bakıda 
qalmasına razı olmadı. Qızcığaz qəm-kə-
dər içində günlərini saydı. Arabir Muradı 
xatırladı. Onun iztirab dolu baxışlarını gö-
zünün önünə gətirdi, məhəbbətinə sadiq 
aşiqinə haqq qazandırdı:

- Axı o da insandı. Onun da sevən ürə-
yi - qəlbi var. Mən belə sevgini kitablardan 
oxumuşam. Əsl sevgi dilə gəlmir. İnsanın 
daxilini vəcdə gətirir, bütün vücuduna ha-
kim kəsilir. Məhəbbətin qopardığı haray, 
onu qayalara çırpır, dağlardan aşırır. Ağrısı 
da cana məlhəm olur. Belə bir sevgi cavabsız 
qalarsa, insan Məcnun kimi çöllərə düşər, 
məhv olar. Amma nə edim ki, mən bu sev-
giyə biganəyəm, sevə bilmirəm onu. Həm 
də qarşıma məqsəd qoymuşam, hökmən ali 
təhsil almalıyam. Ondan sonra sevmək olar.  
Onu xəyallardan ayıran qonşu qızlar oldu-
lar:

- Dur gedək, bir az gəzək, eynin açılsın. 

də o, çox qorxurdu. Bilirdi ki, nə qədər ça-
lışsa da, imtahandan yüksək qiymət ala bil-
məyəcək. Ümidini Allaha bağlayıb:

- Eh, nə olar, olar, - dedi. 
Qardaşı Politexnik İnstitutunda oxu-

yurdu, riyaziyyatı çox yaxşı bilirdi. Nazlını 
riyaziyyat imtahanına özü hazırlaşdırdı. 
Böyük təşviş keçirən Nazlı imtahandan üç 
aldı. Pilləkənləri düşə-düşə altı il imtahan 
verib kəsilən, lakin yeddinci il qəbul olan 
qonşularının qızını xatırladı. Öz-özünə fi-
kirləşdi: - “Niyyətin hara, mənzilin də ora”, 
- deyib atalar. Bu il kəsilsəm, gələn il tibbə 
verərəm”. Amma müəllimlərin və sinif yol-
daşlarının qarşısına üzüağ çıxmaq üçün var 
qüvvəsi ilə oxudu Nazlı. Növbəti imtahan-
ların birindən üç, digərindən dörd aldı. İm-
tahandan kəsilməsə də, Nazlının ürəyində 
böyük narahtlıq var idi: canını müsabiqə-
dən keçməmək vahiməsi bürümüşdü… 
Bir neçə gündən sonra imtahanın nəticəsini 
öyrənmək üçün instituta getdilər. Nazlı ins-
titutun həyətindəki lövhələrdə adını axtar-
mağa başladı. Axtardıqca təşvişi artdı. Adı-
nı tapa bilməyəndə dekanlığa müraciət etdi.  
- Sizin bir bal yarımınız çatmadığı üçün 
konkursa düşmüsünüz, - cavabını eşi-
dəndə Nazlı hönkürdü. Ona elə gəldi ki, 
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- Nə olub, yuxun gəlmir? Yoxsa yenə 
fikirləşirsən? Fikirləşmə, ay qız, hər şey 
yaxşı olacaq, - deyə Səlimə onu yatmağa 
çağırdı. 

* * *
Kor-peşman kəndə qayıdan Nazlını 

heç kim ovuda bilmədi. Darıxmamaq üçün 
bağda gəzdi, ağacların payız nəfəsi dəyən 
yarpaqlarına tamaşa edərək təbiətin füsun-
kar gözəlliyinə yenidən vuruldu. Bəzən ar-
zularını solan yarpaqlara bənzətdi, ona elə 
gəldi ki, arzular kimi yarpaqlar da ağaclar-
dan incidiyi üçün saralır, budaqlardan qa-
çır. Bunları düşündükcə ürəyi doldu, qəl-
bindən süzülən sözlər ağ vərəqdə iz saldı:

Elə ki, körpədir, tez pöhrələnib, 
Böyüyüb, qönçə tək açar arzular. 
Boylanıb Günəşin al tellərinə, 
Şölələnər, işıq saçar arzular. 
 
Bürünər çiçəyin naxışlarına, 
Vurular güllərin baxışlarına, 
Düşəndə yolların yoxuşlarına, 
Zirvədən qar kimi uçar arzular. 

 

Bu təklif lap ürəyincə oldu. Bakının 
bu qədər gözəl olduğunu, Nazlı hələ indi 
görürdü. Gəzməli yerlər, istirahət parkla-
rı, dənizkənarı bulvar göz oxşayırdı. Na-
rın-narın əsən gilavar adama şirin yuxu 
gətirirdi. Hər şey arxada qalmışdı; imta-
handan sonra keçirdiyi sarsıntılar, Murad 
haqqında düşüncələri bir anlıq xəyalından 
silinmişdi. Bakıya gələndən bəri ilk dəfə 
idi ki, Nazlı özünü çox rahat hiss edirdi.  
Artıq bir aya yaxın idi ki, Nazlı Bakıda idi. 
Kənd üçün, ən çox da anası üçün darıxmış-
dı, amma şəhərə vurulduğundan geri qa-
yıtmaq istəmirdi. Öz-özünə:

- Kaş kəndə tələbə kimi qayıdaydım, - 
deyən yazıq qızcığaz pəncərə önünə gəlib 
şəhəri seyr etməyə başladı. Çox kövrəldi…

Gecələr şəhərə baxmaqdan daha çox 
zövq alan Nazlıya bu gecə nədənsə tamam 
başqa cür göründü. Göydəki ulduzlar da 
sanki yerə endi. O, sahilsiz arzuların qana-
dında ulduzlara yaxınlaşdı, onlarla dil tap-
mağa çalışdı. Hər ulduz onu özünə tərəf 
səslədi. Seçim qarşısında qalan qızcığaz ən 
parlaq ulduzu seçdi və onun işıq dolu son-
suz dünyasıyla öz kiçicik dünyasını qovuş-
durdu. Qəflətən gələn səs Nazlını xəyallar 
dünyasından ayırdı: 
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yanıb saatlarla onun darvazadan çıxmasını 
gözləyirmiş. Muradın bir dəfə ona:

- Neçə il desən, gözləyəcəm, təki sən 
mənim ol, - deməsi onu arxayınlaşdırmış-
dı. Lakin Vəsilənin Murad haqqında de-
dikləri hər şeyi tamam alt-üst etdi:

- Eşitdiyimə görə səni götürüb qaçmaq 
fikri var. Ehtiyatlı ol, çölə-zada çıxma. 

Nazlı elə bil oda bürünmüşdü. Onu 
istəyənləri yerindəcə susdurduğu halda, 
Muradın hərəkətinə nə ad verəcəyini bil-
mədi və həmin gündən darvazadan çölə 
çıxmamaq qərarına gəldi. Gecə-gündüz 
gah bədii əsər, gah da dərs kitabları oxudu, 
bəzənsə ev işləri ilə başını qatdı…

Sahələr şumlanmış, arat edilmiş, yaz 
əkini üçün hazırlıq işləri başlanmışdı. Növ-
bəti il ali məktəbə sənəd vermək üçün Naz-
lının iş stajı olmalı idi. Nə qədər çəkinsə də, 
o, atası ilə bu barədə danışmaq qərarına 
gəldi, başını aşağı dikərək:

- Ata, iş stajım olmasa, ali məktəbə 
sənəd verə bilmərəm. Mənim üçün də 
kolxozdan pambıq sahəsi götür, - dedi.

Kamran kişi zənlə qızının üzünə baxdı. 
Bu baxışları düzgün anlamayan Nazlı ata-
sının ehtiyat etdiyini düşünərək cəsarətlə 
dedi:

Təşnəsi bulaqdı, düşər izinə, 
Qaynar çeşmələri yaxar gözünə, 
Baxmasa taleyi, bəxti sözünə, 
Ömürdən inciyər, qaçar arzular. 

* * *
Gəldiyi bir həftə olsa da, Muraddan bir 

xəbər yox idi. Nazlı bu barədə anasından 
heç nə soruşmadı. Onu sevənlərin sayı gün-
bəgün artdı, ürəyini açmağa heç kim cürət 
eləməsə də, sifarişlərin ardı-arası kəsilmədi.  
Axşamüstü çox darıxdığı üçün Nazlı da-
yısıgilə getməyi qərara aldı. Gələndən Və-
siləni görməmişdi. Eşitmişdi ki, o da kəsi-
lib. Dayısıgilə dönmək istəyəndə yanında 
dayanan maşın onu yolundan saxladı. Ma-
şından düşən Muradı görəndə çaşdı.

- Salam, Nazlı. Necəsən? Xoş gördük. 
Eşitdim, kəsilmisən, çox pis oldum. Eybi 
yox, fikir eləmə, gələn il gedərsən, qəbul 
olarsan. Səni görmək üçün lap darıxmışdım.  
Onun qəfildən böyürdən çıxması Nazlıya 
qəribə gəldi. Qonşu arvadların təsadüfən 
oradan keçməsi, onunla görüşməsi və 
Nazlının sağollaşıb ayrılması Muradın heç 
ürəyindən olmadı. Sən demə, Murad onun 
gəldiyini ilk gündən bilsə də, qızı götürüb 
qaçmaq fikrinə düşdüyündən kənarda da-
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- Nə deyim, a kişi, vallah, bilmirəm, 
hələ indi eşidirəm, - deyə Xanımzər arvad 
çiyinlərini çəkdi. 

Kamran kişi Nazlı eşitməsin deyə səsi-
ni qısaraq kimisə hədələyirmiş kimi qəzəb-
lə dilləndi:

- Mən hələ ölməmişəm, mənim qızımı 
kimsə götürüb qaçırsın. Evə gələnlərə də 
de, farağat otursunlar, qızım məktəbi bitir-
məyincə bu qapını döyməsinlər.

Evin kiçiyi olduğundan Kamran kişi 
Nazlını hamıdan çox istəyirdi. Oğlanları 
evlənib başqa yerdə yaşadığından, mehrini 
ona salmış, güldən ağır bir söz deməmiş, 
üzdə nəvaziş göstərməyi xoşlamasa da, kə-
nardan qızının boyunu sevmiş, qəlbində 
əzizləmiş, ağır işlər görməyinə razı olma-
mışdı. Amma indi onun da qızı pambıq sahə-
sində işləməli, ağır zəhmətə qatlaşmalı idi.  
Kamran kişi Nazlı üçün kolxozdan bir 
hektar pambıq sahəsi götürdü. Ana-
sı təqaüdçü olduğundan Nazlı tək iş-
ləməli idi. O, hər səhər dayısı qızı Və-
silə və qonşu qızlarla birlikdə sahəyə 
gedir, axşamüstü deyə-gülə evə qayıdırdı.  
Xoş günün sorağında, arzuların qanadında 
pərvazlanan Nazlı, kolxoz işlərindən xoşu 
gəlməsə də, bütün əziyyətlərə qatlaşır, istə-

- Kənardan kim nə deyir-desin, mə-
nim bir fikrim var: oxumaq. Ona əngəl 
olub başqa fikrə düşənlərə, qaçırmaqla hə-
dələyənlərə cavab verməyə də gücüm çatar. 
Nazlını diqqətlə dinlədikdən sonra Kam-
ran kişi arxayınlaşdı. Anladı ki, qızının 
yalnız bir arzusu var - nəyin bahasına 
olursa-olsun, ali məktəbə daxil olub ba-
carıqlı mütəxəssis kimi geri dönmək. 
Kamran kişi eldə-obada hörmət qazanmış 
bir adam idi. Həmişə at üstündə gəzdiyin-
dən çox sağlam idi. Müharibənin acılarını 
xatırlayanda çox vaxt heç kimlə bölüşə bil-
mədiyi acılarını atı ilə bölüşərdi. At fınxırıb 
başını tərpədəndə onun yalına tumar çəkər, 
alnından öpərdi. Kamran kişi ata baxmaq-
dan, onu yaxşı saxlamaqdan həzz alardı. 
Çox qonaqsevər, çörəkverən olduğundan 
böyükdən kiçiyə hamı ona hörmətlə yana-
şar, ehtiram göstərərdi. Heç kəsə pislik et-
məz, ədavəti sülh yolu ilə həll edərdi. İgid-
liyinə, qoçaqlığına yaxşı bələd olanlar ona 
söz deməkdən çəkinərdilər. Nazlı içəri otağa  
keçdikdən sonra Kamran kişi arvadı Xa-
nımzəri çağırdı, asta, lakin hökmlü səslə 
dedi: 

- Nazlının dediklərini eşitdinmi? Onu 
kim qaçırmaq istəyir? 
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- Yox, Şəfiqə bacı, mənim oxumaq fik-
rim var. Xahiş edirəm, bu məsələyə bir də 
qayıtma. 

Nazlı iki gün əvvəl sahəyə baxma-
ğa gələnləri xatırladı, bildi ki, təzə aqro-
nom da onların içində olub. O, aqro-
nomu nə üçün xatırladığını özü də 
bilmədi. Yalnız bir şeyi dərk etdi, sevənlə-
rin əlindən bezib və həyat onu çox sıxır... 
Nazlı anasına kömək edəndən sonra kitab 
oxumaq üçün digər otağa keçdi. Nə qədər 
yorğun olsa da, axşamlar dərslərinin üzə-
rində müntəzəm çalışır, oxumaqdan yo-
rulmurdu. Qonaqlar gedəndən sonra anası 
Nazlını səslədi: 

- Hələ yatmırsan, qızım? 
- Yox, ana, bu gecə gec yatacağam, ki-

tab oxuyuram. 
O, dərs vəsaitlərindən başqa bu gecə 

Mir Cəlalın “Bir gəncin manifesti” əsərini 
oxuyub qurtarmalı idi, çünki bədii kitab-
ları çox sevirdi. Səhərin şirin yuxusundan 
ayılmaq istəməyən qızcığazı anası zorla 
oyatdı:

- Tez qalx, çörəyini ye, qızlar indi çağı-
racaqlar.

Anasının səsinə hövlnak ayılan Nazlı 
yerinin içində oturdu, gördüyü yuxunu xa-

diyinə çatmağa can atırdı. Tale yazısına, 
qismətə inanmadığı üçün deyirdi: 

- Qismət insanın öz əlindədir. 

* * *
Murad çoxdan bu tərəflərdə görün-

mürdü. Axırıncı dəfə onu görəndə çox sı-
nıxmışdı. Son zamanlar isə... Bəlkə də, gizli 
gəlib, ancaq onun xəbəri olmayıb. Özü də 
bilmədən Nazlı Muradı xatırladı, onun 
üçün qəribsədiyini hiss etdi. Amma tezliklə 
ürəyindən keçənlər üçün özünü qınadı, bir 
daha onu yada salmayacağına söz verdi. 
Axşam işdən qayıdanda Muradla bibisini 
evlərində gördü. Qonaqlarla dilucu salam-
laşıb eyvana çıxdı. Bir neçə gün əvvəl çay 
içərkən Şəfiqədən eşitdiyi sözləri xatırladı:

- Nə vaxtdır, sənə söz demək istəyirəm, 
düzü, ürək eləmirəm. 

O, Nazlının yanaqlarının qızardığını 
görüb yeni xəbəri çatdırmağa çalışdı:

- Bizim kolxoza qonşu kənddən təzə 
aqronom gəlib. Bu qədər qızların içində 
sənə vurulub. Məndən “hə”, “yox” cava-
bını öyrənmək istəyir, - o, Nazlının sus-
mağından istifadə edərək oğlan haqqında 
əlavə məlumat da verdi, - yaxşı oğlandı, 
atası da briqadirdi.
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isə onu lap dəli eləmişdi.

* * *
Ərşad əmi kənddə sayılıb-seçilən ki-

şilərdən idi. Hörməti, sözübütövlüyü ilə 
fərqlənirdi. Xanımzər arvadın əmisi oğlu 
idi. Uzun müddət kolxozda müxtəlif və-
zifələrdə işləmişdi, normal dolanışığı var-
dı. Heç bir xeyirdən-şərdən qalmazdı. 
Adətən, ədavəti olanlar sözü keçən bir ağ-
saqqal kimi onunla məsləhətləşər, onun bir 
sözünü iki etməzdilər. Deyib-gülən olması 
da hamının xoşuna gəlirdi. Tez-tez Nazlı-
gilə gələr, ona oxumağı üçün dəyərli məs-
ləhətlər, hətta xərclik də verərdi. Nazlının 
“Ərşad əmi” –müraciətinə onun hər kəl-
məsi “can” olurdu. İki oğlu, bir qızı vardı. 
Amma övladlarını istədiyi kimi tərbiyələn-
dirə bilməmişdi. Oglunun birinin adı Yu-
sif idi. Kənddə onu sərxoş, qumarbaz kimi 
tanıyırdılar. Atasının və başqa kənd adam-
larının öyüd-nəsihətinə baxmayaraq, gü-
nün çox yarısını qumarla, içkiylə keçirir-
di. Nüfuzuna xələl gəlməsə də, Ərşad kişi 
oğlunun bu hərəkətindən əzab çəkirdi...  
Kolxozun su maşını evə gedən qızları ötüb 
bir qədər qabaqda dayananda Nazlının 
qarışıq fikirlərinə son qoyuldu. Maşın-

tırlamağa çalışdı. Sübh yuxularının çin ol-
ması barədə çox eşitsə də, anasına demək-
dən çəkindi, xəyala daldı: 

“Gördü ki, toyudur, gəlin köçür. Ancaq 
kimə getdiyini bilmir. Ayaqqabı ayağını 
bərk sıxır, istəyir çıxartsın, bacarmır. Gəlin 
paltarında doyunca oynayır. Ayaqları ağrı-
dan sızlayır, bu dəmdə kimsə qolundan tu-
tur, baxır ki, həmin aqronom oğlandır. Naz-
lı yuxunun təsirindən halının pisləşdiyini 
hiss etdi. Cəld əl-üzünü yuyub, çörəyini 
yedi və evdən çıxdı. Qızlar gəlincə gözlədi. 
Yayın qızmar günləri başlamışdı. Sahədən 
tez qayıdan qızlar ikibir-üçbir ard-arda dü-
zülüb söhbət edirdilər. Dayısı qızı Vəsilə ilə 
Nazlı lap qabaqda, qonşu qızlar isə arxada 
gəlirdilər. Nazlı axşam gördüyü yuxunu, 
gah şirin-şirin danışır, gah da qorxu içəri-
sində çırpınan ürəyinin səsini eşidir, baş 
verə biləcək əhvalatın vahiməsini özündən 
uzaqlaşdırmağa çalışırdı. Vəsilə ona ürək-
dirək verib: 

- Yuxudu, bənd olma, axırı xeyir olsun, 
- desə də, narahatlığı azalmadı. Muradın 
onu qaçırmaq fikri, üstəlik istəyənlərinin 
gündən-günə çoxalması Nazlını təşvişə 
salmışdı. Qızlarla gedib-gəlməsinə baxma-
yaraq, o, yenə də qorxurdu. Bugecəki yuxu 
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- Fərid gəlib-gedirmi?
- Hə, nəyinizə gərək?
- Heç elə-belə, onunla işim var. 
O, məkrli planını yerinə yetirmək 

məqsədilə üzünü Vəsiləyə tutub kobud 
səslə:

- Sən get, mən Nazlını özüm gətirərəm. 
Qohum deyilik?! - deyəndə Nazlı razılaş-
madı. 

Sən demə, bir gün əvvəl qonşu kən-
din aqronomu Vahid, Yusif, təzə gələn 
aqronom söhbət eləyiblər. Təzə aqronom 
Səməd Nazlıya elçi düşməsindən, Nazlının 
isə ona “yox” cavabından danışanda Yusif: 

- Bu işi mən həll edərəm”, - deyərək 
sinəsinə döymüş və Nazlını qaçırılması 
planını hazırlamışdı. 

Nazlı Yusifin boş danışığından təngə 
gəlib:

- Nə sözün var, söylə. Mən tələsirəm, 
- deyərək getmək istəyəndə Yusif onun qo-
lundan tutdu. Vəsilənin uzaqlaşdığını və 
heç kəsin olmadığını görüb:

- Hara gedirsən, otur maşına gedək, 
- söyləyərək onu lap maşının qapısına 
yaxınlaşdırdı, kobudcasına sürüyüb ma-
şına oturtmaq istəyəndə Nazlı qışqırmağa 
başladı:

dan düşən Yusif idi. O, qızlarla salamlaşıb 
hal-əhval tutduqdan sonra: 

- Gəlin maşına oturun, aparım sizi, pi-
yada getməyin, - dedi.

Sükan arxasında təzə aqronomu görən 
Vəsilə güldü:

- Ora neçə adam sığışar? 
Yusif gözünü Nazlıya dikərək:
- Eybi yox, siz ikiniz əyləşin, aparıb sizi 

evinizdə düşürüb gəlsin, mən burada göz-
lərəm, - deyəndə Nazlı dilləndi: 

- İndiyə qədər maşınla gedib-gəlmi-
şik?! Lazım deyil, özümüz gedərik. 

Qohum olsa da, Nazlının Yusifdən heç 
xoşu gəlmirdi. Bunu duyan Səməd üzünü 
Nazlıya tutub dedi:

- Sənə sözüm var bir-iki kəlmə. 
- Buyur, eşidirəm.
- Yox, tək söhbət etmək istəyirəm. 
- Bəyəm burda kim var ki?
- Onda Vəsilə yavaş-yavaş get-

sin. Sən də bir az maşına yaxın 
gəl. Bir söz var, onu soruşacam. 
Artıq qonşu qızlar da getmişdilər. Vəsilə 
bir az kənara çəkildi. Səməd bilmədi, sözə 
necə başlasın, məyus baxışlarını Yusifə zil-
lədi. Yusif himə bənd imiş kimi Nazlını 
söhbətə tutdu:
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yıxıldı. Bu, Səmədin xalası idi. Ağlamaq-
dan, qışqırmaqdan dəli olmaq dərəcəsinə 
gələn Nazlı artıq huşunu itirmək üzrə idi.  
Gecə yarıdan keçmişdi. Kənd həkimləri 
çox səy göstərdilər, amma Nazlının vəziy-
yəti yaxşılaşmaq əvəzinə daha da pisləşdi. 
Kəndin qoca qarıları, ara həkimləri əllərin-
dən gələni etdilər, xeyri olmadı. Hərarətin 
getdikcə yüksəlməsi hamını qorxuya saldı. 
Səhərin açılmasına az qalırdı. Səmədin qo-
humları işin bu yerə gəlib çatmasını ağılla-
rına gətirmirdilər. 

* * *
Nazlının qaçırılması xəbəri bütün kən-

də yayıldı. Anası saçını yolub-tökdü:
- Atası işdən gələndə nə cavab verə-

cəyəm? – deyə şivən qopardı…
Kamran kişi atdan düşən kimi arvadın 

rəngindən, evdəki ab-havadan hiss elədi 
ki, nəsə olub. Ürəyinə dammış kimi soruş-
du: 

- Nə olub, ay arvad? Qız hanı?
Xanmzər arvad elə zənn etdi ki, kişi ha-

radansa bu xəbəri eşidib. Kamran kişinin 
vahiməli səsi onu daha da qorxutdu.

- A kişi, vallah, bilmirəm, necə deyim, sən 
Allah, pis olma. Ta olan-olub, qızı qaçırıblar. 

- Sənə deyirəm, bu-
rax məni, sən nə edirsən, əclaf?!  
Maşındakı oğlan onun qollarından tutub 
içəri çəkdi. Nazlı qapını örtməyə imkan 
vermədiyi üçün Yusif:

- Sür, Səməd, tez ol, - dedi. 
Nazlı Səməd sözünü eşitcək dəli oldu. 

Artıq hər şey bəlli idi. Ağlayıb özünü öl-
dürsə də, xeyri yox idi, Yusif onun qolları-
nı bərk-bərk tutmuşdu. Kənddən çıxanda 
Yusif başını maşının pəncərəsindən çıxarıb 
kiməsə tapşırdı:

- Deyin ki, qızı apardılar... 
Nazlı çabalamaqdan qan-tər içində 

idi. Ağlamaqdan az qalırdı, ürəyi dayan-
sın. Hara getdiyindən xəbəri yox idi. Tək-
cə onu bildi ki, çox uzaq yerə gətiriblər. 
Maşın bir darvazanın qarşısında dayandı 
və darvaza açılan kimi içəri girdi. Yusif 
və Səməd cəld atılıb maşından düşdülər.  
Nazlı yenə də hönkürüb ağlamağa başladı. 
Maşının qapısını orta yaşlı bir arvad açıb 
onu dilə tutdu:

- Düş, qurban olum. Sənə də, sən gələn 
yollara da canım qurban. 

Nazlı qapıya təpiklə elə vurdu ki, qa-
pının dəstəyindən yapışan arvad müva-
zinətini saxlaya bilməyib arxası üstə yerə 
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rüb. Keç günahından.
Sənin balan, mənim balamdı.  Kamran 

kişini od götürdü:
- Adətdi, kişi qabağına kişi çıxar. Hanı 

evin kişisi? 
-Yox, qadan alım, qardaş, bilirik sənin 

xasiyyətini. Oğlumuzun elə fikri yox idi. 
Kimsə onu yoldan çıxarıb. Mərdimazara 
lənət.

Sən sakitləş, sabah hər şeyi yoluna qo-
yarıq. Biz də indi bilmişik bu işi.

- Çəhənnəm ol, ləçər, tez ol, qızımın 
yerini de. Əgər yerini deməsən, bu dəqiqə 
bura qan tökəcəm. 

Vəziyyətin pis olduğunu görən 
Qumru arvad çar-naçar qızın yerini 
dedi. Kamran kişi atını hirslə qamçıla-
dı. At yerindən sıçradı. Kənardan baxan 
elə zənn edərdi ki, onun ayaqları yerə 
dəymir. At dolanbac, daşlı-kəsəkli yol-
lardan keçib qonşu rayonun ən ucqar 
kəndinə üz tutdu. Səhərin açılmasına 
az qalırdı ki, Kamran kişi özünü kəndə 
yetirdi. Bir darvazanı döyüb Cahan kişi-
nin evini soruşdu. Ev yiyəsinə razılığını 
bildirib həmin səmtə yollandı. At kişnər-
tisindən, itlərin hürüşməsindən, bəlkə də, 
kəndin yarısı yuxudan oyandı.  Kamran 

Xanımzər arvadın yalvarışlı baxışlarını 
görən Kamran kişini elə bil ildırım vur-
du. Atın yönünü çevirmək istəyəndə nə 
düşündüsə, qayıdıb atdan endi. Çörəyini 
yedi, çayını içdi. Qızın kim tərəfindən qa-
çırıldığını təfsilatı ilə öyrəndikdən sonra 
evin çardağında gizlətdiyi tüfəngi götürüb 
həyətə endi. İşin nə yerdə olduğunu bilən 
Xanımzər arvad yalvarmağa başladı:

- Qurban olum sənə, a kişi, qan tök-
mə. Bu iş təkcə bizim başımıza gəl-
məyib ki, qızı götürüb qaçırarlar da. 
Getmə, amandır. Bəlkə, yaxşı olacaq.  
Kamran kişi nə arvadının, nə də evə gələn 
qonşuların yalvarışına, sözünə əhəmiyyət 
verməyib axşamüstü yola düzəldi. O, Şə-
mil kişinin darvazasını döyəndə gecə yarı 
idi. Səsə Şəmil kişi oyandı:

- Kimsən, nə istəyirsən?
- Əgər kişisənsə, çıx qabağa. 
Kamran kişini səsindən tanıyan Şə-

mil sakitcə həyat yoldaşı Qumrunu 
səslədi. Qumru işin nə yerdə olduğu-
nu bilib özü qabağa çıxdı. Darvaza-
nı açan kimi başının yaylığını Kamran 
kişinin ayaqları altına atıb yalvarmağa baş-
ladı:

- Cavandı, qanmayıb, bir səhv işdi gö-
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- Yox, mən getməliyəm atamla. Mən 
Səmədi yox, Yusifi bu işdə əsl günahkar 
hesab edirəm.

Bu qisası onda qoymayacağam.  
Bu anda Cahan kişinin səsi eşidildi:

- Qızım, atana sənin elə deməyin heç 
kəs üçün yaxşı olmayacaq. O kişi kimisə 
öldürmək üçün gəlib. Bu işi sən biz deyən 
kimi yola ver. Sabah mən səni öz balam 
kimi aparıb evinizə qoyaram. Ürəyin 
istəyən kimi toy edib gətirərik. De ki, özüm 
gəlmişəm. 

Nazlını od götürdü: 
- Mən atama yalan sata bilmərəm. 
Bu anda arvad nimçədə çörək gətirdi:
- Qızım, səni and verirəm bu çörəyə, biz 

deyənə bax, qalanı sənlik deyil. Nə desən, 
edəcəyik. 

Darvazanın taqqıltısına bütün qonşu-
lar tökülüb gəldidər. Cahan kişi, Yusif və 
Səməd gizlənməkdən başqa çarə tapmadı-
lar. Arvad darvazaya doğru getdi. Kamran 
kişiylə bərabər qonşu kişilər də içəri daxil 
oldular. Qonşular Kamran kişini sakitləş-
dirmək üçün çox əldən-ayaqdan getsələr 
də, o yumşalmadı, cavab istədi:

- Mənə cavab verin, kişilər niyə gizlən-
di bəs? Əgər elə qorxaq idilərsə, niyə oğur-

kişi tüfəngin lüləsi ilə darvazanı döyməyə 
başladı. 

- Ay ev yiyəsi, ay ev yiyəsi!
Səsə Səməd cavab verdi.
- Bəli, eşidirəm, kimsən? 
- A bala, Cahan kişinin evi buradırmı? 
Səmədin dalağı sancdı. O dəqiqə başa 

düşdü ki, bu, Nazlının atası
Kamran kişidir.
- Bəli, buyurun, - deyib tez gizləndi. 
Cahan kişi qorxudan əsməyə başladı. 

Cürət edib darvazaya sarı gedə bilmədi. 
Birdən güllə səsi eşidildi. 

- Ə, kişi döyülsüz, niyə qabağa çıxmır-
sız?! Gədə kimi oğurluq eləyib nə gizlənir-
siniz? 

Güllə səsinə Nazlı gözlərini açdı. Atası-
nın səsini eşdib dərhal dirsəkləndi:

- Atamdı gələn, nə yaxşı oldu. Bilirdim 
ki, gələcək, məni sizin əlinizdən alacaq, - 
deyərək hönkürtü ilə ağlamağa başladı. 

Səmədin xalası Nazlını qucaqlayıb yal-
vardı: 

- Qızım, ağrın alım, atanın burada qan 
tökməsinə yol vermə.

Təzədən sən kimə lazımsan, bir adını 
iki eləmə.
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- Ata, çıx get, narahat olma, hər şeyi 
özüm həll edəcəyəm. Onlar qanun qarşısın-
da cavab verəcəklər. Mən sənin papağının 
yerə vurulmasına razı olmaram. Bilirəm, 
sən məni çox istəyirsən. Bu istək xatirinə 
heç kəslə işin olmasın. Verdiyin çörəyi mənə 
halal et. Kamran kişi, başını aşağı saldı, 
heç nə demədən atını minib sakitcə geri 
döndü. Övlad məhəbbəti onun kövrək 
hislərini oyatmışdı. Doğrusu, işin belə nə-
ticələnəcəyini gözləmirdi. Nazlının ümid-
verici sözlərində böyük kədər, ölüm iyi 
duydu. Atını saxlayıb bir az fikirləşdi. Geri 
dönmək istədi, amma naməlum bir qüv-
və ona mane oldu. Atı sürətlə sürüb evə 
çatmağa can atdı. Gün günorta yerində 
idi. Nazlının başına gələn hadisəni uzaq-
da olan qardaşına, bacısına xəbər vermiş-
dilər. Kamran kişi evə çatandan xeyli sonra 
onlar da gəldilər. Atası Nazlının sözlərini 
olduğu kimi çatdıranda qardaşları başa düş-
dülər ki, qız özünü öldürəcək. Qərara aldı-
lar ki, intiharın qarşısını almaq üçün hüquq 
mühafizə orqanlarına xəbər versinlər.

Nazlının ikinci günü də ağlamaqla 
keçdi. Gətirilən yeməklərdən imtina etdi. 
Səmədin xalasının:  - Qızım, yeməsən, 
xəstələnərsən. Özünə qəsd eləmə, Allaha 

luq edirdilər? Bilmirdilər, kimin bostanına 
daş atıblar?! Çıxsınlar qabağa, əgər həqiqi 
kişidirlərsə!

Aydındır, onlarda elə qeyrət yoxdur, 
çünki oğru kişidə qeyrət haradan ola bilər 
ki?!  Kamran kişi: 

- Bəlkə, qız özü razıdır, - deyən qonşu 
kişinin sözünü kəsərək əlini yellədi:

- Aydındır, mənə heç kəs lazım de-
yil. Qızı mənə göstərin. Əgər qız desə ki, 
özüm gəlmişəm, sakitcə çıxıb gedəcəyəm. 
Yox, əgər desə ki, “zorla gətiriblər”, onda 
mən bilirəm, nə edəcəm. Mənim qızımı 
zorla qaçıranı gün işığına həsrət qoyacam.  
Arxa pəncərədən qızın yanına keçən Ca-
han kişi, Yusif, xalası və qonşulardan bir-i-
ki nəfər Nazlıya yalvarmağa başladılar:

- Amandı, bu kişi burda qan tökəcək. 
O, yaxşı bilir ki, bu iş zorla olub. Axıdıla-
caq qanın qarşısını ancaq sən ala bilərsən. 
Sənin qarşında diz çökürük. Keç günahı-
mızdan. Cavandı, o da qanmayıb, bədbəxt 
eləmə, qızım. Səni tezliklə evinizə apara-
cağıq. Atasının qoca vaxtında kimisə öldü-
rüb dustaqxanada yatmasını gözünün qa-
bağına gətirəndə Nazlı kövrəldi, yalvaran 
baxışları istehza ilə süzüb qapının arxasın-
dan dilləndi:
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- Görəsən, anam neyləyir? Kaş bir qanadlı 
quşa dönəydim, uçub gedəydim anamın 
yanına. Onun qucağına sığınaydım, uşaq 
kimi yataydım şirin-şirin. Bəs mənim kitab-
larım? Mənim arzularım? Mənim rəfiqələ-
rim? Mən onlardan nə tez ayrı düşdüm? Nə 
idi mənim günahım, Allah mənə nə qədər 
əzablı tale yazıbmış? İnstituta qəbul ola bil-
mədim, gəldim kəndə. Kənddə də başıma 
belə hadisə gəldi. Yox! Mən belə bir tale ilə 
barışa bilmərəm. Əgər toy gününə qədər 
başıma bir çarə qılmasam, toy günündən 
sonra özümü mütləq öldürəcəyəm.

Vəssalam. 
Nazlını xəyallardan maşın gurultusu 

ayırdı. Gecə saat on iki olardı. 
- Yəqin atamgildi gələn, - deyə biçarə 

qız tez yerindən qalxıb pəncərəyə tərəf yü-
yürdü. 

Səsə arvad da, qızlar da oyandılar. 
Gələnlər Səmədin adamları idilər. Onlar 
Nazlını:

- Səni atan evinə aparırıq, - deyə maşına 
mindirdilər. Nazlı uşaq kimi elə sevindi ki, 
az qaldı qanad açıb uçsun. Amma onu kəsmə 
yolla oğlanın əmisigilə gətirdilər. Nazlı al-
dandığını anladı, heç bir söz demədən sa-
kitcə maşından düşdü. Öz-özünə dedi:

xoş getməz, - sözlərindən daha da 
qəzəbləndi: - Bəs sizin tutduğunuz iş 
Allaha xoş gedərmi? - deyə sual etsə 
də, bu dəfə qadının əlini geri çevirmədi, 
gətirdiyi yeməyi aldı. Onların verdikləri 
vədə əməl etmələrini səbirsizliklə gözlədi. 

Narahat fikirlər içərisində çırpınan qız-
cığaz yatdığı qısa müddətdə tez-tez kabus 
gördü və bu yuxulardan can qurtara bilmə-
di. Qızlar nə qədər danışsalar da, gülsələr 
də, Nazlının eyni açılmadı. Aramsız ağla-
maqdan onun rəngi saralıb-soldu, gözləri 
çuxura düşdü, taqəti qalmadı. Gah qaçmaq, 
gah da özünü öldürmək üçün plan cızdı. 
Ancaq ölüm fikri bir o qədər ağlına bat-
madı. Çünki kənd camaatı bunu böyük bir 
söz eləyib Nazlının günahını yuyacaqdılar.  
Səməd səhər tezdən öz kəndlərinə getmişdi.

Atası Şəmil kişi işin tündləşdiyi-
ni görüb tələsik toy tədarükünə başla-
dı. Dəvətnamələr yazıldı, toyun bütün 
xərci hesablandı. Qıza gəlinlik, bəzək 
əşyaları almaq üçün səhəri gözlədilər.  
Nədənsə vaxt da tələsmirdi. Bir 
günü bir ilə dönən Nazlı qabaq-
da nələrlə üzləşəcəyini bilmirdi.  
İkinci gecə idi. Nazlı öz yuvasından perik düş-
müş quş kimi vurnuxdu, anasını düşündü:  
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yuxusunu ərşə çəkdi…
Səhərə yaxın həyət qapısı möhkəm dö-

yüldü. Səmədin əmisi hay verib darvaza-
ya doğru getdi. İki nəfərlə bir polis işçisini 
qapı ağzında görən ev yiyəsi özünü itirdi. 
Dili-dodağı topuq çala-çala:

- Xoş gəlmisiniz! - deyib gələnləri içəri 
dəvət etdi. 

Bütün bunları aynabənddən seyr edən-
Nazlının da həyəcanı artdı. Lakin çox keç-
mədi ki, həyəcanına son qoyuldu. Polis içə-
ri daxil oldu:

- Sənsən qaçırılan qız? 
- Bəli, -Nazlı ümidlənərək cavab verdi, - 

xahiş edirəm, məni evimizə qaytarın. Məni 
məcbur qaçırıblar. Əgər xilas etməsəniz...

Polis nəfəri əlini qaldırıb onun sözünü 
kəsdi, bir xeyli düşündükdən sonra şirin 
dilini işə saldı: 

- Qızım, artıq olan-olub, keçən-ke-
çib. Sən bir adını iki eləmə. Daşı tök ətə-
yindən. Səni evə qaytarsaq, el, camaat nə 
deyər? Oğlana da yazığın gəlsin. İmkan-
ları da pis deyil. İstəsən, səni oxudarlar.  
Axırıncı cümlələr Nazlının qulağında il-
dırım kimi şaqqıldadı, acıqlı-acıqlı dillən-
di: - Mənə yol öyrətmək lazım deyil, mən 
nə edəcəyimi yaxşı bilirəm. Fikrimdən də 

- Yaxşı, nə olar, siz də bil-
diyinizi edin, mən də.  
Kamran kişi Rayon Polis İdarəsinə mü-
raciətdən sonra bir nəfər polislə Naz-
lının olduğu evə getdi. Qızın orada 
olmadığını görəndə bərk əsəbiləşdi. 
İşin nə yerdə olduğunu müəyyən edib 
geri döndü... Bu gecə nədənsə Nazlının 
həyəcanı azalmış, kədərini misralara çe-
virərək bir az sakitləşmişdi:

Neyləmişəm axı sənə, 
Vurdun məni daşa, dünya. 
Arzularım, ümidlərim, 
Çatmadı heç başa, dünya. 
 
Yox təsəllim, yox həmdəmim, 
Sığmaz sənə dərdi-qəmim. 
Qara büründü aləmim, 
Düşdüm qar-yağışa, dünya. 
 
Qəm-qüssədən sinəm dolub, 
Həyat mənə yorğun olub, 
Kədərimlə bir doğulub, 
Yaranmışam qoşa, dünya.

Amma həyəcanı azalsa da, Nazlı yata 
bilmədi, qəlbini bürüyən qəribə bir hiss 
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birdən-birə gözləri qaraldı, başı gicəlləndi, 
oturduğu stuldan tappıltı ilə yerə yıxıldı. 
Ayılanda başını bir qadının dizi üstün-
də gördü, anası yadına düşdü, kövrəldi, 
göz yaşlarını saxlaya bilmədi, hönkürtü 
ilə ağlamağa başladı. Xeyli ağlayıb ürəyi-
ni boşaltdıqdan sonra sakitləşdi. Bir həftə 
əvvəl oxuduğu “Gözəllik axtarıram” ki-
tabından “Brilyant hekayəsi” yadına düş-
dü. Onu oxuyarkən Brilyantın taleyinə o 
qədər acımışdı ki… İndi özü həmin acıları 
yaşayırdı. Düzdür, Nazlıdan fərqli olaraq, 
Brilyant sevib-seçdiyi, taleyini etibar etdiyi 
Rəhimin amansız rəftarı ilə qarşılaşır, lakin 
acılara təslim olmur, bütün sınaqlardan 
alnıaçıq, üzüağ çıxır. Brilyantı düşündük-
cə Nazlının cəsarəti daha da artdı, anladı 
ki, həyat mübarizədir, sınaq meydanıdır. 
Əgər yaşamaq istəyirsənsə, mübariz olma-
lısan. Bu düşüncələr içində nə vaxt yuxuya 
getdiyini bilmədi.Ayılanda evdə heç kəsin 
olmadığını gördü. Lakin çox keçmədən 
qapı açıldı, ev sahibəsi ona yemək gətirdi. 
Bu qadın heç nəyə qarışmır, Nazlıya heç nə 
demirdi. Amma bu dəfə astaca dilləndi:

- Çörəyini ye, qızım. Heç nə fikirləşmə, 
hər şeyin axırı yaxşı olar. Allah sən tərəfə 
olsun. 

dönən deyiləm. 
Polis nəfəri ona kağız, qələm uzatdı:
- Yaxşı onda istəyini buraya yaz. Nazlı 

ağ kağızı qabağına çəkib qələmi əlinə alan-
da polis yenə müdaxilə etdi: 

- Qızım, yaz ki, öz xoşumla gəlmişəm. 
Qalanını biz həll edəcəyik. 

Nazlını dəhşət bürüdü. Həyəcandan 
titrəməyə başladı:

- Siz nə danışırsınız? Oz xoşumla gəldi-
yimi heç vaxt yazmaram. Onu yazmaqdan-
sa ölümü seçərəm.

– Qızım, çırpıntıların əbəsdir, iki gün-
dən sonra toyundu. Camaat dəvətnamə 
paylayıb. Sənin yazdıqların heç nəyi dəyiş-
məyəcək.

Polisin irişə-irişə dediyi sözlər Nazlını 
lap hövsələdən çıxardı, çılğınlıqla qışqırdı:

- Budur sizin qanununuz? Budur sizin 
insanların həyatını qorumağınız? Gedin, 
buradan elə gedin ki, iziniz-tozunuz da 
qalmasın!

- İndi elə deyirsən, amma toydan sonra 
elə yumşalacaqsan ki, dediklərinə görə xə-
calət çəkəcəksən.

Polisin rəftarı Nazlını çılğına döndərdi:
- Sizə gedin, dedim! Yoxsa…
O, sözünün davamını gətirə bilmədi: 
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qaldırıb ürək göynədən bir səslə Allahdan 
kömək dilədi:

- Məni ora-bura niyə sürüyürlər, ilahi? 
Gör mənim taleyimi kimlərin əlinə etibar 
etmisən! Mən hansı günahın sahibiyəm ki, 
dirigözlü cəhənnəm əzabı çəkirəm?! Mənə 
ölüm ver, Allahım, belə yaşamaqdan ölüm 
gözəldir. Günahım varsa, məni bağışla. 
Puç olan arzularımla bərabər mənim də ca-
nımı al.

Qadının ağladığını görən Nazlı soruş-
du:

- Niyə ağlayırsınız?
- Heç... Kaş ki, əlimdə ixtiyarım olay-

dı, səni bu bəladan qurtaraydım. Çünki 
mənim də başıma bu hadisə gəlib. Hələ də 
sevə bilmirəm: boy atmamış saralıb-solan 
sevgim isə sağalmayan yara kimi köksüm-
də əbədi məskən salıb. Allah özü yardmçın 
olsun, qızım. 

- Çox sağ olun, - deyə Nazlı kövrək 
halda dilləndi, - Allah məni heç vaxt darda 
qoymaz. Hələ ki, mən heç kəsi sevmirəm. 
Sadəcə olaraq, həyatda böyük arzularımın 
dalınca qaçmaq və onları həyata keçirmək 
üçün çalışıram. Ali təhsil almaq və sevərək 
ailə həyatı qurmaq ən böyük arzumdur… 
Gecə saat ikidə daşlı-kəsəkli yollar-

Qadının şəfqətli sözləri Nazlını yum-
şaltdı. Yeməkdən sonra çay gətirən qadın 
Nazlıya yumşaq və nəzakətli tərzdə yeni-
dən öyüd verdi:

-Qızım, özünə çox əzab vermə. Xəstə-
lik taparsan. Səbirli ol. Bəlkə, sonra hər şey 
yaxşı olacaq. Oğlanı sevəcəksən. Övladınız 
dünyaya gələndən sonra hər şey yaddan 
çıxacaq. Bu günləri yadına salanda öz-ö-
zünə peşman olacaqsan. 

Nazlı qadına diqqətlə qulaq assa da, 
dediklərini qəbul etmədi.

Şər qarışanda mal-qaranın, qoyun-qu-
zunun səsi həyəti bürüdü. Evləri yadına 
düşdü. Həyətə enmək quzuları oxşamaq, 
ev yiyəsinə kömək etmək istədi. Qeyri-ix-
tiyari ayağa qalxıb qapıya tərəf bir addım 
atdı, birdən yad yerdə olduğunu anlayıb 
geri qayıtdı. Gözləri yol çəkdi…

Axşam hamı çay-çörəyini yeyib isti-
rahət edirdi. Nazlı da o biri evdə təkcə ot-
rub, haradansa əlinə keçən kitabı oxuyur-
du. Bu vaxt ev sahibəsi içəri girib:

- Qızım, dur gedək, maşın gəlib, - dedi. 
- Hara? - deyərək Nazlı tərəddüd etdi. 
- Mən bilmirəm. Oğlanın adamları gə-

lib, səni başqa yerə aparırlar. 
Nazlı dizləri üstdə çökdü, əllərini göyə 
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yirsən. Ayıb deyil?

* * *
Kamran kişinin hirsi hələ də soyu-

mamışdı. Bütün günü götür-qoy edib 
oğlan evinə üz tutsalar da, istədiklə-
rini ala bilməmişdilər. Sonuncu dəfə: 
- Daha qızdan əlinizi üzün. Sabah toy 
edirik - deyə cavab vermişdilər. Qardaşı 
Fərid üç gün idi ki, üzüqoylu uzanıb di-
nib-danışmır, qisas almaq üçün plan cı-
zırdı. Anası Xanımzərin ürəyi qorxudan 
ağrıya düşmüşdü. Gücü göz yaşına çatır, 
arada ölüm ölmamasından ötrü kişiyə 
yalvarırdı. Bəzən dilə gəlib: “Təkcə gö-
türülüb qaçırılan qız mənimki deyil ki, o 
qədər qızların başına belə iş gəlib ki. İndi 
hamısı xoşbəxt ailə sahibidir. Bu da Allahın 
qismətidir”, - demək istəsə də, nə Kam-
ran kişinin, nə də oğlunun yanında danı-
şa bilmirdi. Çünki yaşlılardan biri bu sözü 
işlədəndə Kamran kişi çox əsəbiləşmiş:  
- Başqasını bilmirəm, mənim qızımı götü-
rüb qaçıra bilməzlər. Bu, mənim namusu-
ma toxunmaqdır. Mənim qapıma elçi gəl-
mədən, məni saymadan bu işi görən adamı 
həyatda yaşamağa qoymaram, - demişdi.

la şütüyən maşın, nəhayət, şose yola 
istiqamət aldı. Hara getdiklərin-
dən xəbərsiz Nazlını bir səs oyatdı:  
- Atangilə yaxınlaşırıq. Bəri başdan de-
yirəm, səs-küy salma. Danışmışıq. Düşüb 
görüşəcəyik. Səni qoyub geri qayıdacağıq. 
Sabah yox, biri gün səni gəlin kimi evimizə 
aparacağıq. Hər iki tərəfin razılığı var.  
Yusifin sözləri Nazlının beynində gurulda-
yırdı. Gülə-gülə deyilən bu sözlərin yalan-
mı, gerçəkmi olduğunu ayırd edə bilmir-
di. Maşın darvazanın yanında dayananda 
Nazlının ürəyində bir ümid şöləsi işardı.  
- Bu da atangilin evi, düşə bilərsən, - 
deyərək Yusif arsız-arsız hırıldadı. Naz-
lı arxa oturacaqda ortada əyləşmişdi. O, 
əl atıb maşının dəstəyindən yapışmaq 
istəyəndə maşın sürətlə yerindən tərpən-
di. Yusifin bu iyrənc hərəkəti Nazlıda ona 
olan nifrəti daha da artırdı, qəzəblə dedi: 
- Sənin nə qədər alçaq olduğunu tamamilə 
yəqin etdim. Ancaq bu heyfı səndə qoyma-
yacam. 

Nazlı hönkürməyə başladı. Onu sakit-
ləşdirməyə çalışan qadın Yusifi bərk dan-
ladı:

- Hələ yazıq qızcığazın başına gətirdi-
yiniz oyun bəs deyil, şit-şit zarafat da elə-
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ki, Nazlı gəlib məni çağırır. - Nə bilim, 
Allah xeyirlisindən eləsin, - deyə Kam-
ran kişi də stul çəkib oturdu,- mən də 
qəribə yuxu görmüşəm. Qardaşım Gə-
ray vacib işi olduğu üçün məni evinə ça-
ğırtdırdı. Getdim, mənimlə çox acıqlı 
danışdı, hətta yumruq göstərib danladı.  
Kamran kişi susdu. Amma ürəyində Al-
laha yalvardı: “Allahım, rəhm elə. Təki 
uşaq özünə xətər yetirməsin”. Kişi köv-
rəlmişdi, ağlamaq üçün bir himə bənd idi.  
Ərlə-arvad yol gözləyən adamlar kimi 
səhərə qədər yatmadılar, dərdləşdilər, 
söhbət etdilər. Xanımzər arvad, fürsətdən 
istifadə edib, yenə kişiyə təsəlli verdi, onu 
qara fikirlərdən uzaqlaşdırmağa çalışdı. 
Kamran kişi isə qəti sözünü dedi:

- Səhər gedim görüm o polis neylədi. 
Əgər bir söz deməsələr, gedib Şəmil kişini 
öz əlimlə öldürüb girəcəm türməyə. 

* * *
Maşın beşmərtəbəli bir binanın qarşı-

sında dayandı. Yusif harasa getdi. Çox keç-
mədən gəldi: 

- Düşün, - deyib qapıları açdı.  Nifrət 
dolu nəzərlərini Yusifdən çəkməyən Nazlı: 

- Kaş Allah mənə elə bir qüv və verəydi 

* * *
Xanımzər arvadın üç gecə idi ki, gö-

zünə yuxu getmirdi. Çox yorğun olsa da, 
yerinə girmək istəmirdi. Yerdə oturub 
kürəyini divara söykəmiş, gözlərini bir 
nöqtəyə dikmişdi. Heç nə düşünə bilmir-
di. Elə oturduğu yerdəcə göz qapaqları 
asta-asta endi. Yenicə yuxuya getmişdi ki, 
Nazlının səsini eşitdi:

– Ana, gəlin məni aparın, ana! Ana!.. 
Yuxudan ayılan Xanımzər eyvana çıxıb 
işığı yandırdı, darvazaya sarı boylandı 
və sakitcə ətrafı dinşədi, heç bir səs eşit-
mədi, lakin iztirabı daha da artdı, yuxusu 
yenə də ərşə çəkildi. Masanın üstündəki 
dəftər-kitablar gözünə sataşanda kövrəldi, 
yaş gözlərindən sel kimi axdı, astadan vay-
sındı: - Can, ay bala, bu nə iş idi sənin başı-
na gəldi. Allah mərdimazarın evini yıxsın. 
Yatsam da, yuxuma girməzdi belə iş. Səni 
urvatsız eləyənin balası urvatsız olsun.  
Bu anda Kamran kişi eyvana çıxdı: - Nə 
olub, ay arvad, niyə yatmırsan? Yoxsa 
yuxumu gördün?

Xanımzərin yuxularının gerçəkliyinə 
inanan Kamran kişi rahat olmaq üçün on-
dan cavab gözlədi. 

– Hə, a kişi, yuxu gördüm. Gördüm 
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Yaxşı bir usta çağırarıq səni qəşəng bəzəyər. 
Narahat olma, hər şey yaxşı olar. Bilirəm, 
sevmirsən, amma əsas oğlandı. Səni sevir-
sə, xoşbəxt edəcək.

Filyar danışsa da, Nazlı onu eşitmirdi, 
anasının sözlərinə diqqətlə qulaq asan qıza 
baxırdı. Ev sahibəsinin danışığını kəsmək 
üçün qızı yanına çağırdı:

- Adın nədi?
- Sevinc. 
-Neçədə oxuyursan? 
-Yeddinci sinfə keçmişəm. 
Gözləri yaz buldu kimi dolan Naz-

lı pəncərənin önünə çəkilib ağlamağa 
başladı. Barışmadığı taleyindən qışqı-
ra-qışqıra gileylənmək istədi, ancaq ba-
carmadı. Mömin babasının danışdığı 
hədisləri xatırladı, haradansa oxuduğu: 
”Allah çox sevdiyi bəndələrini sınağa çə-
kir”, - kəlamını yadına saldı. Öz- özünə 
fikirləşdi: - Bəlkə, mən də sınaq qarşısın-
dayam? Allahım, özün kömək ol, istəmədi-
yim tikəni mənə zorla yedirtmə. Hamı şirin 
yuxuda idi. Bircə Nazlı yatmamışdı. Qaçmaq 
üçün cızdığı planların heç birini axıra çat-
dıra bilmirdi: beyni yorulmuşdu. Su içmək 
üçün mətbəxə keçdi. Oradan eyvana çıxdı. 
Gecəni seyr etməyə başladı, ürəyinə sərin-

ki, səni öz əllərimlə boğaydım, - söyləyən-
də də Yusif hırıldayaraq dişlərini ağartdı: 

- Bəs səhər toyu kim yola salacaq? 
Deyəsən, toyu yasa döndərmək istəyirsən? 

Nazlı yumruqlarını düyünlədi. Bunu 
görən Əsmər bacı: 

- Gəl qızım, onun ağlı başında deyil, - 
deyərək Nazlının qolundan yapışıb özünə 
tərəf dartdı. Onlar birlikdə binanın ikin-
ci mərtəbəsinə qalxdılar. Qonaqları gülər 
üzlə qarşılayan ev yiyəsi onları otaqlardan 
birinə yerləşdirdi. Əsəbdən bütün vücudu 
titrəyən Nazlının dodaqları göyərmişdi, 
dili söz tutmurdu. Əsmər bacı ona xeyli 
təsəlli verib getdi. Ev sahibəsi Nazlını sə-
mimiyyətlə salamladı:

– Bir də xoş gəlmisən. Dur, əyninə bu 
xalatı geyin, rahat otur, söhbət edək. Mənim 
adım Filyardır. Sənin böyük qardaşınla bir 
sinifdə oxumuşam. Onda çox balaca idin. 
Maşallah, indi böyüyüb qəşəng qız olmu-
san. Allah xoşbəxt eləsin. Eşitdiyimə görə 
tərslik edirsən. Çox yaxşı ailədir. Daha əlavə 
heç nə fikirləşmə. Sabah toyundur. Allah 
qoysa, səhər işdən icazə alıb gələcəm. On-
lar gələnədək yoldaşımın maşınıyla gedib 
sənə ürəyin istəyən qızıl alarıq. Burada gə-
lin paltarı var. Ən qəşəngini seçib götürərik. 
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kirləşmədən qum topasının üstünə atıldı. 
Bütün qüvvəsini toplayıb ayağa qalxdı.

Lakin ayağındakı ağrıdan  addım ata 
bilmədi. Elə bu vaxt kənardan bir qadının 
gəldiyini görüb onu səslədi: - Xahiş edirəm, 
mənə kömək edin, bir taksi çağırın, məni 
xəstəxanaya çatdırsın, yıxılmışam qıçım 
sınıb, deyəsən. Qadın canıyananlıqla dedi: 
- Binadan bir az aralı taksi dayanacağı var, 
ora çatana kimi sənə kömək edə bilərəm. - 
Hə, nə olar. Ağrısam da, birtəhər gedərəm. 
Qadına minnətdarlıq edərək taksiyə minən 
Nazlı əvvəlcə haraya gedəcəyini unutdu. 
Sürücü dedi: - Deyəsən, bərk ağrıyırsınız, 
yəqin ki, həkimə gedirsiniz. Sevincdən-
mi, ya ağrıdanmı Nazlı kövrəldi. Sürücü 
ona təsəlli verdi: - Narahat olmayın, sı-
nıqçıya, həkimə, hara lazımdı, aparacam. 
Haradan yıxılmısınız? Sürücünün səmi-
miyyətinə inanan Nazlı cavab verdi: - Ey-
vandan. - Yaxşı qurtarmısınız. - Əmi, bura 
hansı şəhərdir? – Nazlı sıxıla-sıxıla soruş-
du.Sürücü təəccüblənsə də, cavab verdi: - 
Naftalan şəhəridir. Nazlının gözlərinə işıq 
gəldi: əmisi bu şəhərdə polis şöbəsində 
işləyirdi. O ağlamsınaraq: - Məni xəstəxa-
naya deyil, polis şöbəsinə aparın. 
Əmim ordadır, - deyəndə sürücü hey-

lik çiləndi. Fikri aydınlaşdı, həyətə baxdı, 
məsafə elə də çox deyildi: imkan tapan 
kimi qaçmaq olardı. Filyarın səsi onu fikir-
lərdən ayırdı:

- Niyə yatmırsan? İstidi, eləmi? Yoxsa 
fikir edirsən? 

Heç bir suala cavab verməyən Nazlı sa-
dəcə başını tərpədib:

- Hə, - deyə bildi. 
- Daha hər şeydən keçib. Get uzan, yat. 

Ağlına heç bir şey gətirmə. Allah qoysa, 
yaxşı olar.

Filyar onu yataq otağına gətirdi. Naz-
lı:”Allah kərimdi” – deyərək gözlərinin ya-
şını sildi və yerinə uzandı. Şirin yuxu onu 
ağuşuna aldı. Kimsə onu səslədi: - “Nazlı, 
Nazlı, dur!” Başı ağ örpəkli qadın onun ayıl-
madığını görüb yenə səsləndi:” Ayağa dur, 
yatma!” Nazlı hövlnak qalxıb yerin için-
də oturdu. Yuxunun təsirindən ayılanda 
əl-üzünü yumaq üçün hamama keçdi, qu-
rulanıb qonaq otağına qayıtdı. Çox qəribə 
idi: evdə balaca qızdan başqa heç kəs yox 
idi. O, planını həyata keçirmək üçün eyva-
na çıxdı. Həyəti bir də nəzərdən keçirdi, 
eyvanın altı asfalt deyildi, təzə tökülmüş 
qumun bir hissəsi işlədilməmişdi. Binanın 
qarşısında heç kəs görünmürdü. Nazlı fi-



54 55

Nəcibə İlkin Povestlər

bu ögeyliyi heç zaman duymamışdı. Ar-
vadı Sücayəti çox sevirdi. Övladı olmasa 
da, ona gözün üstdə qaşın var deməmiş-
di. Nəsil-kök, qohumlar, dostlar-tanışlar 
içində Əlinin xüsusi hörməti vardı. Hə-
yat yoldaşı Sücayət də istiqanlı, mehriban 
qadın idi. Hamı xətrini istəyir və hörmə-
tini gətirirdi. Qardaşı Kamrana böyük 
məhəbbəti var idi. Tez-tez onun ailəsinə 
baş çəkər, əlindən gələn köməyi edərdi. 
Son vaxtlar işi çox olduğu üçün kəndə az-
az gəlirdi. Nazlı məktəbdə olanda əmisini 
görə bilmədiyi üçün çox heyifsilənərdi. O, 
əmiləri arasında Əlini çox sevirdi...

İndi Nazlı utandığından heç kəsin 
üzünə baxa bilmirdi. Günah iş görmüş 
adamlar kimi başını qaldırmır, dayanma-
dan ağlayırdı. Onu heç kim, hətta atası və 
anası da ovundura bilmirdi. Qızın qaçırıl-
ması barədə vaxtında xəbər verilməməsi 
Əlini acıqlandırmışdı:

- Qardaş, məndən böyük olsan da, 
deməliyəm ki, mənə xəbər verməməkdə 
böyük xəta etmisən. Nə isə... Qızı aparın. 
Qalan işlər mənlikdi. 

* * *
- Əl saxlayın! Kimin üçün çalırsınız bu 

rətləndi: - Axı sizə nə olub? – soruşdu. 
- Məni üç gündür, zorla qaçırıblar. Əllə-
rindən heç cür canımı qurtara bilmirdim. 
Axşamdan buradayam. İmkan tapan kimi 
eyvandan tullandım. Xahiş edirəm, məni 
əmimə çatdırın. O hər şeyi həll edəcək.  
Maşın polis şöbəsinin qarşısında dayandı. 
Sürücünün izahatından sonra Nazlını ma-
şından düşürüb əmisinin yanına gətirdilər. 
İndiyə qədər əmisini iki, ya üç dəfə görən 
Nazlı, onu güclə tanıdı. Boynunu qucaqla-
yıb, üz-gözündən dönə-dönə öpdü, hön-
kürtüsü otağı bürüdü. Heç nədən xəbəri 
olmayan əmisi gözyaşlarını silə-silə Nazlı-
ya toxtaqlıq verdi: - Özünü ələ al, mənim 
balam. Söylə görüm, nə olub? Nazlı əhvala-
tı hıçqıra-hıçqıra danışdı. İki saatdan sonra 
Kamran kişi, Xanımzər arvad və digər ailə 
üzvləri polis şöbəsində idilər.Onlar gələnə 
qədər Nazlının qıçını gipsə qoymuşdular.

* * *
Əli müəllim 20 ilə yaxın idi ki, polis 

şöbəsində çalışırdı. Çox keçmədən ley-
tenant rütbəsi ilə işə başlayan Əlinin və-
zifəsi böyümüş, mayor rütbəsinə qədər 
yüksəlmişdi. Nazlının atası Kamranla ata 
bir, ana ayrı qardaş idilər. Amma Nazlı 
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-Mənim qızım nə vəziyyətdədir. Onu 
xəstəxanaya qoyub gəlmişəm. Anası da 
yanında. İnanmırsınız, gedin, baxın. Şə-
mil kişi gərək bu iş mənim başıma gətir-
məyəydi. Oğlu səhv eləmişdi, amma o 
bilirdi ki, qız ipə-sapa yatmır. Gərək hə-
min gün qızın istəmədiyini nəzərə alıb 
geri qaytaraydılar. Mən and içmişəm 
ki, bu məsələni belə qoymayacağam, qı-
zımın həyatını təhlükəyə atanlarla he-
sab çəkəcəyəm, mənə sataşmağın nə ol-
duğunu onlara bir-bir daddıracağam.  
Kamran kişi danışdıqca əsəbindən do-
daqlarını çeynəyirdi. Birinci müavin ki-
şini yumşaltmaq üçün, nə qədər dil tök-
sə də, xeyri olmadı. Kamran kişi son 
sözünü dedi:  - Mən bu qədər müsibət-
dən sonra bu işə qol qoya bilmərəm. Mə-
nim sözüm bu qədər. El-oba içində sö-
zündə bütöv, qeyrətli adam kimi tanınan  
Kamran kişi başqa cür də edə bilməzdi. 
Qonaqlar sağollaşıb həyətdən çıxsalar da, 
əl çəkmək fikrində deyildilər. Onlar qızı 
görüb danışmaq, atası evindən gəlin köç-
məyə razılığını almaq ümidilə xəstəxana-
ya üz tutdular. Sarğıdan yenicə gətirilmiş 
Nazlının iniltisi, anasının için-için ağla-
ması hamını çaş-baş saldı. Həkim çıxmaq 

toyu?! Qız qaçıb... Şəmil kişinin həyəcanlı 
sözləri hamını məyus etdi. Onun gözlə-
ri qan çanağına dönmüşdü. Danışdıqca 
dodaqları əsirdi. Əli ilə kiməsə işarə edib 
yanına çağırdı, pıçıltı ilə dedi: - Allahver-
di müəllimə de ki, beş dəqiqəyə yanımda 
olsun. Rayonun polis işçiləri artıq toy evin-
də idilər. Yusiflə oğlanın qaçıb gizlənməsi 
Şəmil kişini lap pis vəziyyətdə qoymuşdu. 
Çox keçmədi ki, gizlənənlər aşkara çıxdılar. 
Nazlının qaçırılmasında əli olanlar tezliklə 
polis idarəsinə aparıldılar. Kamran kişinin 
həyətində isə adam əlindən yer yox idi. Ra-
yonun tanınmış adlı sanlı adamları, kəndin 
kolxoz sədri minnətə gəlmişdilər. Oğlanın 
qohumları: -Qızı buradan bəzəyib aparaca-
ğıq, - deyə yalvarır , - amandı, toyumuz ya-
rımçıq qalmasın, - deyirdilər. Kamran kişi və 
Xanımzər arvad Nazlı ilə birlikdə xəstəxa-
nada idilər. Nazlının oma sümüyü zədələn-
mişdi. Həkimin dediyinə görə, bir neçə həftə 
hələ burada qalmalı idi. Xanımzərlə qızını 
xəstəxanada qoyub, kəndə qayıdan Kam-
ran kişi həyətə girəndə gözlərinə inanma-
dı. Rayonda sayılan bir neçə şəxs Kamran 
kişinin qarşısına gedib görüşdükdən sonra 
onunla söhbətə başladı. Onları dinlədikdən 
sonra Kamran kişi çox ağır və acıqlı tərzdə:
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Bilmirsinizmi, bunun axırı ya ölümdür, 
ya da ayrılıq? Mənə elə gəlir ki, belə ol-
mağı daha yaxşıdır. Zorla gözəllik olmaz! 
Allahverdi müəllimin sözündən sonra 
hamı sakitləşdi, qonaqlar dağılışdılar. Toy 
yarımçıq qaldı.

II fəsil

Aradan üç il keçdi... 
Nazlının ayağından aldığı zədənin 

sağalması uzun çəkdiyindən ali məktəb 
qəbuluna gecikdi, əlacsız qalıb sənədlə-
rini texnikuma verdi. İllər keçdi. Hər şey 
arxada qalsa da, Nazlı çox dəyişildi. Həyat 
onu sıxdığı üçün gözlərində kədər məskən 
saldı. Başına 
gətirilən o hadisə həyatında ağrılı, acılı 
günlər kimi kök saldı, arzularına çatmağa 
macal vermədi. Onun texnikuma qəbul 
olmasını eşidən Murad Nazlının bacısı ya-
şayan rayona gəldi, ona bir üzük uzadaraq 
dedi: - Nazlı, bu üzüyü sənə olan sonsuz 
məhəbbətimin xatirəsi kimi qəbul et. Yenə 
də böyük ümidlə cavabını gözləyəcək, 
məhəbbətinin həsrətilə sonsuza qədər 
yaşayacağam. Nazlı üzüyü götürməyib, 

istəyəndə biri soruşdu: - Həkim, neçə günə 
sağalar? – Ən azı on günə, - deyə həkim 
hiddətlə cavab verdi. Dava dərman dalın-
ca gedən Fərid geri qayıdanda otaqdakıla-
rı görüb təəccübləndi, heç nə soruşmadan 
Nazlının yanında əyləşib ona təsəlli verdi. 
Fərid gələnlərin oğlan evindən olduğunu 
yəqin etdi. Onlardan biri Fəridin üzünə 
baxaraq təmkinlə: - Siz bu işə necə baxır-
sınız? Axı onların həyətində toydu. Bütün 
el-oba bizi gözləyir. Biz bilirik, onlar çox bö-
yük səhv ediblər. Ancaq insan insanın səh-
vini bağışlamalıdır. Bu işi bir yönə qoymaq 
lazımdır, - dedi. Fərid də ona təmkinlə, la-
kin kəsə cavab verdi: - Mən bacımın qayıt-
masına razıyam, amma qaçıranlar bacarır-
larsa, qızı özləri gəlib buradan aparsınlar.  
Gələnlər əlacsız qalıb ayağa durdular…

Oğlan evinin həyətində bir süstlük 
vardı. Toya gələnlər işin bu yerə çataca-
ğına inanmırdılar. Buna görə hərə ağlına 
gələn bir fikir irəli sürürdü; kimi qızı qı-
nayır, kimi oğlanı, kimi də bu işdə əli olan 
sərxoş Yusifi. Qız ilə danışıb geri dönən 
Allahverdi müəllim həyətə girəndə ha-
mının diqqəti ona yönəldi. O, Şəmil kişi-
ni qınadı: - Oğlunuzu istəməyən bir qızı 
gətirib zorla gəlin eləmək istəyirsiniz? 
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dünyaya gələn ilk qız övladının adını Naz-
lı qoydu…

* * *
Texnikumu bitirənə yaxın Nazlı Pər-

viz adlı bir oğlanla tanış oldu, aralarında 
səmimi bir dostluq yaransa da, çox keçmə-
dən bu dostluq sevgiyə çevrildi. Pərvizin 
bəzən tünd, bəzən acılı sözlərindən küsən 
Nazlı teknikumu bitirib təyinatını bacısıgil 
yaşayan rayona aldı və ixtisası üzrə işlə tə-
min olundu. İşlədiyi müəssisə bacısının iş 
yerinə yaxın olduğu üçün hər səhər evdən 
birgə çıxırdılar. Bacısının çox gözəl həyat 
yoldaşı var idi. O, oğlu Turalla qızı Xatirəni 
çox sevir, boş vaxtını onlarla keçirir, uşaq-
larının bütün istəklərini yerinə yetirirdi. 
Nazlıya olan səmimiyyəti və hörməti bam-
başqa idi. Nazlının başına gələn hadisə 
zamanı oğlan evi ilə əlbəyaxa oldu, Nazlı 
qayıtdıqdan sonra isə: “O bu kənddə qala 
bilməz”, - deyərək rayona gətirdi. Nazlı 
sənədlərini Bakıya buradan apardı.

Nazlı üçün ağrılı günlər, aylar arxada 
qalmışdı. Yeni iş yeri, səmimi kollektiv ürə-
yincə idi. O, yenidən instituta vermək üçün 
sənədlərini hazırlayırdı. Sevgi nəzərləri ilə 
ona baxanlara məhəl qoymur, arzularının 

səmimiyyətlə cavab verdi: - Yox, Murad. 
Sənə də, sevginə sadəcə hörmətim var. 
Yaşın az deyil, vaxt keçir. Məni gözləmə, 
get həyatını qur. Mən ali təhsil almayınca, 
arzularım həyata keçməyincə ailə qurmaq 
haqqında 
fikirləşməyəcəyəm. 

Muradın gözləri doldu, eşitdiklə-
rinə inanmaq istəmədi, yalvarışlı səs-
lə: - Yox, Nazlı, sevgisiz bir ömür nə-
yimə gərək? On il də desən, gözləyəcəm.  
Nazlı böyük sarsıntı içində idi; nələr 
baş verdiyini özü də anlamadı, elə zənn 
etdi ki, Muradın göz yaşları ürəyin-
də açılan yaralara duz səpir, göynər-
ti artdıqca taqəti də tükənir. “Yox” ca-
vabından sonra həsrət dolu gözlərinə 
böyük kədər çökən Murad hissə qapıla-
raq geri qayıdarkən yolda qəza törətdi və 
ağır vəziyyətdə rayon xəstəxanasına 
çatdırıldı. İki gündən sonra gözlərini 
açanda: “Nazlı, Nazlı!” - deyə onu səs-
lədi. Qəzadan xəbər tutan Nazlı bir həftə-
dən sonra ona baş çəkdi. Lakin bu, son 
görüş oldu, çünki onu iradəli, dözümlü 
olmağa çağıran Nazlı növbəti görüş üçün 
heç bir ümid yeri qoymadı. Bir ildən sonra 
valideynlərinin təkidi ilə evlənən Murad 
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Ertəsi gün saat 9-da Nazlı iş yerində idi. 
Otağa keçmək istəyəndə dəhlizdə daya-
nan şux qamətli oğlan ona yaxınlaşdı: - Sa-
lam, sizə deyiləsi sözüm var. Nazlı salamı 
alsa da, ona nə deyəcəyini bilmədi. Otağa 
keçib əl çantasını asdı və dəhlizə çıxdı.  
- Eşidirəm. Siz kimsiniz? - soruşdu. - Özüm 
haqqında fikir deməyə elə bilirəm ki, eh-
tiyac yoxdur. Anam bacınızla hərtərəfli 
söhbət edib. Mən sizinlə tanış olmaq və 
fikirlərinizi bilmək istəyirəm. Bacısının 
dünən dediyi sözü xatırlayan Nazlı cavab 
verdi: - Hələlik heç nə deyə bilmərəm. 
Çünki sənədlərimi instituta vermək istə-
yirəm, onun üçün hazırlaşıram. - Onun 
bu işə dəxli yoxdu. Razılıq əldə olunan-
dan sonra bu işi birgə həll edərik. Nazlı 
çox düşündü və son sözünü dedi: - Tələs-
mək lazım deyil. Bu haqda fikirləşərəm.  
Oğlan sağollaşıb getdi. Onunla işləyənlər 
bu xəbərdən çox sevindilər. Çünki oğla-
nın ailəsini, özünü çox yaxşı tanıyırdılar. 
- Əsl sənə layiq oğlandı, razılıq ver. Toyu-
nu görək ,- deyə bir az da danışıb güldülər.  
İşin sonunu gözləyə bilməyən Nazlı bir az 
tez çıxıb bacısının iş yerinə gəldi. Elçilər 
üç gündən sonra gələcəkdilər… Nazlı ba-
zar günü ev-eşiyi səliqə-sahmana saldı. El-

dalınca qaçırdı. Bir neçə yerdən elçi düş-
məsinə baxmayaraq, Nazlının fikri qəti idi, 
onun qəlbində təkcə Pərviz boy atırdı. 

* * *
Bacısı bir axşam Nazlını yanına çəkib 

dedi:
- Sənə yaxşı bir yerdən elçi düşüb. 

Oğlan həkimdi. Atası rəhmətə gedib. Tək 
oğlandı. Anası da xəstəxanada qadın hə-
kimi işləyir. Uzun söhbətdən sonra fikrini 
açdı. Səndən yaman xoşu gəlib. Oğluna da 
göstərib, o da bəyənib. İndi oğlan sənin-
lə görüşüb söhbət etmək istəyir. Sonra da 
elçi gələcəklər. Nə deyirsən? Nazlı heç nə 
deməyib sakitcə uzaqlaşdı. O, yenə Pərvizi 
düşünür, ondan xəbər gözləyirdi. Arala-
rındakı küskünlük onları bir-birindən ayrı 
salsa da, qəlbi hər an onunla idi. Axşamın 
sərin küləyi başlayanda Nazlı armud ağa-
cının altında əyləşərək çay içirdi. O sanki 
neçə ilin yorğunu idi. Dincəlmək, yayın sə-
rin gecəsindən ilham almaq istəyirdi. Nazlı 
hislərini keçmiş günlərinə kökləyərək xə-
yala daldı, ötən günləri vərəqlədi. Səhifələr 
vərəqləndikcə o, ürəyində bir toxtaqlıq 
duydu. Anladı ki, insan taleyinə düşən hər 
şeyi: sevinci də, kədəri də qəbul etməlidir. 
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Raufsa gözə dəymirdi. Bir azdan avto-
bus tərpəndi. Elə bu vaxt Nazlı kənar-
da dayanıb ona əl eləyən Raufu gördü…  
Ağır-ağır tərpənən avtobus sürətinin artıra-
raq xəyalları ilə birlikdə Nazlını rayondan 
uzaqlaşdırdı. O, hər şeyin yaxşı olacağını 
düşünüb gələcəyə böyük ümidlə baxdı.

Nazlı Pərvizi görə biləcəyinə inanır-
dı. Axı onların da imtahanları başlamış, 
bu arada ondan iki məktub almışdı. Sevgi 
dolu sözlər yazmışdı. Bütün umu-küsünü 
unudub qaldıqları yerdən dostluğu davam 
etdirmək fikrində olduğunu bildirmişdi.  
Sənəd qəbulu başlamışdı. O, sənədlərini 
təqdim edən vaxt bir çox tələbə yoldaşları 
ilə, hətta ona eşq-məhəbbət oxuyan Natiqlə 
də rastlaşdı. 

- Salam Nazlı, necəsən? – deyə hal-əh-
val tutmaq istəyən Natiqin salamını dilucu 
alıb üzünü çevirdi. 

- Mən artıq nişanlanmışam, məni təbrik 
eləyə bilərsən. Sənə qarşı etdiyim hərəkət-
lərimə görə (o, Nazlını qaçırmaq planını 
nəzərdə tuturdu) məni bağışla. 

- Təbrik edirəm, – deyərək Nazlı uzaq-
laşdı. Onun gözləri Pərvizi xəbər almaq 
üçün İlqarı axtarırdı. O isə gözə dəymirdi. 

Nazlı iki gündən sonra rayona qayıtdı. 

çilərin gəlmə vaxtı yaxınlaşdıqca həyəcanı 
artdı. Elə bu vaxt darvaza açıldı: gələn ba-
cısı ilə bacısının əri idi. Nazlı çay tədarü-
künə başladı. Amma bacısının qaş-qabaq-
lı olması onu açmadı, soruşdu: - Nə olub, 
bacı, qanın niyə qaradır? - Daha nə olacaq, 
oğlanın anası səhər ertə yanıma gəlmişdi. 
Dedi ki, bu gün gələ bilmərik. Qız Bakıya 
gedib-gəlsin, sonra gələrik. Amma nəsə 
birtəhər idi. Nazlı bacısına təsəlli vermək 
üçün dedi:  - Bacı, axı sən bilmirsən. Mən 
özüm elə istədim. Səhəri gün axşamüstü 
Nazlı sənədlərini vermək üçün Bakıya ge-
dəcəkdi. Fikir, xəyal içərisində bəzi sual-
lara cavab tapmaq onu çox yordu, nə vaxt 
yuxuya getdiyini özü də bilmədi. Səhər 
telefon zənginə yuxudan oyandı. Dəstəyi 
götürdü. O idi - Rauf.

- Salam.
- Salam.
- Necəsiniz?
- Yaxşıyam, eşidirəm sizi.
- Axşam səni ötürməyə gələcəm. Heç 

nə fikirləşmə. Özüm səninlə o barədə da-
nışacam. Nazlı heç nə demədən dəstə-
yi asdı, sıxıntısının azaldığını hiss etdi. 
Axşam avtobusun yanı adamla dolu idi. 
Nazlını bacısının yoldaşı yola salırdı, 
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lərinin hamısını dandı. Mən də onu Alla-
ha tapşırdım. İnşallah, cəzalarını verəcək.  
Bayaqdan odlu-alovlu danışan bacısına 
diqqətlə qulaq asan Nazlı hiddətini gizlə-
dərək sakitcə dedi:

- Özünü ələ al, ay bacı, istəyən oğlan 
da, oğlanın adamı da elə boş şeylərə qulaq 
asmaz. Onların sözünü eşidən adam da on-
ların tayıdı. Bir adım iki olsa da, namusum 
təmizdi. Bilmək olmaz, sabah kimin başı-
na nə gələcək. Fikirləşməyə, əsəbiləşməyə 
dəyməz.

Hamı Nazlının dediklərini təsdiqlədi. 
Bacısı bir az toxtadı.

Səhər yenicə açılmışdı. Bülbüllərin 
səsi aləmi bürümüşdü. Həyətdəki salxım 
söyüd ağacı bülbüllərin məskəni idi. Sıx 
yarpaqların arasından onları görmək 
üçün nə qədər boylansa da, Nazlı istə-
yinə çata bilmədi, lakin bu cəh-cəhlər ca-
nına yağ kimi yayıldı, ruhunu təzələdi.  
Hər gün olduğu kimi Nazlı bacısı ilə bir-
gə işə tələsdi. Ondan yenicə ayrılmışdı ki, 
yanında bir maşın dayandı. Rauf maşından 
düşərək ona yaxınlaşdı: 

- Salam, necəsən? Sənədlərini verdin?
- Salam, hə, verdim. 
- Nə vaxtdı imtahan?

Pərvizi görmədiyindən kefi heç yox idi. Yol 
boyu onu fikirləşdi. Bacısı da qəmli görü-
nürdü. Hal-əhvaldan sonra səbəb aydın-
laşdı:

- Eh, ay bala, elə bil sənin bəxtinə daş-
kəsək yağıb. Kaş qaçırılmışdın, geriyə qa-
yıtmayaydın. İndi ağzıgöyçəklərə, özü-
nün-sözünün yerini bilməyənlərə söz yeri 
olmazdın. 

- Axı nə olub, ay bacı, açıq danışsana. 
- Daha nə olacaq, indiyə qədər çox şeyi 

sənə deməmişəm ki, ürəyinə salarsan. On-
suz da az dərdin yoxdu ha. Nə biləydin 
ki, sənin bir adın iki olacaq. Ərləri ola-ola 
gündə birinin qucağına girənlər sənə elçi 
düşənlərə ağızlarına gələni danışırlar. Elə 
bil başlarına daş salmısan. Hələ bu elçidən 
əvvəl səni neçə yerdən istəyən oldu. Hamı-
sına qardaşının qohumları deyiblər ki, sən 
guya bir dəfə ərdə olmusan. Düzdür, mən 
cavablarını eşidən kimi vermişəm. Amma 
elin ağzını yığmaq olmur. Ən çox da qar-
daşının baldızları sənin haqqında nə gəldi 
danışır. Axırıncı elçini də yoldan döndərən 
o yekəsi olub.

- Sən bunu haradan öyrəndin?
- Haradan olacaq, oğlanın anası Məf-

ruzə həkim özü dedi. Üzləşəndə isə dedik-
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zın inadkarlığı onu çox heyrətləndirmişdi.
Nazlı iki gün idi ki, rayonda idi. 

Onun barəsində böhtan danışan qadının 
qızı yanaraq həlak olmuşdu. Bu, Nazlını 
çox ağrıtdı, digər tərəfdən isə fikirləşdi: 
“Haqsız danışanı Allah cəzasız qoymur”.  
Artıq institutda dərslər başlamışdı. Naz-
lı qrup yoldaşları ilə tanış olmuş, sevincli 
günlərinə yenidən qovuşmuşdu. Hər gün 
dərsdən sonra gəzintiyə çıxır, onlarla deyə-
gülə xoş günlər yaşayırdı. Lakin bu xoş 
günlərin içərisində Nazlının Pərviz adlı bir 
nisgili də vardı. Harada olsa, gözləri onu 
arayır, onu fikirləşirdi. Bir yerdə çoxlu şəkil-
ləri vardı. Gah onlara baxır, gah da yazdığı 
məktubları tez-tez oxuyur, təsəlli tapırdı…  
Sessiyanın son günləri idi. Nazlı qrup yol-
daşları ilə birgə dənizkənarı bulvarda gə-
zirdi. Birdən onun gözləri kənarda daya-
nıb bir qızla söhbət edən Pərvizə sataşdı. 
Nə qədər dayanıb baxdığını hiss etmədi. O 
zaman ayıldı ki, uşaqlar çox uzaqlaşıblar. 
Pərviz onu görəndə Nazlı üzünü çevirib 
yoldaşlarının arxasınca yollandı, lakin Pər-
vizin ona yaxınlaşdığını görüb ayaq sax-
ladı. Tutulmuşdu, heç nə danışa bilmirdi. 
Pərvizin əli havadan asılı qalmışdı:

- Salam Nazlım, necəsən? 

- Nəyinə lazımdır? Hər şey çoxdan bi-
tib. Dedi-qodu yayanlarla, onlara inanan-
larla mənimki tutmaz. Əlvida...

Rauf nə isə demək istəyəndə Nazlı 
imkan vermədi tələsik addımlarla oradan 
uzaqlaşdı. Gözləri bulud kimi dolmuşdu, 
elə bil bütün keçmişi sel kimi yuyub apa-
racaq bir himə bənd idi. İndi o hönkürmək, 
dəli kimi ağlamaq istəyirdi. İş yerinə nə 
vaxt çatdığını bilmədi. Halından xəbərdar 
olan iş yoldaşları ona təsəlli verməyə başla-
dılar. Radə onun üçün çay süzə-süzə dedi: 

- Qız uşağı haqqında böhtan deyə-
ni, ona qara yaxanı Allah bağışlamaz. 
Nə qədər alçaq olasan ki, belə bir işi ba-
carasan. Fikir çəkmə, hər şey yaxşı olar.  
Hamı Radənin sözlərini təsdiqləyib Nazlı-
ya ürək-dirək verdi.

* * *
Nazlı imtahanları müvəffəqiyyətlə 

verərək instituta qəbul oldu. Rauf dəfələr-
lə qarşısını kəssə də, elçi göndərmək istəsə 
də, Nazlı etiraz etdi:

- Məndən incimə, Rauf. Səninlə ailə 
qura bilmərəm. Bir də yolumun üs-
tünə çıxma. Mənim öz sevdiyim var. 
Rauf onun arxasınca baxa-baxa qaldı. Qı-
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Sədr ərizəni oxuyub: 
- Hə, səni təbrik edirəm. İnstituta qə-

bul olmusan. İndi səni yüksək maaşlı işlə 
təmin etmək lazımdır ki, institutda çətinlik 
çəkməyəsən, - dedi.

Bakılı qonaq Səidə xanım dərhal üzünü 
Nazlıya tutub soruşdu:

- Təzə girmisiniz instituta?
- Bəli. 
- Mənim ünvanımı götür, gələndə biz-

də qal. 
Nazlı razılaşdı, Bakıya gedəndə on-

ların evində qaldı. O da rayona gələndə 
Nazlının bacısıgildə özünü daha rahat hiss 
etdi. Səidə xanımın gözəl ailəsi, bir oğlu və 
iki nəvəsi vardı. Onun da Nazlıdan yaman 
xoşu gəlmişdi. Yanında bir-iki dəfə anlat-
mışdı ki, baldızının yaxşı oğlu var. Özü də 
əsgərlikdədi. Baldızıgil də böyük imkana 
malikdirlər. Nazlı bu sözləri qulaqardına 
vurdu, oğlanın şəklini göstərəndə isə dedi:

- Yaxşı oğlana oxşayır, Allah xoşbəxt 
eləsin.

Nazlı sessiyanı başa vurub geri dön-
dü. Böyük çillə ömrünü başa vurmaq üzrə 
idi, amma, deyəsən, səssiz-səmirsiz ötüb 
keçmək istəmirdi. Son ongünlükdə ha-
vanın üzü birdən-birə bozardı, lopa-lopa 

- Sağ ol, yaxşıyam.
- Gedək, səni əmim qızı ilə tanış edim.
- Yox Pərviz, ehtiyac görmürəm.
- Eşitdim, instituta girmisən. Təbrik 

edirəm.
Sabah saat 11-də gələcəm, görüşə bilə-

rikmi?!
Nazlı:
- Bilmirəm! - deyib kədərli baxışlarla 

onu süzdü. 
Nazlı əmisi qızının Pərvizə biganə ol-

madığını əvvəldən duymuşdu, amma Pər-
viz çəkinmədən ona Nazlını sevdiyini və 
cavab gözlədiyini söyləmişdi. Nazlı isə ona 
olan sevgisini gizlədərək ondan uzaqlaş-
mağa çalışmışdı.

Artıq bu şirinli-acılı günləri Nazlı çox-
dan arxada qoymuşdu. O, rayona qayıdıb 
işinin dəyişməsi ilə əlaqədar yazdığı ərizə-
ni təqdim etmək üçün müdirin qəbulunda 
gözləməyə başladı. Katibə içəridə Bakıdan 
qonaq olduğunu söyləyəndə telefon zəng 
çaldı. O, üzünü Nazlıya tutub dedi:

- Keçin içəri, sizi müdir çağırır. 
Nazlı tərəddüd etmədən içəri keçib sa-

lam verdi. Qonağa üzünü tutub:
- Xoş gəlmisiniz, - dedi və yazdığı 

ərizəni sədrin stolunun üstünə qoydu. 
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əlindəki üzüyü onun barmağına keçirməyə 
çalışdı. Nazlı var gücü ilə qışqırıb Pərvizi 
köməyə çağırdı, güclü qəh-qəhə eşidəndə 
həyətdə heç kimi görmədi. Pərviz çoxdan 
uzaqlaşmışdı. Nazlı öz səsinə yuxudan 
oyandı. Yuxusunu xatırlayıb: “Allah xeyirə 
calasın”,- dedi və yenidən yuxuya getdi. 
Sakit bir qış səhəri insanın üzünə gülür-
dü, külək səngimiş, axşamkı çovğundan 
əsər-əlamət qalmamışdı. Qarı çox sevən 
Nazlı həyətə düşüb gah qartopu düzəlt-
di, gah yumşaq qarı əlləri ilə havaya so-
vurdu, işə getməyə hazırlaşan bacısı onu 
tələsdirəndə uşaq kimi onun ardınca qar-
la oynaya-oynaya yoluna davam etdi.  
Günortaya yaxın Nazlını telefona çağır-
dılar. Zəng edən Səidə xanım idi. Səsində 
ərkyana bir giley duyulurdu. Bu gileyin 
səbəbini Nazlı gözəl bilirdi. Səidə xanım 
evdə olmayanda baldızı oğlu zəng edib 
Nazlı ilə danışmaq istəmişdi, o isə zəng 
edənin Seymur olduğunu bildiyi halda, 
onunla çox rəsmi danışmış və bu barədə 
Səidə xanıma məlumat vermədən evi tərk 
edərək rayona qayıtmışdı. Hətta öz-özünə 
oğlanı qınamışdı da. İndi isə bu giley qar-
şısında deməyə söz tapmadı. Səidə xanım 
bu yaxınlarda qonaq gələcəyini söyləyib 

yağan qar hər tərəfə yeni libas geyindirdi. 
On dəqiqə bayırda dayanmaq mümkün 
olmadı. Bir saat ərzində qar bütün yolları 
qapadı. Gediş-gəliş çətinləşdi. Nazlı birinci 
dəfə idi ki, qarın bu qədər şiddətlə yağdı-
ğını görürdü. Birdən başlayan güclü külək 
pəncərələrə də ağ parçadan don geyindir-
məyə çalışdı, lakin sobanın istisini canına 
hopduran şüşələrdə qar çox da qala bilmə-
di, suya dönüb şüşələrdən üzüaşağı süzül-
məyə başladı. Küləksə təslim olmaq fikrin-
də deyildi, soba nə qədər gur yansa da, sərt 
qışın qarşısında acizliyini büruzə verdi, 
otaq yavaş-yavaş əvvəlki hərarətini itirdi, 
pəncərələrdən süzülən su damcılarından 
külək şüşələrə yeni naxış saldı. Nazlı təbiə-
tin sərtliyindən qorxmadı, əksinə, vəcdə 
gəldi, sinə dolusu nəfəs aldı. Yorğanı başı-
na çəkib yenə xəyalları ilə baş-başa qaldı, 
şirin xəyallar içində də yuxuya getdi…

…Nazlı pəncərədən həyətə baxırdı, 
Pərviz qarşı səkidə dayanıb onu səsləyir-
di, əlində nəsə tutmuşdu. Nazlı sevincək 
həyətə düşmək istəyəndə kimsə qolundan 
tutub mane oldu. O, arxaya çevriləndə qar-
şısında tanış bir sima gördü, xatırlamaq 
istəsə də, yadına sala bilmədi. Dartınıb əli-
dən çıxmaq istədi, bacarmadı. Oğlan zorla 
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Aradan bir neçə gün keçdi. Bir gün Naz-
lı texnikumun qapısında həmin oğlanı 
görsə də, özünü görməzliyə qoyub yanın-
dan ötüb keçdi. Səhəri gün həmin yerdə 
İlqarla Pərvizin ona baxaraq nə isə danış-
dığını gördü, yenə fərqinə varmadı. Ertə-
si gün İlqar ona yaxınlaşaraq Pərvizin 
yazdığı kiçik məktubu təqdim etdi. Bəlli 
oldu ki, Nazlı fərqinə varmasa da, Pərviz 
onu kənardan çox izləyib, bəzən dəstələ-
rinə qoşulub onlarla kinoya da gedib. 
İndi isə ona səmimi sevgisini etiraf edir. 
Nazlı onun məktubuna cavab yazmadı, la-
kin növbəti dəfə rastlaşanda dedi:

- Bilsəydim, siz bu fikri mənə yeni-
dən deyəcəksiniz, mən sizinlə gəlməzdim. 
Biz yalnız dost ola bilərik. O vaxt Pərviz 
susdu, amma bir-birinin ardınca yazdı-
ğı məktublar dil açıb danışdı. Nazlı bu 
məktublara cavab yazmadı, çünki kiməsə 
qəlbən bağlanmaq istəmirdi. Elə zənn 
edirdi ki, kiməsə könül verməsi onu ən 
böyük arzusundan – ali təhsil almaqdan 
məhrum edəcək. Lakin Nazlı ondan qaç-
dıqca Pərvizin sevgisi daha artdı, dəfələrlə 
iş yerinə zəng edib onunla danışdı, müsbət 
cavab almayıb məyus olsa da, ümidini itir-
mədi. 

telefonu asdı. Nazlını həyəcan bürüdü. 
Telefonda Seymur da tezliklə gəlcəyini 
söyləmişdi. Axşamkı yuxunu xatırladı: bir 
tərəfdə onu səsləyən Pərviz, digər tərəfdə 
isə zorla üzüyü barmağına keçirməyə çalı-
şan tanış simalı oğlanı gözünün qabağına 
gətirdi. Yuxusunu yozmağa çalışsa da, ba-
carmadı. Sakitcə öz işi ilə məşğul olmağa 
başladı. Pərvizin əsgərlikdən yazdığı son 
məktubu yadına saldı. O, altı aydan sonra 
əsgərlikdən evə gələn kimi elçilərini gön-
dərəcəyini sevinclə bildirmişdi…

Nazlı Pərvizlə təsadüfən rastlaşmışdı. 
Yaxşı xatırlayırdı: texnikumun ikinci kur-
suna yenicə keçmişdi. Qrup yoldaşı İlqarın 
ad günü idi. Məclis texnikumun yaxınlı-
ğındakı kafedə idi. Bütün qrup uşaqları 
yığışmışdı. Hətta İlqar başqa dostlarını da 
dəvət etmişdi. Məclisi aparmaq Arzuya hə-
valə edilmişdi. İlqar öz dostlarından birini 
qrup yoldaşlarına xüsusi təqdim etdi: 

-Bu, Pərvizdir. Politexnik İnstitutunun 
3-cü kursunda oxuyur. 

Bayaqdan nəzərlərini Nazlıdan çək-
məyən bu oğlanla hamı maraqlanırdı. Hətta 
qızlar onun tanınmış aktyorlardan birinə 
oxşadığını da zarafatla dedilər. Amma Nazlı 
deyilənlərin heç birinə əhəmiyyət vermədi. 
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Sevgi adlı məfhum ona çox əlçatmaz gö-
ründü. Hislərini paylaşmaq üçün qələmə, 
dəftərə ehtiyac duydu:

Qəm üstdən qəm qoyub sinəmə dünya, 
Boynu bükük bir bənövşə olmuşam. 
O qədər sıxıb ki, taleyim məni,  
Sınıb parçalanmış şüşə olmuşam.  
 
O qartal zirvəmdə elə öyündüm, 
Bir nadan əlinin ovuna döndüm, 
Acı taleyimə baxıram indi -  
Sevib-atılmaqda peşə olmuşam.

Evə çatanda aldığı yeni zərbənin acısını 
yaşayan Nazlını içəridən gələn səs-küy fikir-
dən ayırdı. İçəri girəndə çoxdan həsrətində 
olduğu anasını, atasını görüb uşaq kimi ağ-
lamsındı, qapının ağzında onu qarşılayan 
anasının boynuna sarıldı. Hələ də yerindən 
tərpənməyib oturduğu yerdəcə qızına qol-
larını açan atasının sinəsinə sığındı. Süfrə 
arxasında özünü şən göstərməyə çalışdı, 
kənddə olduğu kimi dil-dil ötdü. Süfrə 
yığışandan sonra bacısı Nazlıya pıçıldadı: 
- Səidə xanım zəng eləmişdi. Baldızı oğlu 
ilə bizə gəlmək  istəyirlər.  Bacısı dillən-
mək istəyəndə Nazlı ona danışmaq imkanı 

Pərviz uzaq dağ rayonundan idi. De-
diyinə görə, ailələri böyük idi. Atası ferma 
müdiri, anası isə kolxozda tütünçü işləyir-
di. Zəhmətkeş adamlar idilər. Pərviz evin 
böyüyü idi. Kənddən ona çox qız göstər-
sələr də, bəyənməmişdi. Nazlıdan “yox” ca-
vabını aldıqdan sonra Pərviz əsgər gedən-
də anasına demişdi:  - Süfrənin altına şəkil 
qoymuşam, mən qayıdana qədər gözləyin, 
əgər ondan cavab ala bilməsəm, onda baxa-
rıq. O vaxtdan xeyli keçsə də, Nazlı məhəb-
bətini qəlbində böyüdən Pərvizə cavab yaz-
mamışdı. O, birdən-birə xatirələrdən ayıldı, 
itirdiyini tapmış adamlar kimi gözləri 
güldü. Uzun zamandan bəri cavab göz-
ləyən Pərvizə son qərarını bildirmək üçün 
məktub yazdı. Bir həftədən sonra aldığı 
cavab onun bütün ümidlərini alt-üst etdi: 
Pərvizi razılığını gözləmədən əmisi qı-
zına nişanlamışdılar. Atası: “Mən qar-
daşımla yaman ola bilmərəm, Pərviz 
də yola gələr, yəqin ki”, - deyərək ni-
şan xonçalarını hazırlatmış və qıza üzük 
apartdırmışdı.  Ümidləri puç olan Nazlının 
özünə yox, Pərvizə yazığı gəldi, daha doğ-
rusu, onun halına acıdı, valideynlərini qı-
nadı: - Məgər onlar sevginin nə olduğunu 
özləri bilmirmi? Taleyindən küsdü Nazlı. 



78 79

Nəcibə İlkin Povestlər

ziyyətdə gələn qonaqların qarşısına çıxa 
biləcəkdimi, onları gülərüzlə qarşılamağı 
bacaracaqdımı, bilmirdi. Gecə yarı olsa da, 
yuxu Nazlıdan qaçaq düşmüşdü. Elə bu 
vaxt telefon zəngi eşidildi. Dəstəyi bacısı 
götürdü. Onun həyəcanlı danışığı Nazlını 
qorxutdu. O, yatağından durub bacısının 
yanına gəldi. Qorxa-qorxa soruşdu: - Zəng 
edən kimdir? - Qardaşımızdır. Deyir, palta-
rını geyin, tez xəstəxanaya gəl. - Niyə? - Bil-
mədim. Nazlını fikir aldı, ürəyində tez-tez 
təkrarladı: - Allah xeyrə calasın. Bacısının 
uşaqları körpə idi, böyüyün beş, kiçiyin üç 
yaşı vardı. Nazlı onların yanında uzansa da, 
həyəcandan əl-ayağı buza döndü. Səhərə 
yaxın darvazanın şaqqıltıyla açılması və 
tükürpədici səsin həyətə yayılması onu va-
himəyə saldı. Özünü həyətə necə atdığını 
bilmədi. Həyət bir anın içində adamla elə 
dolmuşdu ki... Bacısının, qohumlarının 
səsi, harayı dünyanı bürümüşdü. Qaqaş 
qəza nəticəsində həlak olmuşdu. Nazlıya 
elə gəldi ki, dünya başına fırlandı, ayaq 
üstə dayana bilməyib yerə yıxıldı. Ayılan-
da Qaqaşın cənazəsini evin ortasında gör-
dü. Hönkürtüsü aləmi götürdü. Bacısını 
qucaqlayıb: -Hanı Qaqaş, hanı?- deyə-deyə 
var qüvvəs ilə qışqırdı. Nazlı özünə gələn-

vermədi və sözünü kəsə dedi: - Bacı, mən 
qərara gəlmişəm ki, bundan sonra qarşı-
ma çıxan bir adamla ailə qurum. Nə vaxt 
istəsələr, gəlsinlər. Aradan bir neçə gün 
keçdi. İşə gedərkən ona məktub olduğunu 
dedilər. Pərvizdən idi.Yenə də sevgi dolu 
sözlər, məhəbbət dolu vədlər… Nazlı çılğı-
na döndü: - İnanmıram, daha heç kəsə, heç 
özümə də inanmıram – desə də, məktubu 
əl çantasına qoydu. Qəribə idi ki, o, Pərviz-
dən gələn bütün məktubları səliqə ilə sax-
layır, cavab yazmasa da, dönə-dönə oxu-
yurdu. Pərviz məktubda əsgərlik dövrünü 
bitirəndən sonra təyinatı üzrə Gəncədə 
işə başladığını xüsusi olaraq qeyd etmiş-
di. Nazlı bu məktubu cavabsız qoymadı. 
Pərvizə xoşbəxtlik arzuladı və tezliklə sev-
mədiyi, üzünü görmədiyi bir adama nişan-
lanacağını qəti şəkildə bildirdi. Acı taleyin-
dən bəhs edən bir şeiri də zərfə qoydu.

* * *
Ayın altısında Səidə xanımın baldızı 

oğlu Seymur üçün Nazlıya elçi gələcək-
di. Hamı sevinsə də, o özünü dünyanın 
ən bədbəxt qızı hesab edirdi. Çünki bü-
tün istəkləri, hətta sevgi deyilən ülvi hissi 
də Nazlı qəlbində dəfn etmişdi. O bu və-
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zusunda olduğunu bildirmişdi. İndi isə o, 
kədərli halda başsağlığı verib üzünü Naz-
lıya tutdu:

- Həyatım sənin əlindədir, Nazlı, ya yaşat, 
ya da öldür, - dedi.  Nazlı gözlərini yerə dikdi:  
- Sənə verdiyim əzablara görə məni bağış-
la, Pərviz. Mən indi başa düşürəm ki, sənə 
olan hörmətim, ərköyünlüyüm əsil sevgi 
imiş. Ürəyimdə isə sənin sevginə biganə 
olmağımın səbəbi sadəcə təhsilim idi.

Bu sözləri eşidən Pərvizin uçmağa qa-
nadı olmadı. Nazlıdan başqa söz eşitmək-
dən qorxurmuş kimi onun sözünü ağzında 
qoydu: - İcazə versəydin, bizimkilər sizə 
gələrdi...

Nazlı gülümsündü, tez də özünü ələ 
aldı:

-Biz yasdayıq, sizinkilərin gəlişi nə 
dərəcədə düz olardı?

-Hələ ki, başsağlığına və bir də tanış-
lığa… Axşam bacısı ilə diz-dizə oturanda 
Nazlı utana-utana pıçıldadı: -Pərvizgil bizə 
gəlmək istəyirlər. Həm başsağlığına görə, 
həm də... Nazlı sözünün ardını gətirməsə 
də, bacısı hər şeyi başa düşdü, gözləri doldu: 
- Allah xoşbəxt eləsin, bala. Kaş Əliqulu da 
sağ olaydı, - o qəhərləndiyi üçün üzünü 
yana çevirdi.  Nazlı İlə Pərviz tezliklə ni-

də qardaş qədər hörmət gördüyü insanı 
dəfn edənlər geri qayıtmışdılar. Nazlı bü-
tün istəklərindən məhrum olan uşaq kimi 
ağladı. Ona elə gəldi ki, həyat onunla oyun 
oynayır. Səidə xanım gecə zəng edəndə isə 
göz yaşı qurumayan Nazlı hadisə ilə bağlı 
məlumat verərək əlavə etdi: - Gəlmək barə-
də heç vaxt düşünməyin. O, dəstəyi asdı 
və elə zənn etdi ki, sabaha aparan bütün 
yollar qapandı… İyirmi günə yaxın idi ki, 
Nazlı isə çıxmırdı. Aşkarda bacısına təsəl-
li versə də, gizlində göz yaşlarını saxlaya 
bilmirdi. İş yoldaşları onları tək qoymur, 
növbə ilə yas evini ziyarət edirdilər. Bir 
dəfə yaxın rəfiqəsi Pərvizdən gələn məktu-
bu ona verdi. Hamı gedəndən sonra Nazlı 
məktubu açdı. Pərviz yazırdı: - Nazlı, sənə 
olan məhəbbətim sonsuz və tükənməzdir. 
Bu sevgini acı taleyinə qurban vermə. Hər 
şey sənin əlindədir. İstəmədiyim bir qızla 
evlənməyimə razı olma. Səninlə görüşmək 
üçün ayın iyirmi yeddisində gələcəyəm. 
Həmin gün Nazlı işdə idi. Pərviz onu çox 
solğun gördü. Artıq nişanlandığını güman 
edib ehtiyatla danışmağa başladı. Eşitdiyi 
hadisədən çaşıb qaldı. Çox mütəəssir oldu-
ğunu söyləyib üzrxahlıq etdi. Nazlı Qaqaşı 
tərif edəndə həmişə Pərviz onu görmək ar-
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-Ya Rəbbim, Sən özün qoru , bizi öz bö-
yüklüyünə bağışla.

Birdən anamın yadına nə düşdüsə, tez 
evə girdi. Girməyi ilə

qayıtmağı bir oldu.
- Bıy, başıma xeyir, evi su aparır.
Hamı evə doluşdu. Mən anamın ətə-

yindən bərk-bərk
yapışmışdım. Həqiqətən də, tavanın 

hər tərəfindən su süzülürdü. Evimizin 
dam örtüyü yox idi. Kasıb olduğumuz 
üçün atam evin üstünə xüsusi qara örtük 
çəkmiş və qır tökmüşdü. Sısqa yağışlara 
dözən qır örtük leysan qarşısında aciz qa-
lırdı. Deyəsən, bu dəfə də leysan evin üstü-
nü dəlmə -deşik eləmişdi.

Yağış eyvanımızı da suya qərq etmişdi. 
Demək olar ki,

qorunmağa yer idi. Anam, bacılarım 
bütün qabları,

vedrələri içəri daşıyıb damcıların altına 
düzdülər. Evin bir küncü quru idi. Anam 
islanmış yorğan-döşəyi, palaz-paltarı ora-
ya daşıdı.

Bacılarım da anama kömək edirdilər. 
Mən isə anamın ətəyini

əlimdən buraxmırdım. Anam bəxtin-
dən gileylənə-gileylənə

şanlandılar və düz bir il nişanlı qaldılar... 
Gözəl bir yaz səhəri Nazlı gəlin köçürdü.

Son

QARA QUZUM
(hekayə)

İkinci sinifdə oxuyudum. Yadımdadır, 
birdən göy üzünü qara

buludlar aldı. Hər tərəf qaranlıq zında-
na döndü. Çox keçmədi ki, möhkəm külək 
başladı. Mənə elə gəldi ki, ağacların hamısı 
kökündən qopacaq. Küləyin ardınca sel-
ləmə yağış elə yağdı ki, yerdəki toz palçığa 
dönüb sovruldu. Hava qəribə rəngə bo-
yanmışdı. Göz-gözü görmürdü. İldırımın 
şaqqıltısından qulaq tutulurdu. Bəzən ildı-
rım elə çaxırdı ki, sanki Yer kürəsini məh-
vərindən çıxaracaqdı.

Hamı eyvanda dayanıb bu mənzərəni 
seyr edirdi. Amma mən seyr edəcək halda 
deyildim. Qorxudan anama elə sığınmış-
dım ki. Anam məni sinəsinə sıxaraq:

-Qorxma, başına dönüm, qasırğadı. Al-
lah qadadan-bəladan

saxlasın.- dedi və üzünü göyə tutaraq 
Allaha yalvarmağa başladı:
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deyə müraciət edirdik. Yeddi uşaq olsaq 
da, çox çalışmasına baxmayaraq, atam hər 
birimizə diqqət ayırmağa vaxt tapırdı. Eh-
tiyatsızlıq ucbatından yanan on yeddi yaş-
lı böyük bacım Füruzənin ölümü atama 
müharibədə çəkdiyi acıları da unutdurdu, 
xeyli müddət əlini işdən soyutdu. Təzə tik-
dirdiyi evi başa gətirə bilmədi. Buna görə 
də yağış havası olanda anam Allaha yal-
varır, ondan imdad diləyirdi, çünki yağış 
yağanda evimiz pis günə qalırdı. Allah da 
rəhmli idi, anamı həmişə eşidirdi. Bu dəfə 
isə Allah nəinki anamı, heç bizi də eşitmə-
di. Yadımdadır, o qədər ağlamışdım ki, heç 
kəs məni kiridə bilmirdi. Elə bilirdim ki, 
çox yağış yağsa, bu evimiz də o biri evimiz 
kimi uçacaq, evsiz qalacağıq. 

Yağış gah güclənir, gah da yavaşıyırdı. 
Belə anlarda külək elə bil gücünü göstər-
məyə çalışır, daha da şiddətlənirdi. Sən-
giyən yağış da acıq verirmiş kimi küləyin 
nəfəsini kəsməyə çalışır, yenidən başlayır-
dı. Həyətimizdə böyük bir göl yaranmışdı. 
Anam evdəki qabları tez-tez boşaldıb, ye-
nidən yerinə qoyurdu. Sonra gəlib kədərli 
baxışlarla üzümüzə baxır, bizi oxşayırdı. 
Arabir dolmuş gözlərini gizlətmək üçün 
başını günhkar kimi aşağı salıb başımızı 

yenicə yuduğu palazların, yor-
ğan-döşəyin üstünü sellofan

örtüklə bərkitdi. 
Anam hər şeyi yerbəyer edəndən sonra 

bizi də küncə çəkdi:
- Gəlin, bala, Allah bu tufanın axırını 

xeyir eləsin. Görəsən, yazıq kişi harada qal-
dı? – sonra fikirli-fikirli əlavə etdi, - qoyun-
larımız, yəqin, sağ qalmaz. Hamısı qırılar.

Kiçik olsam da, anamın qayğısını başa 
düşürdüm: çox kasıb idik. Atam mühari-
bədə olanda böyük əmim onun mülkünə 
yiyələnmişdi. Müharibədən qayıdan atam 
haqsızlığa dözməyərək qonşu kəndə köç-
müş, nişanlısı müharibədən qayıtmayan 
anamla evlənəndən sonra elə oradaca 
yurd-yuva qurmuşdu. Əvvəlcə qazma ev 
düzəldərək anamla orada yaşamışdılar. 
Nənəm nə qədər yalvarsa da, atam də-
də-baba yurduna qayıtmamışdı. Qazma 
ev dağıldıqdan sonra atam çiy kərpicdən 
balaca bir ev tikib, lakin bünövrəsi olma-
yan bu evin divarları da bir neçə ildən son-
ra çöküb və atam min bir əziyyətlə həmin 
evin yanında növbəti evi daşdan tikib. 
Atam bizi dolandırmaq üçün gündüzlər 
kolxozda, gecələr isə dəyirmanda işləyir-
di. 40 yaşında ailə quran atama biz “baba” 
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mın güclə pilləkənə yaxınlaşdığını görən 
anam, tez başına bir şey atıb atamın əlin-
dən tutdu. Hamımız atamı dövrəyə aldıq. 
Atam başdan-ayağa suyun içində idi, so-
yuqdan əsim-əsim əsirdi. Atamı evin gün-
cündə bekara işartısı gələn odun sobasının 
yanına gətirib paltarlarını soyundurdular. 
Anam dolabdan təzə paltar gətirincə, ata-
mı qurulayıb böyük bir adyala bükdülər. 
Odun nəm olduğundan çətinliklə yanırdı. 
Quru odun da yox idi ki, ocağı gücləndir-
sin. Atamın dişləri bir-birinə dəyir, bütün 
bədəni tir-tir əsirdi. Anamla birlikdə ba-
cılarım da paltarını geyinməsində atama 
köməklik etdilər. Atama çay süzən anam 
səbrini basmadı :

- A kişi, bu qiyamətdə niyə gəlirdin? Bu 
şəklə düşməkdə nə eləmək fikrindəydin? 
Barı yağış kəsəni gözləyəydin.

Atamın dili güclə söz tuturdu. O bizim 
üzümüzə baxanda gözləri doldu:

- Yox, arvad, siz sarıdan çox nigaran 
idim. Selləmə yağış məni tutsa da, gəlməli 
idim, - atam gözlərini dolandırıb evin hər 
tərəfinə baxdı, dərindən ah köks ötürdü, 
- bilirdim ki, ev bu günə düşəcək. Yağış 
səngiyəndə sevindim, atı dəhmərlədim, 
amma at yazıq da yeriməkdə çətinlik çə-

qatmaq istəyir, bizə təsəlli 
verməyə çalışırdı:
- Belə qasırğa 1951- ci ildə də olmuşdu, 

bala. Hər tərəfi sel yuyub aparmışdı. Təsər-
rüfata güclü ziyan dəymişdi. Elə by vaxt-
lar idi. Aprel ayının ortaları olardı. Bir aya 
yaxın çaylardan sel gəldi. Nə qədər mal-qa-
ra tələf oldu. Bizim də bir camışımız vardı. 
Dədəm vermişdi, o da tələf oldu. Müharibə 
illərində gördüyümüz çətinlikləri yenirən 
yaşadıq, -

anam göz yaşlarını yaylığının ucu ilə 
sildi, - bu günümüzə şükür, bala, Allah si-
zin pis gününüzü bizə göstərməsin.

Anam bizimlə söhbət edən arada yağış 
daha da qeyzlənmişdi.

Birdən darvaza taqqıldadı. Atamın 
belə havada gəlməyinə hec cür inanmayan 
anam cəld ayağa qalxdı: 

- Deyəsən atanızdı gələn, bala. Şükür 
Allaha, nə yaxşı gəlib çıxa bildi.

Selləmə yağışda atamı güclə tanıya bil-
dik. Hər zaman atamın qarşısına yüyürüb, 
atın yüyənini tutan anam yerində donmuş-
du, nə edəcəyini bilimirdi. Bir tərəfdən 
evin, eyvanın hər tərəfindən daman yağış-
lar, o bir tərəfdən belə bir havada atamın 
gəlib çıxa bilməsi anamı çaşdırmışdı. Ata-
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dən çox iş gəlirdi, bəzən dəlləklik edir, hət-
ta diş də çəkirdi. O, çörəyini halallıqla qa-
zanırdı. Onu həmişə at belində görürdüm. 
Başı çox bəlalar çəksə də, dözümü, səbri 
böyük idi, həmişə bir olan Allaha sığınırdı. 
O, “Qurani Kərim” dən, peyğımbərlərin və 
imamlarımızın həyat yollarından çox gözəl 
danışardı. Onun çəkdiyi məsəllər, verdiyi 
məsləhətlər çox dəyərli idi. Bir sözlə, atam 
bir məktəb idi. Müharibədə olduğu müd-
dətdə alman dilini də öyrənmişdi. Arada 
danışardı. Amma çəkdiyi məşəqqətlərin 
müqabilində yaxınlarından gördükləri ona 
müharibədə çəkdiyindən daha ağır idi. 
Sonralar böyüdükcə bunu başa düşdüm. 
Atam işdən tez gələndə onu sorğu-suala 
tutar, başına gələn müsibətlərlə maraqla-
nar və uşaq yaddaşıma həkk edərdim. Mü-
haribədən əvvəl və sonrakı illərin əzabın-
dan

danışdıqca diqqətlə qulaq asar, onun 
taleyinə acıyardım. Bəlkə də, elə taleyinə 
görə atamı daha çox istəyirdim. Bir dəfə 
atamla söhbətimizdən sonra mən ona de-
dim:

- Baba, bir az döz, qoy mən böyüyüm, 
bu ağrıları sənə unutduracağam.

Ancaq istədiyim qədər atama himayə-

kirdi. Külək lap kələyini kəsmişdi. Kəndin 
girəcəyində yağış yenidən gücləndi. Allaha 
yalvardım ki, yolda ölməyim, heç olmasa, 
balalarımı görüm. Şükür, salamatlıqdır. ..

Mən müharibədə o qədər güllə yağışın-
da ölməmişəmsə, deməli, ölümdən qorx-
mağa haqqım yoxdu. Sizi salamat gördüm, 
qəm yemərəm..

Atamın kəsik-kəsik, qəhərlə dediyi bu 
sözlər hamımızın

ürəyini göynətdi. Hələ də yadımdan 
çıxmayıb atama baxıb

ağlamağım. Atam məni qucağına alıb 
oxşaya-oxşaya dedi:

-Allah bunlara dəyməsin, biz görən 
günləri balalarımıza göstərməsin… 

Müharibə məni yetim qoydu. Evim-
dən-eşiyimdən, yurdumdan-yuvamdan, 
qohum-əqrəbamdan uzaq düşdüm.

Atam susdu, amma sinəsi dolu olsa da, 
çox danışmaq istəmədi:

- Nə isə..Bircə balalarımı böyüdüb əllə-
rini çörəyə çatdıra

bilsəydim, dərdim olmazdı.
Atamın gözləri yaşla dolmuşdu. Mən 

hələ də ona baxıb ağlayırdım. Anam dedi:
- A kişi, uşaqların bağrını qan eləmə.
Atam sağlam və qoçaq adam idi. Əlin-
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Mən sakitcə başımı yana əyib, -bil-
mirəm,- deməklə canımı

qurtardım. Ancaq içərimdə düşün-
dükəlim mənə rahatlıq

vermirdi. Atamla-anamın üzündən kə-
dər yağırdı. Anam

qoyunlarımızdan söz salanda atam:
-Hamısı örüşdə qırılmış olar. Bu tufan-

da qoyun salamat qalar? –dedi. 
Mən tez soruşdum:
- Baba, bəs mənim quzumun anası?
Babam özünəməxsus sadəliklə:
-Ona heç nə olmaz, o sənin quzunun 

anasıdı. Balası körpə
olduğundan Allahın ona rəhmi gələr.
Qara qoyunumuz boğaz olanda, inad-

karlıq edərək :
-Bu qoyunun quzusu mənim olacaq.- 

demişdim. Atamgil də heç nə deməyib qu-
zunu doğulan kimi qucağıma vermişdilər...

Həmin gün sevincimin həddi-hüdudu 
yox idi. Bəxtimdən quzu o qədər gözəl, ya-
raşıqlı idi ki, hamı onun yaraşığına heyran 
qalmışdı. Rəngi qara, ağzı-burnu ağ, başı 
da təpəl idi. Hətta quyruğu da ağ idi. Bir 
sözlə, quzunun gözəlliyi göz aparırdı. Onu 
oxşamaqdan doymurdum. Hər gün yuxu-
dan oyanan kimi  yanına qaçar, başını sığal-

darlıq edə bilməsəm də, nə təhsil alanda, 
nə də ailə quranda onu əziyyətə salmadım. 
Qiyabi oxuyb işləyə-işləyə cehizlərimi al-
dım. Atamı tez-tez evimizə gətirir, qullu-
ğunda olmaqdan rahatlıq tapırdım.

Gecə yarısı idi. Birdən güclü külək qop-
du, lap günortakı kimi. Anam sevindi:

– Külək başlasa, yağışı tamam qovacaq.
Bacı-qardaşlarım gecəni nəm yorğan 

- döşəkdə bir-birinə sığınıb yatdılar. Nə-
dənsə mənim gözlərimə yuxu getmirdi. Bir 
otaqlı evimizdə divar boyu düzülmüş dörd 
çarpayı, ortada bir yemək masası, bir tərəf-
də paltar dolabı və qab-qacaq üçün kamod 
var idi. Yağış yağdıqdan sonra evimizin sə-
liqəsi pozulmuşdu. Anam boş çarpayıları 
bir tərəfə çəkib nisbətən quru yerdə yatmaq 
üçün yer düzəltmişdi. Buna baxmayaraq,

arada yağış damcıları üstümüzə düşür-
dü. Mən sakitcə yerimdən durdum, gəlib 
atama sığındım. Sanki çoxdan idi, atamı 
görmürdüm. Boynunu qucaqlayıb, üz-gö-
zündən öpdüm. Bununla nə demək istədi-
yimi özüm də anlaya bilmədim.

Atam narahatçılığımı duyub anamla 
söhbətinə ara verdi:

-Niyə yatmırsan, başına dönüm, yoxsa 
yağış yağdı yerinə?
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olduğum olan tasa-pasasını tökdü ba-
şımıza, - deyib Yenə də Allaha şükür etdi. 
Atam qoyunlardan çox nigaran idi. Kasıb-
çılıqla başa gətirdiyi qoyunlu-quzulu 20 
baş heyvanımız vardı. Quzuları evdə sax-
layar, qoyunları isə nobata göndərərdi. Qu-
zuları günortaya qədər dərs vaxtına kimi 
mən, günortadan sonra isə bacım otarardı. 
Mənim qara quzum gündüz ot yeyir, gecə 
isə anasını əmirdi.

Atam ayağına uzunboğaz rezin çək-
mələrini geyib, atı çəkmək

üçün tövləyə getdi. Bu anda qara quzu-
mun səsi quzuların

içində ayrıca eşidildi. Atam atı rah-
layınca könlümdən keçdi ki, gedib qara 
quzumu doyunca oxşayım. Ancaq həyətə 
düşmək mümkün deyildi. Atam qoyunlar-
dan xəbər bilmək üçün mütləq getməliydi. 
O

gedəndən sonra quzular mələşməyə 
başladı. Qara quzunun səsi

isə lap ucadan gəlirdi. Hiss edirdim ki, 
acıblar. Çox keçmədi ki, atam gəlib çıxdı. 
Atamın gəlişində bir qəmginlik, üzündə 
böyük bir kədər var idi. Atı birtəhər töv-
ləyə çəkib evə gəldi. Heç birimiz acı xəbər 
eşitmək istəmirdik. Adəti üzrə, atam əylə-

layar, çoxlu öpərdim. Quzunu özümə elə 
öyrətmişdim ki, məni görən kimi mələy-
ridi. Dərsdən gələn kimi mütləq ona baş 
çəkər, qucağımda gəzdirərdim. Artıq

bir ay keçmiş, quzu xeyli böyümüş-
dü. Səhər-səhər anasını örüşə yola salanda 
onun səsinə eyvana çıxdım . Qara quzum 
elə mələyirdi ki, səsinə hamı mat-məəttəl 
qalmışdı. Hələ indiyə qədər o belə mələmə-
mişdi. Sanki quzu dilə gəlmişdi. Yüyürüb 
quzunu qucağıma aldım, xeyli oxşadım.

Ancaq quzu mənə də əvvəlki kimi sı-
ğınmadı. Quzunun xəstələnəcəyindən 
qorxdum. Sən demə, biçarə quzumun ürə-
yinə daıbmış ki, anasıyla axırıncı görü-
şüdür. Elə ona görə bərkdən ağlayıb, hər 
yana səs salıbmış. Bundan sonra anladım 
ki, heyvanların da öz aləmləri, öz dünyası 
varmış...

Günortadan başlayan, ara-sıra dayanıb, 
sonra yenidən öz işinə davam edən selləmə 
yağış səhərə yaxın avazıdı. Nə həyətə düş-
mək , nə də bir yerə getmək mümkün idi. 
Həyətdə böyük bir göl əmələ gəlmişdi. Ya-
ğış başlayandan gileylənən anam havaya 
baxıb:

–Yox, hava tamam açılıb, daha hər şey 
ötüb getdi. Qurban
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çörək yeməmişəm.
Yenə çalışıb qoyun-quzumuzu çoxal-

darıq.
Mən səbrimi basmayıb tez sual verdim:
- Baba, mənim qara quzumun anası da 

ölüb?
Babam, deyəsən, mənə yalan danışmaq 

istəmədi.
-Hə, başına dönüm, o da ölüb.
Özümdən asılı olmayaraq elə hönkür-

düm ki...Quzum yetim
qaldı. Elə bu zaman qara quzumdan 

qəribə bir səs gəldi. İlahi!
Bu mələməkdən çox ağlamağa oxşayır-

dı. O gündən qara quzunu mən saxladım. 
Qonşudan gətirdiyim bir litr südlə gün ər-
zində onu doyururdum. Allah elə elədi ki, 
camışımız doğdu. Ancaq qara quzu mən-
dən başqa heç kəsin əlindən süd əmmədi. 
Hər səhər yuxudan oyanan kimi üstümə 
elə qaçırdı ki...Heç kəsin süd dolu verdiyi 
şüşəyə yaxın gəlmir, evdəkilərin hamısın-
dan qaçırdı. Sanki anasını onlar öldürmüş-
dü.

Bir səhər yuxudan geç oyandım. Həyət-
də sakit-sakit gəzən quzu məni eyvanda 
görən kimi üstümə necə qaçdısa, hamı 
mat- məəttəl qaldı. Axı o daha süd əmmir-

şib bir stəkan çay içəndən sonra gözləri do-
la-dola sözə başladı:

-Hamının qoyunları qırılıb. Bizimkilər 
də həmçinin. Yağış birdən tutub, güclü ley-
san gəlib və qoyunları xilas etmək müm-
kün olmayıb. Çox az qoyunu xilas ediblər. 
Mən elə kolxozdan xəbər bilib, gəldim. De-
yilənə görə, bizim üç, ya dörd qoyunumuz 
qalıb. Anamın gözlərindən birdən-birə elə 
bil leysan töküldü. Axı dolanışığımız o 
qoyunlardan idi. Anam arada onların yu-
nundan, pendirindən satıb ev üçün xərclik 
edirdi. Düzdür bir boğaz camışımız vardı, 
amma onun nə vaxt

doğacağını bilmirdik. Quzuların mələş-
məsi tövləni başına götürmüşdü. Araya 
qaranlıq bir sükut çökmüşdü. Hamımız elə 
bil qoyunlarımıza yas tutmuşduq. Doğru-
dan da, kasıblıq nə pis imiş. Gecə-gündüz 
çalışan, dəridən-qabıqdan çıxan atamın 
əziyyəti heç olmuşdu. Birdən-birə mənə elə 
gəldi ki, atam qocalıb, onu da itirəcəyəm. 
Özümdən ixtiyarsız atamın

qucağına sığındım. Atam mənə təsəlli 
verdi:

- Fikirləşmə, ağrın alım hər şey yaxşı 
olar, İnşaallah. Mən belə

zülmləri çox görmüşəm. Heç rahatlıqla 
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tirib tövləyə ötürdüm. Əl-üzümü yuyub, 
çörəyimi yedim. Paltarımı dəyişib məktəbə 
yollandım. Tövlənin yanından ötəndə qara 
quzumun səsini eşitdim. O, elə qəribə səslə 
mələdi ki, ayaq saxladım. Anası ölən gün 
də o belə səslənmişdi. Tez tövləyə girdim 
onu xeyli oxşadım. Quzu mənə elə sığın-
mışdı ki, ayrıla bilmirdim. Birdən özüm-
dən asılı olmayaraq dilləndim:

- Nədi,qaraşınım, nəsə olacaq? Yox,ö-
zümü öldürərəm, sənə bir şey olsa, - deyib 
onu tumarladım. Quzu xeyli  sakitləşdi. 
Məndən ayrılıb quzuların yanına getdi. 
Gedişində isə nəsə bir pərişanlıq hiss et-
dim. Sanki deyirdi ki, sən yenə məni başa 
düşmədin. Narahat halda tövlədən çıxıb 
məktəbə üz tutdum. Dərs başlanmışdı. 
İndiyədək dərsə gecikmədiyimdən hamı 
mənə şübhəli baxdı. Mən heç nə olmamış 
kimi keçib yerimdə əyləşdim. Fikrim qara 
quzunun yanında idi. Birdən müəllim mə-
nim adımı çəkdi. Mən dərsə yaxşı hazır ol-
madığımdan yerimdən gec tərpəndim. An-
caq bunu bir o qədər də büruzə vermədim. 
Dərs əlaçısı olduğumdan heç kəs inana bil-
məzdi ki, mən dərsə hazırlıqsız gəlmişəm. 
Həm müəllimə yaxşı qulaq asmışdım, həm 
də ötəri olsa da, bir dəfə oxumuşdum. Mən 

di, ot otlayırdı. Quzu məni imsilədi. Elə bil 
nə vaxt idi ki, görüşmürdük. Gözlərim dol-
du. Onun çox həssas quzu olduğunu bildi-
yimdən kövrəldim.

Çörəyimi yeyib kitabımı götürdüm, 
quzuları otlağa apardım. Quzuların hərəsi 
bir tərəfdə otlayırdı, qara quzu isə mənim 
yanımdan o yana getmirdi. Artıq bu quzu-
da qeyri-adi hissin olmasına şübhəm yox 
idi. Ona görə də onun bugünkü hərəkətləri 
məni qayğılandırdı. Başını qaldırıb mənə 
qəribə baxışla baxan qara quzumu tez-tez 
oxşayır, başını qatırdım. Quzum son za-
manlar çox kökəlmiş, əməlli-başlı

böyümüşdü. Daha doğrusu, qoçlaş-
mışdı. 

Quzuların arasında həm yaraşığına , 
həm də ətli-canlı olmasına görə seçilirdi. 
Yenicə çıxmış kiçik buynuzları ona xüsusi 
yaraşıq verirdi.

Gözlərimi kitaba zilləsəm də, heç nə 
yadımda saxlaya bilmirdim. Özümün də 
niyə belə etdiyimin mənasını anlamırdım. 
Gözüm kitabda olsa da, fikrim quzuda idi. 
Artıq dərsimin vaxtına az qalmışdı. Onun-
çün quzuların ağzını evə sarı yönəltdim. 
Təkcə onu bilirdim ki, indiyə qədər belə 
dərs hazırlığı eləməmişdim. Quzuları gə-
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–Bacın aparıb,- dedi.
Bir az rahatlaşdım. Sürüdən qalan üç 

qoyunu da quzularla birgə
otarırdıq. Çörəyimi yedim, gözləməyə 

səbrim çatmadığından
bacımın yanına tələsdim. Yenə həminki 

kimi quzulardan kənar
otlayan qara quzum məni görcək üs-

tümə qaçdı. Əlimdəki tikə
çörəyi ona yedizdirdim. Xeyli dərdləş-

dik. Artıq şər qarışırdı.
Evə sarı yan aldıq. “Qobudərə” deyilən 

yerlə evimizin arasındakı məsafə bir kilo-
metr olardı. “Qobu” çayının qumsal sa-
hilləri bizim örüş yerimiz idi. Darvazamız 
böyük şose yola açılırdı. Qəribəsi bu idi 
ki, yolun çaya çatmamış böyük bir döngə-
si var idi. Oradan keçən maşınlar çox vaxt 
qəzaya uğrayırdı.

Bir dəfə çaydan su gətirməyə get-
mişdim. Qayıdanda bir pambıq daşıyan 
“Kaxeda”nın aşmasını gördüm. Maşın 
qonşunun xəndəyinə düşmüşdü. Bütün 
maşınların hərəkəti dayanmışdı. Mən dar-
vazanın yanına çatanda anamın fəryadını 
eşitdim. Sən demə, anam elə zənn edib ki, 
maşın 

vuran qız mənəm. Yaxınlaşıb anamın 

mətni üzündən oxumağa başladım. Mənə 
diqqətlə qulaq asan müəllim danışığımı 
yarımçıq saxlayıb:

-Evdə bir hadisə baş verməyib ki?- so-
ruşdu.

-Xeyir müəllim.- dedim və kövrəldim. 
Müəllim heç nə

anlamadı.
-Axı sən belə dərs hazırlayan deyilsən. 

Yəqin xəstələnmisən.
-Mən başımı aşağı saldım. Müəllim 

mənə bir neçə sual verdi.
Keçmiş dərsin suallarına əla cavab ver-

diyimdən gündəliyimə “4” yazdı və xəbər-
darlıq etdi:

-Jurnala yazmıram, əlim gəlmir. Gələn 
dəfə soruşacam. Keç əyləş.

Yazı lövhəsi qarşısında hələ bu qədər 
əzab çəkdiyim yadıma

gəlmirdi. Nə isə...
Elə kövrəmişdim ki, lap ağlamağım gə-

lirdi. Söz deyən olsa
yağış kimi yağasıydım. Dərsin qurtar-

masına az qalmışdı.
Darıxdığımdan axırıncı saatda icazə 

alıb evə tələsdim.
Çatan kimi anamdan quzuları soruş-

dum.
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qışqırdım, özümü
quzunun üstünə elə atdım ki...Ağla-

ya-ağlaya yaralarını axtardım. Heç bir ye-
rində nə yara gördüm, nə də qan izi. Sü-
rücünü quzuya yaxın qoymadım. Atamın 
gəlməyini gözlədim.

Sürücünün biri:
-Quzu içəridən zədə alıb, kəsilməsə 

murdar olacaq,- dedi.
Onu kobud cavab verdiyim üçün ba-

cım mənə acıqlandı.
Atamın gəlməyi ilə hər şeyə son qoyul-

du. Mən daha bərkdən
hönkürdüm:
- Baba, nə olar qoyma da qara quzum 

ölsün.- deyə
yalvardım. Atam məni sakitləşdirib qu-

zunu
yoxlamağa başladı. Tərs nəzərlərlə sü-

rücünü süzüb, heç nə
demədən, mənə və bacıma sarı döndü:
- Gedin evə. 
Mən getmək istəmədim. Quzumun 

gözləri mənə elə
dikilmişdi ki.. Sanki can diləyirdi. Elə 

hey başını sığallayıb, doyunca öpürdüm. 
Birdən onun gözündən yaş axdığını gör-
düm. O ağlayırdı. Özümü saxlaya bilmə-

qollarından tutdum. 
– Ana, ana! – deyib sağ olduğumu bil-

dirdim. Eşitdiyinə inanmayan anam huşu-
nu itirdi. Anamın huşu özünə gələndə mən 
ağlaya-ağlaya ona sığal çəkirdim. Qonşu 
qızın ölməyini isə ona bildirmədim. Tam 
özünə gələndən sonra isə artıq hər şeydən 
məlumatlıydı anam. 

Bu faciəni heç zaman unuda bilmədim. 
Hər zaman döngədən keçəndə həmin ha-
disə gözümün önündə canlanırdı.

Quzuları yoldan ehtiyatla keçirirdim. 
Adi günlərdə olduğu kimi yenə bacımla 
söhbət edə-edə quzuları yoldan keçirməyə 
çalışdıq. Artıq özümüz də yolu keçmişdik. 
Birdən maşın səsinə dönüb arxaya bax-
dım. Maşın möhkəm tormoz verib dayan-
dı. Bərk qorxdum, sonra quzulara baxdım. 
Onlar da bərk qorxmuşdu. Qara quzum 
gözümə dəymədi. Tez arxaya dönüb yolu 
keçdim. Mən yolu keçənə qədər maşın

sahiblərinin qaçdığını gördüm, amma 
səbəbini anlamadım. 

Birdən yolun çökək hissəsində qara qu-
zumun yıxıldığını

gördüm. O, çabalayırdı. Maşın sahibi 
cibindən bıçağı çıxarıb

quzumun başını kəsmək istəyəndə 
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Anamın nə dediyini anlaya bilmədim, 
daha doğrusu anlamaq istəmədim. Anam 
isə çox mənalı fikirlər və məsəllər söyləyir-
di. Mən anamın dediklərində böyük məna 
kəsb duyaraq bir az yumşaldım. Anamın 
dediklərindən sonra sakitləşsəm də, quzu-
dan bir xəbər bilmək istədim:

-Ana. Bəs qara quzum nə oldu? Sağal-
mayacaq?

Anam başını aşağı salıb:
-Onu, sürücüyə verdi, atan.- deməklə 

kifayətləndi.
Bir neçə gün gözüm yolda qaldı. Qara 

quzumu gözləyirdim. Elə bilirdim elə bu 
saat mələyə-mələyə üstümə qaçacaq, mənə 
sığınacaq. Onun yoxluğu barədə düşün-
mək istəmirdim. Elə bilirdim ki, sağalan 
kimi evə gətirəcəklər. Amma sonradan öy-
rəndim ki, biz evə gələn kimi atam quzu 
murdar olmasın deyə, başını kəsib və onu 
vuran sürücü pulunu ödəyib

quzunu aparıb evinə. Bu xəbəri bacım-
dan eşidəndə çox pis

oldum. Xeyli fikirli gəzdim. Neçə gün 
çörək yemədim.

Quzumun son hərəkətlərini yadıma 
saldım. Onun qeyri-adi hissə malik oldu-
ğunu anladım, amma onun belə faciəli ölü-

yib daha da möhkəmdən hönkürdüm.
- Baba, nə olar, onu sağalt da. Qurban 

olum, qoyma ona bir
şey olsun. Həkim çağır,- dedim.
Atam məni sakitləşdirdi:
- Siz gedin evə, mən onu həkimə çatdı-

rım, - dedi.
Mən ona inanıb, ağlaya-ağlaya evə 

gəldim. Bacım məni sakitləşdirə bilmədi. 
Aradan bir xeyli keçmiş atam evə döndü. 
Gözlərim atamın ağzına dikilmişdi. Bacım 
mənim halımı bildiyi üçün dərhal söruşdu:

-Baba, quzudan nə xəbər?
-Narahat olmuyun, sağalacaq,- dedi, 

amma üzümə baxmadı.
Mən heç nə hiss eləmədim. Atama çox 

inandığımdan quzumun
sağalacağını güman elədim. Həmin 

gecə yata bilmədim. Səhərə yaxın yuxu-
ya getdim. Gördüm, qara quzum mələyə-
mələyə üstümə elə gəlir ki... 

Yuxudan anamın səsinə oyandım. Məni 
çağırırdı:

- Dur, əl-üzünü yu, bir loğma çörək ye, 
dünəndən acsan, -

o, nəvazişlə başımı sığalladı, - təki qa-
da-bala heyvanlarımıza gəlsin, bala. Özü-
müzə heç nə olmasın. 
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ediləsi ziyalı bir ailənin övladı olsa da, qon-
şu qızın həyatı, taleyi Rəvanı çox üzürdü. 
Bacarsa idi, Nərgizə yaxından kömək edər, 
onu uşaqlıq illərindən bəri içindən yeyən 
sıxıntılardan qurtarardı. Amma necə? Qıza 
yaxınlaşmağa belə cürəti çatmırdı. Qəribə-
si də bu idi ki, məhəllədə müəyyən bayram 
günləri ilə əlaqədar keçirilən şənliklərdə 
Nərgizlə olub-keçənlərdən danışır, amma 
kənarda ona yaxınlaşmağa çürət etmirdi. 
Nə desin, nəyi bəhanə edib yaxınlaşsın? 
“Nərgiz, olar sizi məktəbdən evə qədər ötü-
rüm? Ya da bu gün hava yaxşıdır, mən də 
institutdan tez çıxacağam. Bəlkə, dərsdən 
sonra bir az gəzək? Nərgiz, səndə maraq-
lı kitablar var? Məndə də kitablar çoxdur. 
Bəlkə, dəyişib növbə ilə oxuyaq, dünyada 
baş verənləri müzakirə edək?” Bütün bu 
suallarla hər gün özünü yorsa da, sonda 
yenə susur, təsəllisi qızı kənardan izləmək 
olurdu. Evdəkilər də onun hərəkətlərində-
ki dəyişikliyi hiss etmişdilər. Anası Məq-
bulə gülə-gülə dedi: – Bax hələ, dəridən 
qabıqdan çıxdı bu uşaq. Gör pəncərədən 
necə pusur?. Sərdar kişi açıq söz-söhbətləri 
sevmədiyi üçün onun sözlərini ciddi qarşı-
layıb təmkinlə cavab verdi: 

– Burada pis heç nə görmürəm. Evlənən 

münü qəbul edə bilmədim. ..
Bir səhər məktəbə gedəndə yük maşı-

nının üstümə gəldiyini görüb qışqırdım və 
xəndəyə tullandım. Səsimə anam yüyürüb 
gəldi. Sən demə, sürücü sükan arxasında 
ölübmüş.... Maşın məndən bir az qabaqda 
xəndəyə düşmüşdü. Sağ qaldığımı görən 
anam sevinmək əvəzinə, məni o ki var dan-
ladı və:

-Bu qara quzu bizi bir qara bəlaya sala-
caq, - deyə-deyə üst-başımı təmizlədi…

O vaxtdan illər keçib, amma hələ də 
qara quzum yadımdan çıxmır. Mənim ba-
şıbəlalı, yaraşıqlı, həssas qara quzum...

       
Nişanlı məzar

(hekayə)

Adəti üzrə məktəbdən çıxan kimi da-
yanacağa tərəf tələsdi. Yenə də fikirli idi. 
Çatılmış qaşlarının tən ortasındakı düyün 
üzünə çox ciddi bir görkəm verirdi. Kə-
nardan baxanlar bu qızın çiynində ağır bir 
dərd yükü daşıdığını asanlıqla hiss edir-
dilər. Arxasınca qarabaqara gəzən Rəvan 
da onun çəkdiyi bu ağrı-acıdan çoxdan 
xəbərdar idi. Qonşu idilər Nərgizlə. Qibtə 
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hər şey qaydasında idi. Üst-başından gələn 
zərif qadın ətirlərinin qoxusu, köynəyin-
dəki rəngli dodaq boyalarının izi Yaqubun 
yaxşı «həyat» sürməsindən xəbər verirdi. 
Nərgiz əvvəllər bunu qəbul edə bilmir, 
otağına çəkilib saatlarla ağlayırdı.Amma 
zaman keçdikcə hər şey dəyişdi, yaşından 
tez böyüdü, tez aqilləşdi: övladlarını ögey 
ana əlinə verməyən atası ilə təsəlli tapdı 
Nərgiz. O, yaxşı bilirdi ki, anası qayıtma-
yacaq və qayıtsa belə, yenidən ailənin bir 
üzvü kimi qəbul edilməyəcək. Anasının 
ailəni niyə tərk etiyini, hara getdiyini ata-
sından soruşmağa cəsarəti çatmırdı. Qon-
şu qadınların dedi-qodularına, anasının 
yad bir kişiyə qoşularaq evi tərk etməsinə 
inana bilmirdi. Hamı kimi o da anasını 
sevirdi, gözəl siması gözlərinin önündən 
bir an da olsa, çəkilmirdi. Gecələr əllərini 
ana kimi bacı-qardaşının saçlarına çəkərək 
qayğı göstərirdi, amma özünün sığal gör-
məyən saçları da bu qayğıya möhtac idi. O 
başa düşürdü ki, gec-tez dünyasını dəyişən 
anaların yoxluğunu qəbul etmək çox çətin-
dir, amma evini, uşaqlarını atıb-gedən ana-
nın hərəkətini həzm etmək mümkün deyil. 
Məktəbdə ana haqqında şeirlər söylənən-
də, inşa yazılanda baxışlarını gizlətməyə 

vaxtıdır: seçimini özü etsin. Nərgiz də yax-
şı qızdır, gözümüzün qabağında böyüyüb 
zavallı. Mən Yaqubla danışaram, görüm bu 
işə necə baxır? 

Rəvanın gözləri qarşı binanın pəncərə-
sindən çəkilmirdi. Duyurdu ki, Nərgiz də 
onun baxışlarındakı mənanı anlayır, amma 
nədənsə çox etinasızdır və bu etinasızlıq 
qorxudurdu onu. Ailədəki ciddi problem-
lərin Nərgizi kədər libasına bürüdüyünü 
də yaxşı bilirdi. Buna görə də etinasızlığı 
təbii sayır, nə vaxtsa onun qəlbinə yol tapa-
cağına inanırdı.

Nərgiz həmişəki kimi dərslərini ha-
zırlayandan sonra mətbəxə keçdi. Bulaşıq 
qab-qacaq onu gözləyirdi. Atası hələ gəl-
məmişdi, kiçik qardaşı və bacısı isə dərs-
lə məşğul idilər. Anaları bu evi tərk edib 
getdiyi gündən ev işlərinin bütün ağırlığı 
Nərgizin üzərində idi. O, ev işləri ilə bəra-
bər ailədəki ağrı-acınının da bütün yükünü 
çiyninə almış, uşaqların üzülməsini istəmə-
mişdi. Atası hər gün səhər evdən gedir, ax-
şam qayıdırdı. Zeynəb evi tərk edib gedən 
gündən bəri Yaqub uşaqlarını korluq çək-
məyə qoymasa da, onlara mənəvi dayaq 
ola bilmirdi. Onun fikrinə görə, əgər evdə 
soyuducu ağzına qədər dolu idisə, demək, 
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ixtiyarsız çığırdı. Rəvan söz tapa bilmədi, 
amma eşitdikləri ona cəsarət verdi:

 - Sən nə danışırsan? Bu nə söhbətdi? 
Gözləməzdim səndən. 

- Bu söhbətləri tələbə dostlarınla edər-
sən. Dərsə geçikirəm, - deyib Nərgiz yolu-
na davam etdi. Elə bu vaxt Rəvanın arxa-
dan dediyi sözlər qulağında cingildədi: 

- Anamla atam axşam sizə gələcəklər. 
Axşam qapını döyən qonaqları Nərgiz 

hörmətlə qarşıladı. Bir azdan Yaqub da gəl-
di. Xeyli söhbətdən sonra qonşular mehri-
banlıqla sağollaşdılar. İndi Nərgiz atasının 
ona nə deyəcəyini gözləyirdi. Atası məsələ-
ni açarkən Nərgiz çəkinmədən dedi: 

- Axı mən indi o halda deyiləm, ata. 
Həm də məktəbi bitirməmişəm. Bir az vaxt 
ver mənə, düşünməliyəm. 

- Bu, təbiidir. Sən gec-tez ailə qurma-
lısan. Rəvan yaxşı oğlandır. Əminəm ki, 
sənin qayğına qalacaq,- deyib Yaqub yazıq 
görkəm aldı, nə qədər sevinsə də, gözlərin-
dəki kədəri gizlədə bilmədi.

-Yaxşı, bir söz demirəm. Amma, o gəl-
sin, sonra... – Nərgiz sözünü bitirmədən 
ağladı. 

- O gəlməyəcək. Gəlsə də, mən qəbul 
etməyəcəyəm. Bu qədər. Gecən xeyrə qal-

yer tapmır, xəcalət çəkir, anasının bağış-
lanmaz günahının əzabını yaşayır, hər gün 
ölüb-dirilirdi Nərgiz.

Uşaqlıqdan bəri çəkdiyi acılar bey-
nində yükə çevrilirdi. Bəzən bu yük neçə 
dəqiqə davam edən güclü baş ağrılarına sə-
bəb olur, əlləri ilə başını tutur, bu ağrıların 
keçib getməyini gözləyirdi. Şiddətli ağrılar 
keçəndən sonra dərindən nəfəs alırdı. Əv-
vəllər bu ağrlar beş-on dəqiqə davam edir-
disə, getdikcə dəqiqələrin sayı çoxalır, onu 
daha kəskin ağrılar narahat edirdi. Amma 
Nərgiz nə vaxtsa anası ilə qovuşacağı günü 
gözləyir, bu ağrıların da keçib gedəcəyinə 
inanırdı. 

-Salam Nərgiz, - nəhayət, Rəvan anası 
ilə söhbətdən sonra özündə güc tapıb ona 
yaxınlaşdı. Nərgiz dönüb baxsa da, üzün-
dəki ifadə dəyişmədi. Dilucu salamı aldı. - 
Dediklərim əhvalını , bəlkə də, dəyişməyə-
cək. Amma istəyirəm, biləsən ki…

- Nə? Nəyi bilim? Məndən xoşun gəl-
diyini? Mənimlə əylənmək istədiyini? Mən 
heç kəsi bu fürsətdən istifadə etməyə qoy-
maram. Başa düşürsən? İmkan vermərəm. 
Axı anamın həyatının mənim həyatımla 
nə əlaqəsi? Ölüb! Ölüb o insan. Yoxdur. 
Bunu birdəfəlik anlayın, - Nərgiz özündən 
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onu ömrü boyu sevəcəyinə, anasız keçir-
diyi o acı günləri unutduracağına söz ver-
mişdi. Nərgizin ağrıları artanda isə Rəvan 
bunun yaxşı bir əlamət olmadığını duydu, 
qızın tez-tez özündən getməsini evdəkilərə 
danışdı. Söz-söhbət Yaquba da çatdı.

Nərgiz ciddi həkim nəzarəti altınla 
saxlanılmalı, müalicə olunmalı idi. Lakin 
bir səhər həkimin qoyduğu diaqnoz ailə-
nin bütün xoşbəxtliyinə son qoydu. Sərdar 
həkim kövrələrək: - Vəziyyəti çox ağırdır, 
xəstənin ürəyinə xal salmayın. Qoy son 
günlərini xoşbəxt yaşasın barı, - dedi. Nər-
gizdən başqa hər kəs bu ağır xəstəliyin adı-
nı bilirdi. Rəvan özündən çox bu bəxtsiz 
sevgilisinə ağlayır, yanından bir an belə 
çəkilmir, onu ümidləndirirdi. Nərgiz isə 
nə danışır, nə də deyilən sözlərə reaksiya 
verirdi. Ancaq bir nöqtəyə baxb durur, onu 
dərdə salan insanı arzulayırdı. O bu arzu 
ilə də Rəvanın qolları arasında həyatını bi-
tirdi. Toya hazırlaşan bütün qohumlar dəf-
ndə iştirak etdi. Nərgizi gül-çiçək dəstələri 
ilə torpağın qoynuna gəlin köçürdülər. Rə-
van uzun müddət özünə qapandı. Sevdi-
yi insanın yoxluğunu qəbul edə bilmədi. 
Onun istəyi ilə Nərgizin qara mərmərdən 
olan baş daşına “Nişanlı məzar. Nişanlısı 

sın. 
Nərgiz bilirdi ki, anası gəlməyə-

cək. Amma nədənsə onun geriyə - ailəyə 
dönəcəyi günü gözləyirdi. Otağına keçib 
pəncərəni açdı. Gözləri yenə də Rəvanın 
baxışları ilə toqquşdu. Dərhal pəncərəni 
bağlayıb pərdəni çəkdi və növbəti şiddət-
li ağrı ilə baş-başa qaldı. “Yox, belə olmaz. 
Atama ağrılarım barədə nə isə deməliyəm. 
Niyə? Axı niyə deyim? Bilsə, dərhal məni 
həkimə aparacaq. Mən isə istəmirəm, istə-
mirəm. Yaşamaq istəmirəm”,- pıçıldayaraq 
üzü üstə yatağa uzanıb ağladı. Son zəng 
tədbiri bitəndən bir neçə gün sonra Nər-
gizə nişan taxıldı. Qara buludlar bu nişan 
şamlarının şölələri ilə birgə ailənin başı 
üzərindən uzaqlaşdı. Qonşular ehtiram-
la hal-əhval tutdular, əvvəlki günlər ta-
mamilə unuduldu. Qohumların da ayağı 
yenidən tanış evin kandarına dəydi. Toya 
hazırlaq gedir, ailə məsələləri müzakirə 
olunurdu. Nərgiz bu bir neçə gündə də-
yişmiş, elə bil böyümüş, daha da gözəllş-
mişdi. Övladlarının acısını çəkən, hər gecə 
onların gələcək həyatı barədə narahat olub 
düşünən Yaqubun da qırışları açılmış-
dı. Rəvan tez-tez Nərgizlə birgə gəzintiyə 
çıxır, hər ikisi xoş anlar yaşayırdı. Rəvan 
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arabir baməzə söhbətləri, lətifələri ilə şən-
liyə gözəllik qatır, gah da gözünü Svetadan 
çəkmədən sevgi şeirləri söyləyirdi. Nədən 
belə etdiyini heç özü də bilmir, ürəyindən 
keçənləri söyləmək üçün fürsət axtarırdı. 
Məclis qızışanda ona nə vaxt yaxınlaşdı-
ğından özünün də xəbəri olmadı. Keçmişin 
nəşəsindən parıldayan gözləri ilə yenidən 
qadını ovsunladı, həlim səslə soruşdu: 

-Sveta, necəsən? Öz aramızdı, heç də-
yişməmisən ha...Həminki kimi gözəlsən, 
canı yanmış, - o, bir qədər susub əlavə etdi, 
- amma qızların heç atalarına oxşamır. Sve-
ta əli ilə onun ağzını tutdu, pıçıltı ilə: 

- Şahin, indi onun vaxtı deyil. Bilirəm 
niyə maraqlanırsan, vaxtı gələndə bilərsən, 
-dedi. Musiqi sədaları restoranı bürümüş-
dü. Bəlkə də görüşlərin heç biri belə gözəl 
keçməmişdi. Hamı rəqs edirdi. Sveta Şa-
hinin qolları arasında sanki hər şeyi, hətta 
qızlarını da unutmuşdu. Ağzını Svetanın 
qulağına dayayan Şahin yenidən sözə baş-
ladı: -Hə...Sveta danış görək, keçmişindən. 
Amma bir şeyi desəm, mənə acıqlanma 
ha... 

-Yox, Şahin səni həmişə çox sevmişəm. 
Neynim ki, əlim sənə çatmadı. Uzaq düş-
dük. İldə bir dəfə görüş isə bizə bəs etmə-

Rəvandan əbədi xatirə” sözləri həkk edil-
di. O, tez-tez gəlib məzarı ziyarət edir, göz 
yaşı axıdaraq təskinlik tapırdı. Doğmaları 
gələndə elə bil mərmərdən boylanan şəkil 
də gülümsəyirdi.

Atasının gül balası...

 Sveta, tələbə yoldaşlarının görüşünə 
bu dəfə qızları ilə gəlmişdi - özü də lap bö-
yük sevinclə. Çünki belə görüşlər iki –üç 
ildən bir keçirilsə də, bütün tələbələr bir 
yerə cəm olmurdular. İndi isə bütün qrup 
yoldaşları rəhmətə gedənləri çıxmaq şər-
tilə görüşdə idilər. Şirin xatirələr bir-birini 
əvəz edirdi. Arada gözəl sağlıqlar deyilir, 
həzin musiqi səslənirdi. 

Bəzən insanı xoş duyğuların qoynuna 
səsləyən, bəzənsə keçmişin iztirablarını xa-
tırladan nəğmələr bir-birini əvəz etdikcə 
Şahinin əhvalı da dəyişir, gözünü Svetadan 
çəkmirdi. Uzun illərin ayrılığından sonra 
gənclik illərində ondan aldığı sevgi nəşəsi 
yenidən yadına düşmüşdü. Xoş anlar gö-
zünün qabağında canlanıqca başı duman-
lanır, ona yaxınlaşmaq üçün fürsət gözlə-
yirdi. Diqqəti daha çox cəlb etmək üçün 
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ona daha bərk sığındı, - gəl bu barədə da-
nışmayaq, keçmiş sevgimizin ətrini alaq 
bir-birimizdən. 

-Mənim üçün bu sevgi yox, əslində sə-
ninlə əylənmək idi, gözəl Sveta. Axı sən ha-
mının sevgilisi ola bilməzdin. 

-Orası doğrudur. Mən də bilirəm ki-
minlə əylənmək lazımdır. Axı sən də sa-
vadlı, həm də şux qamətli idin.

 -Aha, aydındır. Bax, məqsədinin üs-
tünə indi gəlirsən. Deməli, erməni qızları 
yaxşı toxumluq axtarırlar. 

Sveta susmağa üstünlük verdi. Yeni-
dən Şahinin qolları arasında uyudu. Bir-
dən gözləri qrup yoldaşları Seymurun və 
Sahibin qucağına sığınıb rəqs edən qızları-
na sataşdı. Öz-özünə: 

-Eybi yox, qoy gözləri açıq böyüsün-
lər, - deyib rəqsinə davam etdi. Şahin qrup 
yoldaşlarına göz vuraraq üzünü Svetaya 
tutdu: 

-Nədənsə qızlarını sizin millətə oxşada 
bilmədim. Ərini yaxşı tanıyırdım, taksisinə 
o qədər minmişik ki, səninlə, - o bu sözü 
xüsusi intonasiya ilə dedi. 

Sveta gülümsündü:
 -Hə, elədir...əlacsız qalıb ona getdim. 

Əvvəlcə uşağı rədd elətdirdim. Toyumuza 

di. Nə desən, xətrimə dəyməz. Axı, sən qəl-
bimdə ayrı bir iz qoymusan. 

- Eybi yox, bu da bəs idi.. Sadəcə onu 
demək istəyirdim ki, - o susdu, sonra ye-
nidən sözə başladı, - sənin çox adamla əy-
ləndyini bilirdim. Sənə olan hislərimin ta-
mam fərqli idi. Bir neçə dəfə görüşsək də, 
səndən tez uzaqlaşmaq istədim. Dəli eşqini 
duydum. Hiss etdim ki, mən də sənə bağ-
lanıram. Yaxşı ki, uzaqlaşa bildim, yoxsa... 

- Yoxsa, nə? Şahin söhbəti dəyişmək 
istədi: 

- Sveta, xətrinə dəyməsin, siz erməni 
qızları adamı elə tora salırsınız ki, çıxmaq 
olmur. Bu məqsəddimi, sevgidimi anlamaq 
çətin olur. Amma, öz aramızdı, bu, sevgi-
dən çox... arxasını özün bilirsən. Bizim qız-
larda isə əksinə...

 - Mən o vaxt səni öz toruma sala bilmə-
dim. Heyifsilənirəm. Svetanın qəh-qəhə ilə 
dediyi bu söz Şahinə xoş gəldi.

 - Nə yaxşı ki, o tora düşməmişəm... Siz 
erməni qızları öz kişilərinizdən çox türk ki-
şilərinə meyillisiniz. Axı niyə?

 -Sevgini milliləşdirmə də, Şahin. Sevgi 
insanın içindən gəlir. Bizimsə türk kişilə-
rinə meyillənməyimizin sən düşündüyün-
dən də çox başqa tərəfləri də var,- Sveta 
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toxdayandan sonra dedi: 
- Hə, əzizim. Böyük qızım olanda yenə 

təkmilləşdirmə institutuna göndərildim, 
bu dəfə isə başqa şəhərə. Xəstəxanada  bir 
həkim oğlanla tanış oldum. O da azərbay-
canlı idi. Nəzərlərini məndən çəkmədiyini 
gördüm. Tez bir zamanda ona elə alışdım 
ki... Hər gün görüşməyə başladıq. Bir ay ta-
mam olanda geri döndüm. Bax bu qızıma 
hamilə qalmışdım. İndi o da həkim olmağa 
hazırlaşır. 

- Bəs yoldaşından övladın yoxdu? 
- Yooox, bu vacibdi məgər?! Axı bayaq 

özün yaxşı söz dedin: gözəl, yaraşıqlı, sa-
vadlı toxum. Hər ikisinin gülüşü salonu 
başına almışdı: öz aləmlərində idilər. Bir-
dən Sveta başını azacıq qaldırıb pıçıldadı: 

- Yoldaşım hələ də elə bilir ki, uşaqlar 
ondandır. Amma arada zarafata salıb de-
yir: - Sveta, öz aramızdı, o qədər orda-bur-
da oldun ki, uşaqlar da mənə oxşamadı 
ey… 

Mən isə gülürəm.... 
Şənlik başa çatmaq üzrə idi. Şənliyi təş-

kil edən Vasifin kobud səsi eşidiləndə hamı 
susdu. O: 

-Hə, dostlar, növbəti görüşümüz gələn 
il bu vaxt yenə burda olacaq, -deyib hamı-

qədər əməlli-başlı böyümüşdü. 
-Dayan, dayan, de görüm uşaq ondan 

idi?
-Yox..deyərəm sonra..Hə, toyumuzdan 

bir il sonra iş yerindən Kislovodsk şəhərinə 
göndərildim. Sərbəst olmaq üçün ərimin 
mənimlə getməsini istəmədim… Orada 
bir oglanla tanış oldum. Azərbaycanlı idi. 
Bir-birimizi çox sevdik. Fizika-riyaziyyat 
üzrə elmləri namizədi idi. Hər gün sevgi 
dolu günlər yaşayırdıq. Mən ondan hamilə 
qaldım… Geri qayıdanda hamilə olduğu-
mu bilən ərim çox sevindi. Hə, nə isə qızım 
oldu. Bayaq sənə göstərdiyim böyük qızım 
həqiqi atasının davamçısıdır, riyaziyyat-fi-
zika fakültəsində təhsil alır. Çox savadlıdır. 
Sveta bu sözləri deyib yenə ürəkdən güldü. 
Şahin də ona qoşuldu. 

- Hə, deməli atasının gül balası... 
- Hə, Şahin neynim ki, öz atasından ol-

saydı, şofer olacaqdı da...Ha-ha-ha… 
- Ay səni... Çoxbilmişsən, çoxbilmiş... 

Sizin bu “savadınız” bizdə heç vaxt olmadı 
da... 

- Sənə əlim çatmadı, birini də səndən 
düzəldəsi idim... 

- Bəs o biri qizın kimdəndir? 
Sveta yenidən qəh-qəhə çəkdi, bir az 
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dan belə yalnız öz kefim üçün yaşayacam. 
Məni düşündürən əsas qızlarımın taleyidi.

Şəkil çəkdirəndən sonra Şahin Svetanı 
yola salmaq üçün onlara yaxınlaşdı. Sveta 
da, qızları da sərxoş idilər. Onlar üçün tak-
si saxladaraq maşına dəvət etdi. O, dostları 
ilə sağollaşıb maşına əyləşdi. Ünvanı eşit-
dikdə Şahin çaşıb qaldı: 

- Orda hansı binada? - 10-cu binada. 
- Axı, o evlər xüsusi adamlar üçün ti-

kilmişdir. Orda nə əcəb ev ala bilmisiz? - 
Onun da bir tarixi var. 

- Gizlətmə de.... 
- Düşəndə deyərəm. 
Şahini dəhşət bürümüşdü. Sveta yanın-

dakılara əhəmiyyət vermədən dedi: 
- Hə, Şahin bilirəm sənin üçün çox ma-

raqlıdı. Bizim rektoru – Niyaz Qasımoviçi 
yaxşı tanıyırdın? 

-Bəli, əlbəttə. 
- Bir gün məni çağırdı kabinetinə. Eşq 

elan elədi. Ertəsi gün saat 3-də onun ota-
ğında görüşdük. Mənim bakirəliyimi po-
zan o oldu. Bir- iki dəfə görüşdükdən sonra  
məndən ayrılmaq istədi. Dedim ki, uşağa 
qalmışam. Əgər məni qadının kimi qəbul 
etməsən, şikayət ərizəm hazırdır. O, çox 
qorxdu. Nə qədər yalvarsa da, uşağı abort 

nı xatirə şəkil çəkdirməyə dəvət etdi. Sveta 
Şahindən qopmaq istəmədi, şəkil çəkdirən-
də də onunla yanaşı dayandı. Bunu görən 
Şahin onun qulağına pıçıldadı: 

-Sveta, evdə ərə gedəsi qızım, evlənəsi 
oğlum var axı. Hələ yoldaşımı demirəm. 
Sveta əl çəkmək istəmədi, nazlandı: 

-Gəl qızlarımdan birini oğluna al, nə 
olar. Sən də rahat gəlib gedərsən bizə. Şa-
hin tələbəlik illərində olduğu kimi birdən 
çılğınlaşdı:

 -Sən dəlisən? Bircə o qalmışdı ki, bir 
erməni fahisənin qızını oğluna alıb deyə 
lağ eləsinlər? Sveta özünü ciddi göstərmək 
istədi: 

- Mən fahisə deyiləm, mənim ərim var. 
Sadəcə öz qanunlarımızla hərəkət edirəm 
və anla ki, bütün erməni qızları belədir. 

-Hə də. Sizdə əri olanlar min oyundan 
çıxsa da, fahisə olmurlar. Çünki peysər “ki-
şiləri” var, - Şahin bərkdən güldü. 

-Biz öz kişilərimizdən heç zaman uşaq 
dünyaya gətirmirik. Türk kişiləri mərd, 
qorxmaz, olduğu üçün, genimizi dəyişdir-
mək istəyirik. Bu bizə çoxdan tapşırılmış 
bir iş, xüsusi müəllimlərin keçdiyi həyat 
dərs olub. Mən dərsimi yaxşı aldım və və-
zifəmin öhdəsindən layiqincə gəldim. Bun-



120 121

Nəcibə İlkin Povestlər

ESSELƏR

etdirmədim. Uşağa qarşılıq bu binadan ev 
istədim və aldırdım. 

Şahin dodaqlarını gəmirdi, zorla bu 
sözləri deyə bildi: 

-Ay səni! Erməni qancıqları... 
Sveta heç nə olmamış kimi sözünə da-

vam etdi:
 -Elə demə, biz, erməni qadınları, 

sevənlərimizə istədiyimizi alana qədər və-
falı oluruq. Bu da bizim qanunlarımızdan 
biridir. Belə olmasaydı, sizin ən yaxşı ki-
şilərinizin arvadı, ən yaxşı vəzifədə olanla-
rınızın məşuqəsi olmazdıq. Hər şeyi: gözəl 
evləri, bərəkətli torpaqları belə əldə etmi-
şik. Hələlik, sağ ol. İmkanın olsa, darıxanda 
evə zəng elə, görüşək. Səni çox sevirəm...
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tövşüyürdüm. Sanki kimsə izimə düşüb 
məni qovurdu. Özümü ələ almağa çalış-
dım. Lakin acizləşdiyimi görüb susdum...
Heç nə eləmək iqtidarında deyildim. Çarə-
sizlikdən üzü üstə çevrilib ağlamağa başla-
dım. Ürəyimi tam boşaltmaq üçün hönkür-
mək, dəlicəsinə ağlamaq istəyirdim. Bunu 
da bacarmadım. Sakitcə ağlamağımda da-
vam elədim. Niyə belə etdiyimi özüm də 
bilmirdim. O zaman ayıldım ki, sakitləş-
mişəm. Ancaq bədənimdən sanki ağır bir 
daş asılıb. Gözlərimin yaşını silib, ətrafıma 
göz gəzdirdim. Gözlərimə qara kölgələr 
görünməyə başladı. Qəribə idi, kölgə necə 
də ona oxşayırdı. Qaranlıq otaqda gah 
mənimlə üzbəüz dayanır, gah da kənara 
çəkilib sakit-sakit mənə baxırdı. Özü idi. 
Sakitcə onu seyr eləməyə  başladım. O, 
mənə yaxınlaşır, mən gözlərimi yumuram. 
O, əlimdən tutur, mən titrəyirəm. O, məni 
özünə çəkir, mən.... Onun isti, odlu nəfəsi 
boynumda, boğazımda sinəmdə gəzir. Təs-
lim oluram.  Dəli bir sevgi məni öz ağuşu-
na necə alırsa...Dəhşət!!!

 Bu sevgi dünyamın içində  yeni bir 
ömür yaşayıram. Pıçıltılar, pıçıltılar....Nələr 
demirdi bu pıçıltılar mənə. Aman Allah, bu 
necə əvəz edilməz, gözəl bir an idi...Öz sə-

Vurulmuşdum....
                            
Ondan ayrılanı məni  qəribə hisslər bü-

rüməyə başladı. Vücudumu titrədən, ürə-
yimi oynadan bu  hisslər məni qamarlayıb 
sıxdıqca sıxırdı. Üstümə hücum çəkib məni 
didmək istəyən bu hisslərin əlində san-
ki cinayətkara dönmüşdüm. “Məni rahat 
buraxın”-deyə  haray salmaq, qışqırmaq 
istədim, lakin bacarmadım. Yerimdəcə ki-
lidlənmişdim. Harada olduğumu belə yad-
dan çıxarmışdım. Sanki nə eşidir, nə görür, 
nə də hiss edirdim. Evə nə vaxt çatdığım-
dan xəbərim olmadı.

Ucadan qəh-qəhə çəkmək istəyirdim. 
Elə bir qəh-qəhə ki, yeri də, göyü də lər-
zəyə gətirsin. Onu da bacarmadım. Qulaq-
larımda içərimdən keçirdiyim və  eləmək 
istədiyim qəhqəhələr əks-səda verməyə 
başladı. Elə bildim kimsə mənə kənardan 
acı-acı gülür. Gah tənəli, gah da acılı  bildi-
yim bu gülüşlər məni öz məhvərimdən az 
qala çıxarırdı. Dəli olmaq dərəcəsinə çat-
mışdım. Paltarımı dəyişib, qapını bağlayıb 
tez yatağıma uzandım. Bununla da sərbəst 
olmaq, hər şeydən uzalaşmaq  istədim. 
Qətl törədən cinayətkar kimi boğularaq 
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Sənli anlarımı xatıtlayıram

Gecədir. Sənli anlarımı xatırlayıram. 
Yuxularımı gözümdən alan bu gecə sənli 
düşüncələrimi, fikirlərimi kəməndə salıb. 
Quş olub havada uçmaq istəyirəm. Bu sə-
nin mənə bəxş etdiyin ilahi sevginin gücü-
dür. Birdən yalqızlaşıram. Boynunu büküb 
kol dibində üşüyən bənövşələr kimi. Bu 
isə sənsizliyin dalğasıdır, həsrətinə bükür 
məni.

Getmisən. Ürəyimi sevgi dolu karva-
nınla yükləyib, ətrafını həsrətinlə bəzə-
misən. Həsrətin havası çalındıqca ürəyimi 
sinəmdən qoparıb qışın qarında, çovğu-
nunda sürükləyən sənsizliyə qısılıb, go-
run-gorun tüstülənirəm.

Bilmirəm həyatda nə qazanmışıq. Hələ 
ki, sevgimizin səadəti gizli-gizli boylana-
raq, bizi kənardan seyr edir. Nə vaxtsa əllə-
rini uzadıb vüsalın isti nəfəsinə qovuşdu-
racaq bizi, bilmirəm.

Vüsal nəğməsini eşitmək üçün ulduz-
lara boylanıram. Gecə də nazının çəkilmə-
sini istəyir. Hər tərəf sükut içində. Bu  səs-
sizlikdə sənin sevgi dolu baxışlarını görür, 
titrəyən səsini eşidirəm. Bizi qoynuna alıb 

simə ayıldım. Şirin xəyalların içində sanki 
yuxuya dalmışdım. Məni məndən alıb ge-
dən bu varlığın qarşısında sanki heykələ 
dönmüşdüm...Ülvi bir sevgi qəlbimə ha-
kim kəsilmişdi.

Bəli, mən ona vurulmuşdum. Sevir-
dim...
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səhərə doğru yuxusuz gecələrimdən boy-
lanıb bəxt ulduzumu, sevgi tanrımı- SƏNİ 
axtarıram. Dan yeri sökülənədək sənsiz, 
səninlə bir gecə yaşayıram. Gecənin tən-
halığına qoşulub, üzümü sənə tutub- qərib 
harayıma “səs ver”,- deyirəm.

Gecədir. Gözlərimdə gilələnən həsrət 
yağışım kipriklərimdə donur. Xəfif bir meh 
qəlbimə sərinlik gətirir. Sənin nəfəsin bilib 
qəlbimi oxşayan bu havanı ciyərlərimə çə-
kib, sakitləşirəm.

Sənli anlarımı xatırlayıram....

sevgimizə sığal çəkən bu gecənin gözləri 
yaşarır. Narın-narın damcılayan bu yağış 
qəlbimizin həsrət dolu sevgi yağışıdı. 

Mərhəmət umduğum gecənin vahimə-
si qəlbimi üşüdür. Sənsizlikdən sığındığım 
gecənin göz yaşlarına bürünürəm. Rahatliq 
tapa bilmirəm. Təsəlli üçün birgə çəkilən 
şəklimizə baxıram. Görməmiş kimi sinəmə 
sıxıram.

Dəniz köksümə sığmayan sevgimin 
pərişan fikirləri, payız köksümdə oyanmaq 
istəyəndə, ona sevgimə və sənə olan ina-
mımla pərdə tuturam. Bahar eşqimizin ha-
vasını uda-uda, nazını çəkmək istəyirəm. 
Öpüş olub dodaqlarında ərimək, ğül olub 
sinəndə bitmək istəyirəm. 

Sənli anlarımı xatıralayıram. İstəyirəm 
bu sakit gecənin qaranlığında saçlarıma 
dəysin nəfəsin. Qəlbimdəki cücərən bu 
ülvi sevgimə sığal çəkdikcə, damla-damla 
əriyən həsrətin solğun baxışlarını görmək 
istəyirəm. Sığal çəkdiyin tellərim yorğun, 
sənə uzanan əllərim yorğun, könül bağın-
da bəslədiyim güllər solğun. Onları yaşat-
maq üçün gərəyimsən, gərəyim. 

Gecədir. Qərib durnaların qərib gi-
leyinə qoşuluram. Buludların sinəsinə 
taxılıb, səmanı dolaşmaq istəyirəm. Üzü 
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dolur. Sevincdən yaşaran gözlərim üzünə 
dikilir. Qollarının arasına alıb, köksünə 
sıxırsan məni. Şıltaq dalğaların körpəyə 
bənzər təbəssümü sevgi ömrümüzə yeni 
təravət, xoş ovqat bəxş edir. Sevgimizə 
bələnən sərin meh üzümüzə tumar çək-
dikcə, gözlərimizə vüsalın şirin yuxusunu 
gətirir. Beləcə, xumarlana-xumarlana sevgi 
pıçıltılarıyla dolu bir ömür yaşayırıq- Sevgi 
ömrü.

Dəniz bizə ana kimi lay-lay çalır. Biz 
isə bu laylanın həzin nəğməsindən körpə 
qəlbimizə sığal çəkərək, ana qoynunda 
titrəşən körpələr kimi doymaq bilmirik, 
ayrılmaq istəmirik.

Xatirə şəkilləri çəkdiririk... 
Xoş arzuların qoynunda qanaq açıb, 

xəyallar aləminə düşdüyümü biləndə, 
təəssüf hissi keçirirəm. Bir zaman baxıram 
ki, şər qarışıb. Doğum günümü yola salmı-
şam, sənsiz-səninlə.

Həsrətlə yollarını gözləyən, bu əziz 
günümdə işıqlı dünyaya sənsiz açılmaq 
istəməyən gözlərimdən axan acı göz yaşla-
rım, son təbrikim olur. 

Bu gün dünyaya gəldim. Sevdim, sevil-
dim. Körpə qəlbimdə şirinli-acılı bir ömür 
yaşadım, sənsiz-səninlə. Körpə hisslərimin 

Bir ömür yaşadım, sənsiz- səninlə

Bu gün ad günümdü. Dünəndən yo-
lunu gözlədim. Dedim, yəqin gələrsən. 
Nə bir söz dedin, nə də fikir söylədin. Dü-
şündüm, inciyib getməyinlə gəlişini mənə 
sürpriz edərsən. Axı, sevgililər arasında 
belə şeylər çox olur. İş yerimə çatınca göz-
lərim səni aradı. Ümidlə yaşadım. Lakin...

Yenə xəyallar aləminə dalmışam. Ah, 
bu xəyallar, xəyallar....

Acı qurd kimi içimi gəmirə-gəmirə 
məni öz şirinliyinə çəkib aparır...

Dəniz kənarı gəzirik. Şirin gülüşlə-
rimiz, şirin zarafatlarımız dənizin sərin 
mehinə qarışır. Mavi qoynuna gəmiylə sə-
yahət edirik. Ürəyimizin həsrət dolu fərya-
dına dönən dalğalar, sahilə çırpıldıqca dilə 
gəlir, qağayıya dönüb başımız üstündə sü-
zür. Sevgimizin həzin pıçıltılarına sakitcə 
qulaq asan mavi dəniz, sinəsini bir az da 
geniş açıb, sanki bu sevgidən qürur duy-
duğunu, fərəhləndiyini bizə göstərməyə 
çalışır. Dənizi bu qədər sevməmişdim. Nə-
dənsə səninlə birgə olanda, hər yan mənə 
əziz, doğma görünür. Sanıram həyatımın 
ən xoşbəxt günlərini yaşayıram. Gözlərim 
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Mənim Tanrı mələyim

Deyirlər bu dünyada hər kəsin bir 
mələyi olur. Onlar insanı hər cür bəlalar-
dan qoruyur. Kədərli anlarında onların 
dadına çatır. Gecikən zaman oturub ağla-
yırlar. 

Mənə “Tanrı mələyim” deyirdin. Bəlkə 
mən də həmin mələklərdənəm. Axı səni 
sevəndən hər dərdinə şərik olmuşam. 
Sən kədərli olanda səni oxşayıb, sığal çək-
mişəm. Dadına yetə bilməyəndə, gücüm 
çatmayanda oturub ağlamışam. 

Dodaqlarında açılan gülüşün, yanaq-
larında parlayan sevincin, gözlərini xu-
marlandıran odlu sevgin, omrünə ömür 
bəxş edən unudulmaz məhəbbətinəm. 
Bircə dəfə -mələyim darıxmışam,- deyən-
də, uça-uça tez yanına gələrdim. Ağarmış 
tellərinə siğal çəkəndə əllərimin yeri qara-
lar, rəngi qaçmış dodaqlarından öpəndə, 
qıpqırmızı qızarardı. Sevgi alovuna bürün-
müş ürəyinə başımı söykəyəndə, ona bir 
sərinlik gələrdi.

-Nə yaxşı gəldin. Xoş gəldin. Mənim 
qöylərdən enmiş mələyim,- deyərdin.

Şirin dillərinlə, bal qatılmış sözlərin-

sevgi ləçəkləri şehlənmişdi. Uşaqlaşmış-
dım. Elə ehtiyac duyurdum ki, sənə...

Acı həsrətin şirin vüsalını sevgi dolu 
badələrimizlə dolduraraq, yanar ürəyimi-
zin atəşini söndürmək istəyirdim. Məhz 
bu gün! Axı ömrümüzün payız çağında  
bu sevgi, bahar libası geyinmişdi. Onun tə-
ravətindən bihuş olan könül bağçamız lalə-
zara dönmüşdü. Məhz bu gün o bağçamızı 
seyr etmək, bənövşə qoxulu ətrindən məst 
olmaq istəyirdim. Axı körpə idim...Fələyin 
elə qəfil, qəbuledilməz fərmanları var ki...

Bu günümün xoş anlarını kədər dolu 
xatirə ilə yadda saxladım. Körpə hisslərim-
lə, sevgimin ülvi hisslərini qoşalaşdırıb, 
həsrətli baxışlarımdan süzülən göz yaş-
larımla onlara təsəlli verib, sığal çəkdim.  
Sənsiz-səninlə.

Yaşımın üstünə bir yaş da gəldi. Bu 
yaşın içərisindən bir ömür boylanır mənə. 
Sevgi ömrü. Bu ömrü sən bəxş elədin mənə. 
Bu ömrün yaz təravətli qoxusunu bu gün, 
məhz bu gün sənsizləşmiş nəfəsimə çək-
mək istəyirdim. Körpəydim, elə istəyirdim 
qucağını. Körpə nəfəsimlə, körpə sevgimlə 
bir ömür yaşadım, sənsiz-səninlə...
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bəlaya salan mələyin olum. Bir şeyi unut-
ma ki, səni Tanrının bəlalarından, xətala-
rından  qoruyan və dərdini çəkən mələ-
yinəm. Sevginin bəlasından yox. Əslində 
səni bu bəlaya saldığımdan, Tanrıya yal-
vardım ki, məni onun üçün bir mələk eylə. 
Onu sevgimin xətrinə göndərdiyin bəlalar-
dan qoruyum.  

Mən sənin sevgi mələyin, sən mənim 
Tanrı mələyimsən.

Ah....Mənim Tanrı mələyim....

lə rahatlıq gətirərdin ruhuma. Əzablrımı, 
dərdlərimi unudub, başımı köksünə qoyub, 
sığınardım sənə. Mənə sevgi laylası çalıb, 
əzizlərdin. Bir dəfə səndən soruşdum:- Gü-
lüm, mən sənin hansı mələyinəm?

Dedin:- Sən məni bəlaya, dərdə salan 
mələyim oldun.

-Düz deyirsən əzizim. Axı, Tanrı ən bö-
yük dərdi, bəlanı  da istədiyi bəndələrinə 
verir. Mən səni bəlalardan qurtardığım 
kimi, səni bəlaya da salıram. Unutma ki, bu 
dəli bir sevginin bəlasıdı.

Bəzən bir-birimizə dözüm arzulaya-ar-
zulaya dözümsüz oluruq. Neyləyim, nə 
gizli-gizli yanaraq həsrət dolu axan göz 
yaşlarım, nə də içərimdə çətinliklə boğ-
duğum sevgi hıçqırtılarım, məndə dözüm 
qoymadı.

Bu eşqin odu-alovu canımızı yandı-
ra-yandıra, qışın soyuqluğundan gileylən-
dik. Axı qışın gəlişini bis hiss eləmədik. 
Niyə onun qarını qəlbimizə yağdırıb, ürə-
yimizi buza döndərərək, dözüm yaratmaq 
istəyində qalaq?

Eh, əzizim...Nə  olar, qoy mən sənin bə-
lalı mələyin olum. Ancaq sevgimizin xət-
rinə mənim sənə verəcəyim bəlalara döz, 
sinə gər. Mən səni həm qoruyan, həm də 
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