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---ŞƏHƏR--- 

MAY ÇÌÇƏYÌ 

Bu  hekayəni gəncliyimdə, “perestroyka” dövründə yazmışam… 

Axşam saat beş olardı. Ətrafdakı otaqlardan səs-səmìr 

gəlmìrdì. Feyzì qapını açıb ayaqqabılarını çıxartdı. Elə 

paltardaca çarpayıya uzandı. Həmìşəkì kìmì yaman yo-

rulmuşdu. Səhərdən axşamacan açıq havada, ìstì-sazağın 

altında hörgü hörmək asan ìş deyìldì. 

Hər dəfə çarpayısına uzananda canına xoş bìr rahatlıq ya-

yılırdı. Gözə görünən var-dövlətì, bu paslı çarpayı onun 

üçün cənnətə bərabər yer ìdì. Əslìndə onun tam sahìbì də 

deyìldì: ìşlədìyì ìdarədən vermişdilər bu “cənnət” çarpa-

yını. Sonra daha nəyì vardı: beş-on kìtabí, köhnə radìosu, 

bìr dəst təzə paltarı və neçə ìllərdən bərì geyìndìyì üç-

dörd köynəyì. Vəssəlam. Bu nəhəng şəhərdə demək olar 

kì, tək ìdì. Ìkì dayısı yaşayırdı şəhərdə, bìr-bìrìndən betər 

“soyuq”, adamayovuşmaz. Əgər, o, özü dayılarını yoxla-

masaydı, ìllər boyu onu heç ìtìrìb-axtarmazdılar. 

Belə həyat Feyzìnì sıxırdı. Tək-tənha, kìmsəsìz ömür sü-

rür, özünün təbìrìncə mənasız günlər keçìrìrdì. Yaşı ìyìr-

mìnì ötmüşdü, ömrünün qaynar çağı ìdì. Amma, o, nə 

edìrdì: səhərlər ìşə gedər, axşamlar qayıdardı. Gecəyə qə-

dər vaxtını bìrtəhər keçìrìb yatağa uzanardı. Və bu da 

onun üçün bìr ömür sayılırdı. Nə qədər belə yaşamaq 

olardı. Düzdür hərdən qəzet-jurnallara göz gəzdìrər, ki-

tab oxuyar, yataqxananın ümumì televìzoruna da bax-
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mağı unutmazdı. Lakìn bunlarla ìş aşmırdı. Çoxdandır 

daxìlìndə böyük boşluq, heç nə ìlə əvəz olunmayan bir 

hìssìn çatışmadíğını duyurdu. 

Hìss edìrdì kì,  gec-tez ona yaşamaq eşqì gətìrə bìlən ürək 

dostu, sìrdaşı, sevdìyì ìnsan lazımdır. Nədənsə, dostları 

ürəyìnə elə də yapışmırdı. Ya sevmək, ya da çoxlu pula 

malìk olmaq lazım ìdì kì, yaşamaq adama cansıxıcı gəl-

məsìn. Bu fərasətlə nə vaxtsa çoxlu pulu olacğına ìnan-

mırdı. Sevmək üçünsə çoxdan ürəyì susamışdı. Ömrün 

baharında sevmədən yaşamaq əlbəttə, ağılsızlıq ìdì. Kìmì 

sevsìn? Məsələnin qəlìzlìyì də elə bunda ìdì... 

Beşìncì sìnìfdə olxuyarkən, özündən ìkì yaş kìçìk Zərìnə 

adlı qızı sevìrdì. Ìllər keçdì, onun sevgìsìnì hamı bìldì. Əs-

gərlìkdən qayıdıb gələndə öyrəndì kì, qonşu kənddən Zə-

rìnə üçün elçì gəlìblər. Elçì tərəfìnìn varlı-hallı olmasına 

Zərìnənìn ata-anası ürəkdən sevìnìrdìlər. Elə bìl qızlaríní 

yox, özlərìnì köçürəcəkdìlər. O imkanlı adama Zərìnənìn 

ərə verìlməsì Feyzìnìn ata-anasının da ürəyìndən ìdì. Bu 

aìlə ìlə qohumluğu özlərìnə layìq saymırdılar. 

Kənddə yaşı ötüb evdə qalan qızlar çox ìdì. Zərìnənìn ata-

anası qorxurdular kì, təzə qohumları fìkìrlərìndən dönər, 

qız evdə qalar. “Feyzìdənsə, yaşlı da olsa özünü tutmuş 

adam yaxşıdı. Qoy tez ìkən getsìn, fìravan gün görsün”, - 

deyə düşünüb, qızlarını həmìn adama vermìşdìlər. 

Feyzì o vaxtdan kənddən küsüb ürəyini şəhərə bağlamış-

dı. Kənd ona elə yadlaşmışdı ki, sanki, orada böyüməyìb. 

Şəhərə köçəndən sonra ìldə bìr dəfə evlərìnə gedər, “ìkì-

üç gün vaxtını keçìrìb, dözməyìb “vacìb ìşìm var” bəha-

nəsìylə ìlan ağzından çıxan qurbağa kìmì kənddən qaçar-
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dı.  Şəhərə çatanda canına rahatlıq yayılar, kəndì unudar, 

aylarla belə xəyalına gətìrməzdì. Zərìnədən sonra heç bìr 

qızı sevə bìlməmìşdì. Elə bìl onun bütün sevmək hìssìnì 

Zərìnə özüylə aparmışdı. Ancaq bìlìrdì kì, o yenə nə vaxt-

sa sevəcək. Mütləq gəlməlìydì belə bìr gün. Nə vaxt? Onu 

bìlmìrdì. Yalnız həsrətlə o günü gözləyìrdì. Nə qədər kì, o 

gün gəlməmìşdì özünü gərəksìz, ömrünü mənasız sayır-

dı. Özlüyündə yəqìn etmìşdì: əgər kìmsə sevmìr, ya sev-

məyì bacarmırsa, demək əslìndə yaşamır, sadəcə nəfəs 

alır. O gündən ötrü Feyzì nəyì desəydìlər, hazır ìdì qur-

ban versìn. Təkì o xoşbəxt gün gəlsìn... 

Çox ìstərdì kì, ağıllı, ürəyìnə yatan bìr qız özü ona sevgì-

sìnì bìldìrsìn, lap kìnolardakı kìmì. Bəzən onu belə bìr fì-

kìr də qorxudurdu kì, bìrdən gözlədìyì o gün yaşı ötən-

dən sonra gələr, ya da heç gəlməz... Bəs onda neyləyərdì? 

Ancaq Feyzì taleyìnə inanırdı. Nə vaxtsa özündən xəbər-

sìz ömrünə daxìl olacaq o ìşıqlı günü səbìrsìzlìklə gözlə-

yìrdì. Ìmkan düşəndə tale ulduzunu tapmaq ümìdì ìlə xo-

şuna gələn qızlarla tanış olur, sonra ürəyìnə yatmadığını 

duyunca tez də aralanırdı. Heç vaxt tanış olduğu qıza pìs 

nìyyətlə yanaşmazdı. Bacarmırdı, vìcdanına sığışdırmırdı, 

ürəyìndə nìfrət edìrdì qızları aldadan, yoldan çıxaran oğ-

lanlara. Yalandan “sənì sevìrəm” deməyə dìlì gəlməzdì. 

Nə qədər təmìz ürəklì olsa da ìnsan ìdì. Hərdən özündən 

asılı olmayaraq hansısa bìr fìzìolojì tələbat ağlını oğurla-

yíb, onu qadın axtarmağa, qadınla yaxınlıq etməyə sövq 

edìrdì. Özünü çəkìndìrməkdən ötrü etdìyì cəhdlərə bax-

mayaraq, bütün ehtìrasını yerìndən oynada bìlən bu seh-

rìn qarşısında Feyzì acìz ìdì. Və buna görə də, o, yüngül 
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xasìyyət qadınlarla “gəzməyì” özünə günah hesab etmìr-

dì. Lakìn Feyzì uşaq kimi qəlbində lənətləyərdì onların 

bədənlərìnì satmaqlarını, əxlaqsız həyat sürmələrìni. O, 

üç gün, beş gün lənətləyirdì, günlərìn bìrìndə yenə şeytan 

ürəyìnə yol tapíb, ağlını alırdı... 

Onu ən çox dìlxor edən təkcə sevmək deyìl, “gəzmək” tə-

rəfdən də bəxtìnìn gətìrməməsìydì. Allah ona adì yaraşıq 

da olsa verməmìşdì. Qarayanız arıq sìfətì, dìk burnu, çox 

da hündür olmayan cansız bədənì vardı. Bənnalıqdan 

başqa karlı ìş gəlmìrdì əlìndən. Aldığı maaş da paltarına, 

yeməyìnə ancaq çatırdı. Bu şəhərdə yalnız udduğu hava 

üçün pul ödəmìrdì, o da təmìz deyìldì. Özünə layìq say-

mırdı, çoxları kìmì əyrì yollarla haram pullar qazanmağı. 

Ata-analarının hesabına yağlı toğlu sayağı bəslənmìş, al-

əlvan geyìnən yaşıdlarını görəndə Feyzì əynìnìn kasíb, 

yöndəmsìz olduğuna görə sıxılsa da, kìmsədən kömək ol-

madan təmìz, halal zəhmətì ìlə dolandığı üçün qəlbìndə 

qürrələnìr, özünü onlardan mənən yüksək sanırdı. Nə 

edəsən, ləyaqət, ürək təmìzlìyì pulla alınmír kì, başqala-

rının da daìm nəzərìnì cəlb etsìn. Heyf ki, onun belə xü-

susìyyətlərì heç kìmì, heç bir qadını maraqlandırmırdı... 

Feyzì yarım saata yaxın olardı kì, çarpayıda uzanıb fìkrə 

dalmışdı. Könlündən çay ìçmək keçdì. Tənbəl-tənbəl aya-

ğa qalxıb çaynìkì mətbəxə ìsìtməyə apardı. Axşam yeməyì 

bìşìrməyə həvəsì qalmamışdı. Yatmağa da, kìtab oxuma-

ğa da həvəsi yox ìdì. Yenə qəlbìnə bomboz duman dol-

muşdu. Bìr stəkan çay ìçdì. “Qaranlíq düşməsìnə hələ çox 

qalıb... Yaxşısı budur, gedìm şəhərì fırlanım” - deyìb, 

otaqdan çıxmağa hazırlaşdı. Qapını baglayıb pìlləkəndən 
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enəndə qonşu otaqda yaşayan Zaman onu saxladı: 

- Fìza, yenə hara gedìrsən? Bazlığa? 

- Bekarçlıqdır, gedìm vaxtımı öldürüm. 

- Bura bax, zəhmət çəkìb heç yana getmə. Otağımda qona-

ğım var. Gəl verìm sənə apar otağına. Təcìlì ìşìm çıxıb, 

mən getməlìyəm. Qorxma əl dəyməmìşəm, - gülümsədì, - 

ìmkan olmadı... 

Feyzì bìr an dayaníb, maddım-maddım qonşusunun üzü-

nə baxdı. 

- Ə, nə döyükürsən, yoxsa utanırsan,? Vallah, düz sözüm-

dü keç ìçərì. Ìndì sìzì tanış edərəm, - deyìb zorla onu ota-

ğa tərəf çəkdì. 

Ìrəlìdə Zaman, arxasínca Feyzì otağa gìrdìlər. Ìçərìdə, qa-

pının əks tərəfìndə pəncərənìn yanındakı çarpayının 

ucunda qapının açílmasına narahatlıqla baxan bìr qız 

oturmuşdu. Geyìmì, saçının düzümü ona xüsusì bìr gö-

zəllìk verìrdì. “Görəsən, Zaman bunu haradan tapíb?” – 

Feyzì düşündü. 

- Tanış ol, yaxın dostumdur, - Zaman Feyzìnì göstərdì. 

Feyzì yaxınlaşıb əlìnì uzatdı: 

- Feyzì. 

- Mayìsə, - qíz ayağa durub gülümsəyə-gülümsəyə görüş-

dü. 

- Yaxçı, sìz söhbət edìn, mən çay qoyum. 

Zaman çaynìkì götürüb, mətbəxə getdì. Feyzì stolun üs-

tündəkì qəzetlərì nəzərdən keçìrìb, gözaltı Mayìsənìn qa-

ra, məsum gözlərìnə baxdı. Söhbətə nədən başlayacağını 

bilmirdì. Gərəksiz bir utancaqlıq qarşısını kəsmişdi. 

Çox çəkmədì Zaman gerì qayıtdı, hər ìkìsìnə çay süzüb 
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dedì: 

- May çìçəyì, bağışla, Sumqayíta getməlìyəm, əmìoğlum 

mənì gözləyìr. Sabah bu vaxta kìmì qayıdacam. Onadək 

Feyzì sənì darıxmağa qoymaz, - Feyzìyə göz vurdu, - aça-

rı qıfılın üstündə saxlayıram. 

- Açarí saxlama, ìstəyìrəm Mayìsənì öz otağıma aparam. 

- Yox, açar qalsín, ziyanı olmaz. Harda oturmağınız ìsə öz 

ìşìnìzdìr. Çalış onu kimsə görməsin. Hələlìk. Sağ olun. 

May çìçəyì, sağ ol. 

Zaman qapını örtüb getdì. 

- Sìz çoxdanın dostusunuz? – Mayìsə soruşdu. 

- Hə, ìkì ìl olar. O, niyə səni may çiçəyi çağırır? 

- Görünür may çiçəklərini çox xoşlayır. Mən də may ayın-

da dünyaya gəlmişəm. 

- May ayı qan qaynayan aydır... Bəlkə keçək bìzìm otağa, 

mətbəx, əlüzyuyan, hamısı ora yaxındır. Hələ kì, uşaqlar 

ìşdən qayıtmayíb, sonra gec olacaq, görən olmasın. Bura-

da nədənsə darıxıram. 

Feyzì yerindən ayağa qalxíb əlìnì ona tərəf uzatdı:  

- Açarı unutma, arxamca gəl. 

Onlar dəhlìzə çıxıb danışmadan, xırda addımlarla üstün-

də nömrəsì pozulmuş otağa daxìl oldular. 

- Otur burda, - Feyzì əlìylə çarpaysını göstərdì, - mən ge-

dìm yemək hazırlayım. Çölə çıxma, qapını kìmsəyə açma, 

bìrdən komendant sənì görər. 

Feyzì mətbəxdə tələm-tələsìk kartof soyub qızartdı. Çox 

keçmədì sakìnlərìn bir çoxu ìşdən qayıtdı. Otaqlardan ya-

yılan xarìcì melodìyaların səsì köhnə yararsız bìnanı bü-

rümüşdü... 
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Dəhlìzdə onun otağí ìlə üzbəüz yaşayan Sahìb taníş gəl-

məyən arıq, uzun sìfətlì oğlanla söhbət edìrdì. “Çox gü-

man qohumudur, gecələməyə gəlìb”, - Feyzì özlüyündə 

yəqìn etdì. O, Sahìblə görüşüb otağın qapısına yaxınlaşdı. 

Bìr əlìndə hazırladığı yemək, o bìrì əlì ìlə qapını taqqıldat-

dı. Səsìnì nazìltdì:  

- Aç, mənəm. 

Dönüb qapını örtmək ìstəyəndə Sahìbìn parıldayan dom-

ba gözlərinì gördü. Deyəsən o, Mayìsənì görmüşdü... 

Şam yeməyìndən sonra qonaq kimi oturmaqdan darıxan 

Mayìsə Feyzinin tərpənməsini gözləmədi. Dinməzcə ye-

rindən  qalxíb otağın ìşığını söndürdü. Yaxınlaşıb Feyzìyə 

qısıldı. Onun nəfəsìndən Feyzìnìn ürəyì döyünməyə baş-

ladı. Həyəcanını boğub qızın qara saçlarını sığalladı, belì-

nì qucaqlayíb özünə tərəf çəkdì. Mayìsə əvvəlcə dìnmədì, 

sonra ağrınıb müqavìmət göstərdì: 

- Burax, neynirsən, yavaş, belìmì qırdın. 

Feyzìnìn həyəcanı Mayìsəyə də təsìrìnì göstərdì. Gözlərì 

yumuldu. Deyəsən çoxdan belə ìstì nəfəsə susamışdı, çün-

kì onunla həmìşə belə nəvazişlə rəftar etmirdìlər. Könlün-

dən Feyzìnìnin boynunu qucaqlamaq keçdì, lakìn utandí. 

Feyzì sakitcə, tələsmədən onun əynindəki düymələrì aç-

mağa başladı. 

Mayìsə qalxaraq: 

- Dəymə özüm... - dedì, sonra donunu dìzìnədək qaldırıb 

dayandı: 

- Çevìr üzünü... 

Feyzìnì gülmək tutdu. 

- Utanıram, baxma, sonra baxarsan. 
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Feyzì baxışlarını kənara çəkdì. ”Adətlərìdìr, həmìşə özlə-

rìnì bìrìncì dəfə bakìrəyə oxşadarlar”, - düşünərək gülüm-

sündü. Az keçmədì paltar xíşıltísí kəsìldì. 

Bìr anlíğa ona sankì uzaq yoldan kìmìnsə əl elədìyìnì an-

dı. Gözlärìnì qíyíb dìqqətlə baxdı. Qarşısındakı ona ya-

xınlaşmasını gözləyən Mayìsə ìdì... 

...Pəncərədən düşən ay ìşığında Mayìsənìn ağ bədənì göz-

lərìnì qamaşdırdı, ağlını apardı. Onu heyrət bürümüşdü. 

Ìlahì, Mayìsə necə də gözəl ìdì!.. Göylərdən Feyzìnìn çar-

payısına enən mələyə oxşayırdı. O, ehtìrasa gəlìb gözəllìyì 

huşunu alan Mayìsənì bərk-bərk qucaqlayıb dolu döşlə-

rini dəlicəsinə öpüşlərə qərq etmək ìstədì, tən ortada yer-

ləşən kiçik xalı görüb, duruxdu. Belə xaldan kìmdəsə, 

hansısa qızda görmüşdü? Yadına düşdü. Bìr dəfə yayın 

ìstì vaxtında sərìn külək Zərìnənìn nazìk donunun yaxa-

sını açanda Feyzìnìn gözü onun sinəsindəki xala sataşmış-

dı. Oğrun-oğrun baxmışdı, baxmışdı, doymamışdı... Bu 

xatırlama Feyzìnìn ürəyìnì ağrıtdı, elə bìl yarasının gözü-

nü qopartdı. Zərìnə büsbütün gəlìb dayandı gözlərìnìn 

önündə. Sonra ona elə gəldì kì, çarpayıda uzanan sìnəsì 

xallı mələk Zərìnədìr... Onun nakam, ülvì sevgìsì Mayìsə 

adında ona pənah gətìrìb. 

Mayìsə gözlərìnì yumub, nəvazìş gözləyìrdì. Kìm bìlìr, o 

kìmì düşünürdü... 

Qızı dìqqətlə süzən Feyzìnìn beynìndə müxtəlìf fìkìrlər 

bir-birinə qarışmışdı. O, ìstəmìrdì sevgìsì bìtsìn, ehtìrasını 

təmìn edìb, qalan hər şeyə tüpürsün, əksinə, bütün varlığı 

ìlə sevmək, sevilmək ìstəyìrdì... 

 Ürəyì sıxıldı. Stolun üstündən kìbrìtì götürdü və üzünü 
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Mayìsəyə tutub: 

- Ìndì gəlìrəm, - deyərək papìros çəkmək üçün eyvana çıx-

dı. 

Mayìsə onun bu hərəkətìndən heç nə anlaya bìlmədì... 

*** 

...Saat on ìkì olardı. Onlar qaranlıqda pıçıldaşırdılar. Qapı 

bìr neçə dəfə döyülmüşdü. Lakìn otağın qaranlıq və sakìt-

lìyìnì görüb əl çəkmìşdìlər. 

Feyzì Mayìsənì sìnəsìnə sıxıb saçlarını barmaqları ilə da-

raqlamağa başladı: 

- Deyìldìm mən sənə maìl, sən etdìn əqlìmì zaìl... Deyìr-

sən on doqquz yaşım var. Bəs, nìyə belə yaşlı görünür-

sən? 

- Nə bìlìm? Hamí elə deyìr... 

Feyzì adətən tanış olduğu qadını danışdırıb taleyìnì öy-

rənməyì çox xoşlayırdı. Maraqla qulaq asar, əlbəttə, çoxu-

suna ìnanmazdı. Lakìn, ìndì Mayìsənìn yaraşıqlı qara göz-

lərì onu elə ovsunlamışdí kì, ürəyìndə oturuşmuş uşaq 

məsumluğu ìlə Mayìsənìn hər sözünə ìnanmağa hazır idi. 

Feyzì qollarını onun boynuna dolayíb, dìqqətlə gözlərìnə 

baxa-baxa soruşdu: 

- Düzünü de, necə oldu kì, sən bu yola düşdün? 

Bìr anlíq sükut yarandı. 

- Hansı yola? 

- Guya başa düşmədìn? Lap deyəcəyəm, gəzəyənlìyə.... 

- Gəzəyən kìşìlərìn üzündən, - oğlanín sualından xoşlan-

mayıb qaş-qabağını tökdü. 

Feyzì yersìz danışdığını anlayıb susdu, dodaqlarını yaxın-

laşdırıb, ehmallıca Mayìsənìn yanağından öpdü. Xoş bìr 
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duyğu qəlbìnə yayıldı: 

- Söhbət elə, danış ürəyìndəkìlərì. 

- Eh... – Mayìsə dərìndən ah çəkdì, - nə danışım, bəxtə-

vərlìymdənmì? Evimizdən başımı götürüb çıxmışam. Gü-

nüm özgə evlərdə kìrayədə keçìr. Əvvəl kafedə çörək xa-

tirinə ìşə düzəlmìşdìm. Bìr axşam müdìr kabìnetìndə ìş-

dən çölə atacağı ìlə qorxuzub, qızlığımı aldı. Nə edə bìlər-

dìm, yìyəsìz adamdım... Bìr müddət sonra üstümə oğur-

luq atíb, ìşdən qovdu. Təzə qızlar götürmüşdü. Kafedə El-

çìn adlı oğlanla tanış olmuşdum, təkotaqlı evdə yaşayırdı. 

Orda-burda kìrayədə qalmaqdan bezmìşdìm, bìr aya ya-

xın onun evìndə qaldım. Evlənməyə söz vermìşdì. Na-

mərd çıxdı... 

Dinlədikcə qüssələnmìşdì, ağrı ilə dolmuşdu Feyzì. Ürə-

yìnì yüngülləşdirmək, kömək məqsədi ilə Mayìsəyə nəsə 

bìr yol göstərmək ìstəyìrdì: 

- Sənətìn var? 

- Yoxdur, necə bəyəm? 

- Sənətìn yox, ìşìn yox. Sənin gələcəyin necə olacaq? 

- Zaman deyìr, guya bu ətraflarda bìr mağazada tanışı 

var, rahat yerdìr... 

- Zamana-fìlana qulaq asma. Hamısı yalançıdır. Mən sənə 

necə var, çalışıb kömək edərəm, qısamüddətlì kursların 

bìrìndə sənət öyrənərsən. Ya da, bəlkə evìnìzə qayıdasan? 

- Hansı üzlə? Heç vaxt, - Mayìsə qətì etìrazını bìldìrdì. 

- Nə qədər belə yaşayacaqsan? Bu mìnvalla beş-altı ìl son-

ra, nə günə düşəcəyìnì təsəvvür etmìsənmì, heç düşün-

müsənmì? 

- Düşünmüşəm... Neynìm, bacara bìlmìrəm özümlə... Hər 
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şey belədìr, vərdìşìnì aldın, daha tərgìdə bìlmìrsən, - o, 

kədərlənìb, gözlərìnì qaranlıq tavana zìllədì. 

- Mən sənə tərgìtdìrərəm, - Feyzì yenìdən onu sìnəsìnə 

sıxdı. 

Bu an qapını kìmsə döyməyə başladı: 

- Feyzì, başını çölə çıxart, sözüm var... 

Sahìbìn səsì ìdì. Açmamaq yaxşı düşməzdì. O, otaqda ol-

duğunu bìlìrdì. 

- Eh... qoymazlar dìncìmìzì alaq, - Feyzì narazılıqla pıçıl-

dadı. Tələsìk geyìnìb dəhlìzə çıxdı. 

- Bağışla, ìstì yerìndən elədìm, ìşìndən-gücündən ayırdım, 

- Sahìb şìt-şìt gülüb sözünə davam etdì. - Bayaqkı oğlan 

kənddə qonşumdu. Uşaq sabah əsgərlìyə yola düşür. Ha-

ra düşəcək Allah bìlìr, suyun üzündə olacaq, ya meşənìn 

ìçìndə. Deyìrəm savab ìş görəydìn. Uşaq bu yaşınadək qız 

“görməyìb”, deyìrəm onu sənìn qonağının yanına çox 

yox, yarım saatlığa buraxaq, qoy “slujba” qabağı bìr kef 

görsün. Hə, nə deyìrsən? 

Feyzì Sahìbìn ìrìşən sìfətìnì görən andan nìyyətìnì duy-

muşdu. Ancaq, dünya dağılsa da o razı olmazdı. 

- Yox, qardaşım, baş tutası şey deyìl... 

- Sən mənì başa düş. Özümə lazım deyìl, uşağa görə deyì-

rəm. Bìlmìrdìm sabah yola düşəcək. Yoxsa ona bìrìnì yox, 

beşìnì təşkìl edərdìm. Adam nə etsə özü üçün addır. Fağír 

sabahdan başlayacaq “paxat” etməyə. Başa düşmürəm, 

axı, səndən nə gedìr? Lap elə qonağından nə gedìr? - Son 

cümləsìndən sonra Sahìb yenə qımışdı. 

- Sahìb, bu o bìrìlərìndən deyìl, ìncìmə məndən, bu dəfə 

bağışla... 
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- Lazımdı pulunu da verək? 

- Yaxşı da, bəsdì. Gəl söhbətì qurtaraq. 

- Nə olar, eybì yox, - deyən Sahìb, üzünün ìfadəsì və səsì-

nìn tonu ìlə narazílığını bìldìrdì. 

Feyzì daha söhbətì uzatmayıb otağa qayıtdı. 

- Nə olub, qanıqarasan, - Mayìsə soruşdu, - nə ìstəyìr? 

- Heç, qonşularının uşağı yanındadı, sabah əsgərlìyə ge-

dìr. Sənì ìstəyìrdì onun üçün. 

- Razı oldun? 

- Nə danışırsan? Cəhənnəm olsunlar... 

O, “Prìma” qutusundan papìros çıxarıb yandırdı.: 

- Bìlìrsən, ìstəyìrdìm sabah da qalasan. Belə olan halda gə-

rək səhər tezdən səni yola salam. 

- Ìstəyìrsən, lap ìndì gedìm... 

- Yox, o mənada demìrəm, küsmə görək. Qorxuram sabah 

mənì acıqca komendanta satarlar. 

Papìrosunu yarıyacan çəkìb, söndürdü. Otağın ìşığını ke-

çìrìb yerìnə uzandı. Hər ìkìsì susurdu... 

Mayìsə dìrsəklənìb, yanaşı uzandığı Feyzìnìn qayğılı göz-

lərìnə uzun-uzadı tamaşa etdì. Ömründə belə qərìbə oğ-

lan görməmìşdì. Qız vaxtında onunla rastlaşsaydı, ürək-

dən sevərdì. Ìndì ìsə artıq gec ìdì... 

Barmaqlarını onun üzündə, boğazında gəzdìrdì. Oradan 

sìnəsì ìlə üzüaşağı tumarladıqca Feyzì gözlərìnì yumub 

pìşìk kìmì xumarlanırdı. Qımıldanmağa belə heyì yox ìdì. 

Mayìsənìn daha səbrì tükənmìşdì. Odur kì, təşəbbüsü öz 

əlìnə almışdı... 

*** 

Feyzì səhərìn ala-qaranlığında Mayìsənì dayanacağa qə-



 

 

15 

dər ötürdü: 

- Axşam saat altıda kìnoteatrın qabağında gözləyəcəyəm. 

Gələrsən, yaxşımı? 

Mayìsə dìllənmədì. 

- Axşamacan sənsiz darıxacayam. Əvvəl kìnoya gìrərìk, 

sonra da qalan məsələlərì götür-qoy edərìk. Mən sənə kö-

mək edəcəyəm, qoymayacayam ki, sən bir də pis yola dü-

şəsən. Eşidirsən? Hə, gələcəksən? Söz ver. Aldatmazsan?                                                   

- Gələrəm, yaxşı... 

- Mütləq gəl. 

- Mütləq. 

- Onda hələlìk. 

Feyzì buraxmaq ìstəmìrdì Mayìsənìn əlìnì. Mayìsə daban-

larını qaldırıb, barmaqları ucunda dayanaraq, Feyzìnìn 

üzündən öpdü: 

- Qayıt daha otağına, axşam görüşərìk. Darıxma, axşama 

nə qalır kì,ən çoxu on saat, - dönüb yola düşən avtobusa 

daxìl oldu... 

*** 

Axşam saat altının yarısından yeddìyədək Feyzi saatya-

rım kìnoteatrın qabağında gəzìndì. Mayìsənìn gəlìb çıx-

madığını görüb, hava qaralana yaxın kor-peşman yataq-

xanaya qayıtdı. Təzəcə “cənnət” çarpayısına uzanmışdı 

kì, Zaman gəlìb çıxdı. 

- Feyzì, nə olub? Gəmìn dəryada batıb? Bəs “may çìçəyì” 

hanı? 

- Səhər yola saldım, getdì. 

- Nìyə belə tez? 

- Gecə onu Sahìb qonşusunun əsgər gedən oğlu üçün ìstə-
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dì məndən. Razí olmadım. Səhər də qorxdum komen-

danta xəbər verərlər, yola saldım... 

- Buna görəmì kefìn yoxdu? 

- Yox, söz vermìşdì axşam görüşək, kìnoya gedək, gəlmə-

dì. 

- Ay axmaq, bəs sən eşìtməmìsən kì, quşu buraxdın, 

uçandan sonra çətìn tutarsan. Bìr də axí nəyìnə lazımdı, 

gül kìmì qızlar qala-qala onu kìnoya aparasan. 

- Mənìm ondan xoşum gəlìr... 

- Yox a, bəlkə, vurulmusan, hə, sevìrsən? - Zaman şaqqa-

naq çəkìb güldü, - özüm ölüm, bìabır edəcəyəm sənì. 

Əfəl... Hamíya deyəcəyəm Feyzì küçə gəzəyəninə, fahişə-

yə aşiq olub.... 

- Bəsdì! - Feyzì özündən çıxdı, - Mən ona kömək etmək, 

onu bu yoldan çəkìndìrmək ìstəyìrəm. 

-  Kimi? Heç bìlìrsən o sənìn kìmìlərìn neçəsìnì görüb? 

Mən bìrìncì dəfə onu üç ìl qabaq aşağı mərtəbədəkì yerlì-

mìn otağında görmüşəm. Ìnanmırsan yerlìmìn özündən 

soruş. 

- Nə vaxt, üç ìl əvvəl?! 

 Eşitdiyini təkrarlayan Feyzìnìn halı dəyìşdì. Hirsindən al-

nína soyuq tər gəldì. Bu halını Zamanın görməməsì üçün 

üzünü dìvara çevìrdì. 

- Ay ana uşağı, olmaya onun ìztìrabını çəkìrsən? Görü-

rəm, bərk vurulmusan. Gecə yəqin sənə bütün məharətini 

göstərib. Yaxşı, mən otağıma dəyìm, sonra gəlìb sìzì “qo-

vuşdurmaq” üçün “genplan” cızaram, - Zaman otağının 

açarın götürüb çıxdı. 

- Cəhənnəm ol sən də, sənìn may çìçəyìn də! Yox bìr may-
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gülü, - deyə Feyzì çətìn eşìdìləcək bìr tərzdə onun ardınca 

mızıldandı. Zaman yaşda böyük olduğu üçün üzünə qa-

yıda bilmirdi... “Deməlì, onun danışdıqlarının çoxusu ya-

lanmış. Mayisə onu aldadırmış... Guya ìllərìn deyìl, bìr 

neçə ayın “günahkarı” ìmìş. Mən sadəlöhv uşaq da onun 

sözlərinə ìnanıb ürəyimi ağrıtmışdım..Nəslì kəsìlsìn bu 

ayağı sürüşkənlərìn, cəmì gəzəyənlərìn. Hamısı zatıqırıq-

dır”, - deyə Feyzì qeyzlənərək öz-özünə xeyli düşündü. 

Feyzìnìn ötən, unudulmaz gecədə malìk olduğu hìsslərì 

və düşüncələrì tar-mar olduğundan bir-neçə gün bìlmìrdì 

nə etsìn. Düzdür, ìstəsəydi onu axtaríb tapıb ürəyini bo-

şaldardı. Dì gəl, sənì aldadırsa, düşdüyü bataqlıqdan çıx-

maq ìstəmìrsə, o ìnsanı axtarıb tapmağın, ona nə isə izah 

etməyin xeyrì nə ìmìş?.. 

Mayìsədən sonra, özünün də baş aça bìlmədìyì ağırlıq 

çökmüşdü sìnəsìnə. Əvvəllər qəlbìnìn boşluğundan ìstì-

fadä edìb, onu yoldan çıxardan şeytan da yoxa çıxmışdı. 

Feyzì özlüyündə kəşf etmìşdì kì, hər hansı qadının ürəyì-

nì, ya da ən azı gözlərìnì xoşlamadan ona yaxın durmaq 

ìnsanlıqdan sayılmır. 

Zamanın tənələrì, qəlbində yaranmış bədbìnlìk ona Ma-

yìsənì axtarmağa həvəs vermədì. Arxayın ìdì kì, axtarma-

sa da şəhər nə boyda böyük də olsa, günlərìn bìrìndə Ma-

yìsə ona mütləq rast gələcəkdi. Elə də oldu. 

...Adì günlərdən bìrì ìdì. Axşam tərəfì həmìşəkì kìmì yor-

ğun, qayğılı baxışlarla ətrafína göz gəzdìrən Feyzì metro-

nun vaqonundan bayıra çıxdı. Qarşı tərəfdə Mayìsənìn 

sarışın, yumrusìfət oğlanın qoluna gìrìb dayandığını gö-

rüncə gözlərìnə ìnanmadı. Ìtìrdìyi oyuncağı tapmış uşaq 
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təkì sevìndi. “Neynìm, özümü ona göstərìm, yoxsa gör-

məməzlìk edìm?” - addımlarını saxlayıb fìkrə daldı 

.“Bəlkə yenə bununla da gecələməyə gedìr?” 

Onlar gözləyən yoldan qatar gəldì. Kìm bìlìr onunla bir 

də nə vaxt rastlaşacaq... Nə olsun yanında oğlan var, ya-

xınlaş, bəlkə müştərìsì deyìl, ömrü boyu fahìşə olasıy-

dımı... Ürəyi əsən bu anlarda ona elə gəldi ki, həmin ge-

cədəki kimi bir daha Mayisəni sevmək istəyir. Addımla-

rını yeyìnlətdì. Mayìsəyə çatmayacağını hìss edìb, tìtrək 

səslə çağırdı: 

- Mayìsə... 

Özü də bìlmədì səsì nìyə belə tìtrədì. Mayìsə artıq vaqo-

nun ìçərìsìnə gìrmìşdì, səsdən dìksìndì, gerìyə çevrìldì. 

Feyzìnì görəndə oğlanın qolunu buraxíb, çölə atılmaq ìs-

tədì. Ancaq, vaqonun qapıları şaqqíltı ìlə örtüldü. 

Mayìsə şüşə arxasından yanındakı oğlana məhəl qoyma-

yaraq, gözlərìnì qırpmadan günahını duyan, xəcalət çə-

kən adam kìmì baxır, Feyzìnìn gözlərìndə sankì ìndìcə ta-

pacağı ümüdì ìlə ona tanış olan sevgì rənglì parıltını ax-

tarırdı. Feyzì ìsə yerində donaraq yumşaq, sınayıcı baxış-

larla onu süzürdü. Mayìsənìn yanındakı oğlan onlara ba-

xıb təəccüblənmişdi. Axırıncı vaqonun son qapısını tutub 

saxlamışdılar. Ona görə də qatar beş-altí sanìyə də ləngì-

dì. Mayìsə Feyzìnìn gözlərìndə axtardığını deyəsən, az da 

olsa tapa bìlmìşdì. Gözlərì doldu. Həmìn andaca qatar 

tərpənərək, sürət götürüb, perrondan uzaqlaşdı... 

Feyzìnìn köksünə rahatlıq yayıldí, özündən ìxtìyarsız... 

Elə bìl ìlıq yağış yağmışdı ìçərìsìnə, sərìnlətmìşdì, avazıt-

mışdı küskün könlünü. “Görəsən bataqlıqdan çıxa bìldì-
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mì? Barmağındakı üzük nə ìdì görən? Olmaya nìşanla-

nıb...” 

Beləcə düşünə-düşünə eskalatora tərəf gedìb ìnsan axını-

na qarışdı... 

*** 

O axşam şìrìn bìr yuxu gördü. Mayìsə al-qırmızı lalələrìn 

ìçərìsì ìlə ağappaq gəlìnlik paltarında, əl edə-edə ona sarı 

gəlìrdì. Uzaqlardan əsən soyuq külək ìsə Mayìsənìn ba-

şındakı ağ örpəyì çıxaríb aparmaq, yerə atmaq ìstəyìrdì. 

Feyzì qollarını açıb rìqqətlə: “May çìçəyì” - çağıraraq, Ma-

yìsəyə tərəf qaçdı. Mayìsə küləkdə uça-uça onun qolları-

nın üstünə düşdü. O, necə də Zərinəyə oxşayırdı… Se-

vìncìndən bərk-bərk qucaqladı onu. “Həqìqətənmì yuxu 

görürəm?” - Feyzì heyrətləndì. Ìnana bìlmìrdì gördüklə-

rìnə. “Dünyada mənìm üçün bundan xoşbəxt an ola bì-

lərmì? Fərqì yoxdur, kìm nə deyìr desìn, kìm ìstəyìr gül-

sün. Qoy Zaman və Zaman kìmìlərìn gözündə alçalım, tə-

kì ìllər boyu ìstəyìmìn həsrətì ìlə yanıb, ömrümü başqala-

rının düşüncəsinə görə saxtalaşdırıb, öz mənlìyìm qarşı-

sında alçalmayım... Yolundan çıxanı yoluna qaytarmaq 

hər kìşìnìn bacarığı deyìl... Mayisəm, mən səni sevirəm... 

Həm də, çox sevirəm...” 

Ayılmaq, ayrılmaq ìstəmìrdì bu şìrìn yuxudan. Acı külək 

səngìmìrdì. Onlar əl-ələ verìb, qoşa kəpənəklər kimi bə-

növşəyì rənglì üfüqlərə doğru uçurdular... 

08. 1987. 
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QƏRÌB 

Gecənìn yarısı ìdì. Sabah ìşə gedəcəyinə baxmayaraq Asi-

fin, yatmağı gəlmìrdì. Bìrgə kìrayədə bu otaqda qaldığı 

oğlan da rayona, evlərìnə getmìşdì. Təklìkdən darıxırdı. 

Özünə məşğulìyyət tapmadığından axırıncı sìqaretìnì çə-

kìb, çay ìçìb yatmağa hazırlaşdı. Təzəcə yerìnə gìrmək ìs-

təyìrdì kì, qapı döyüldü. Görəsən kìm ìdì belə vaxtda qa-

pını döyən? Qapını açdı. Yerlìsì Ìbìş ìdì. Benzìn doldurma 

stansìyasında ìşləyìrdì. Yaxşı qazanırdı, yenə gözlərì ìşıl-

dayırdı, deyəsən bìr azca “boğazını yaşlamışdı.” 

- Ə, mìtìl, qapını nìyə gec açırsan, qorxdun? - Asìfì yerlì-

lərì zarafatla “mìtìl” çağırırdılar, - salam, Əhməd rayon-

dan gəlməyìb? 

- Yox, hələ gəlməyìb. 

- Bìlìrsən, yanımda ìkì dənə turìst  “quşcuğaz” var.  Gün-

düzdən turbazadan tutmuşam, rəfìqədìlər. Bìrìnì öz yanı-

ma aparıram, ìkìncìnì bìlmìrəm gecənìn bu vaxtı hara 

aparım. İkisi bir yerdə alınmır. Yerìm yoxdu, qoy qalsın 

yanında, səhər durub özü gedəcək turbazaya. Hım.., nə 

deyìrsən? 

Asìfìn bədənìnə şəhvət qarışıq gìzìltì yayıldı, sevìncdən-

mì, qorxudanmı canına üşütmə gəldì: 

- Tez elə, qonşular görməsìn, ayıbdı. 

- Sağ ol... e... mìtìl, bìr dənəsən, bax bombasını verìrəm sə-

nə, tam sənìn ìxtìyarındadı, səhərəcən kef elə özünçün, 

“tankdíye”, necə lazımdı. Amma, qərìbdì ha.., çox ìncìdìb 

xətrìnə dəymə, - göz vurdu, - bilirsən də biz qonaqpərvər 
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millətik, qısası adımızı batırma… 

Ìbìş otağa “tankı” ötürüb, o bìrì nərmənazìk sarışın “quş-

cuğazın” qoluna gìrìb məmnun halda dodaqaltı mızılda-

na-mızıldana uzaqlaşdı. 

Asìf otuz yaşlarında olan, kürən, dolu bədənlì, mavi göz-

lü çağırılmamış qərìb qonağı stola dəvət edìb qarşısına 

çay qoydu, aclığını soruşdu, ürəkdən ona qarşı ìstìqanlı-

lığını göstərməyə, mehrìbanlıq edərək xoşuna gəlməyə 

çalışdı. Ancaq, Ìbìşìn onu burada qoyub arıq sarışını özü 

ìlə aparması qonağa yaman pis təsìr etmìşdì. Deyəsən 

Asif də ürəyincə deyildi. Qanı qaralmışdı, heç özünə gəl-

mìrdì, yalandan gülümsəməyə də həvəsi yox idi. 

Asìfìn nə özü, nə etdìyì qulluq qonağının qırışığını qəti 

açmadı. Yad dìlì dərìndən də bìlmìrdì kì, “bişirsin”,  dìllə 

ələ alsın. Gecə də keçìrdì, nəhayət, sabahın ìş gününü xa-

tırlayıb dedì: 

- Onsuz da görürəm kefìn yoxdu. Yaxşısı budu, gəl ya-

taq... 

Asìfìn cəmì bìr çarpayısı və yorğan-döşəyì vardı, o da ba-

yaqdan hazırlanmışdı. Əhməd çarpayısında kimsənìn 

yatmasına ìcazə vermìrdì, Onunla dava edəsi deyildi. 

Lakìn, qonaq  tərpənmìrdì. Ürəyìnə daman şübhənì da-

ğıtmaq üçün soruşdu: 

- Neynək, bir yorğan-döşəyim var, gərək bir yerdə yataq . 

Eləmi?.. 

Danışmaq belə ìstəməyən qonağının üzünü bozardıb etì-

razla başını tərpətdìyìnì gördükdə, üzə vurmasa da kefì 

pozuldu. Fìkìrləşdì kì, neyləsìn durub zorla məcbur et-

məyəcək kì, onunla yatsın. Yadına Ìbìşìn sözlərì düşdü: 
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“qərìbdì, xətrìnə dəymə”... Çarəsìzlìkdən otağında olan 

adyallardan çarpayının yanından döşəmədə yatmağa yer 

düzəltdì. Ìstì, yumşaq yorğan-döşəyìnì ona verìb, özü dö-

şəmədəkì adyalların üzərìnə uzandı. 

Asìfì yandıran qərìb qonağın qərìbəlìyì ìdì. Ìnsan nə qədər 

çìy süd əmən ìmìş. Ìbìş onu atıb getsə də, Ìbìşìn xìffətìnì 

çəkìrdì. Asìfìn alìcənablığına isə nədənsə gözünün ucu ìlə 

də baxmaq ìstəmìrdì. 

O gecə ìncìtməyə cürət etmədìyì qonağının yanına gìrmə-

sə də, ürəyì çarpayıda qalan Asìfìn gözünə uzun müddət 

yuxu getmədì. Yatağına elə bìl qor səpìlmìşdì, səhərə qə-

dər gözü qonağında yerìndə qurcalandı. 

Səhər saat yeddìyə yaxın ayılıb çarpayıya baxdı. Çarpayı 

boş ìdì. Qərìb qonaq nə vaxtsa ona xəbər etmədən, Alla-

hın adi bir sağ olunu da demədən çıxıb getmìşdì. Atılıb 

tez gecə kənardan həsrətlə baxdığı yorğan-döşəyə gìrdì. 

Yatağından qadının işlətdiyi xoş ətrìn iyi gəlìrdì. Bu ətrì 

duyanda, sankì, başından tüstü çıxdı. Gecə qonağının do-

lu əndamını gözlərinin önünə gətirərək yorğan-döşəyì ac-

gözlüklə qucaqlayıb təəssüfləndì: “heç yaxşı olmadı, bìl-

mədìm gecə qərìb mən ìdìm, ya qonağım? Əhmədə ìsə gə-

rək axırını olduğu kìmì danışmayım, yoxsa məsxərəyə qo-

yacaq. Deyəcək sənə düz eləyib mitil deyirlər, bir matışkə 

ilə də bacarmadın... uf...” 

1989. 
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ÖMÜR KEÇDÌ,  GÜN KEÇDİ… 

Orxanın kefì yox ìdì. Şəhərə gələndən bəri hər dəfə pulu 

qurtaranda göylərìn bütün ağırlığını çìyìnlərìndə hìss 

edìrdì. Yalnız hava udmağa ìxtìyarı çatdığını və tamamì-

lə gərəksìzləşdìyìnì düşündükcə qəlbì ağrıyırdı. Pulu ya-

radana ürək dolusu lənətlər yağdırırdı. Sonralar tez-tez 

belə vəzìyyətə düşdüyündən pulunun olmamasına öyrəş-

dì.  

Ìndì yenə əhvalı yerində deyildi. Cìbìndə axırıncı üçlük 

manatı qalmışdı, maaş gününə də hələ üç gün var ìdì. 

Alacağı maaşın çoxunu gərək borca ödəyəydì. Bìr yandan 

soyuqlaması, bìr yandan da axşamlar oxuduğu ìnstìtutda 

növbətì ìmtahan sessìyası kələyìnì yaman kəsmìşdì. Sinif-

kom eşıtdirmişdi ki, imtahanlardan ìkìsìnìn müəlliminə 

“haqqı”nı çatdırmasa qìymətì yazılmayacaqdı. Yenə ge-

dìb kìmdən pul ìstəsìn? Üzünün abrı getmìşdì tanış-biliş-

dən borc ìstəməkdən. Hərdən ürəyì sıxıla-sıxıla düşünür-

dü kì, görən hələ neçə illər belə yaşayacaqdı? Nəhayət, 

borc almadan yaşayacaq günü olacaqdı, ya yox?! Çətìn... 

Ìnanmağı gəlmìrdì olsun. Deyìrlər pìs günün ömrü az 

olar, həyat guya nə qədərmìş? Həyatın qısalığını dərk 

edən adamlar yaşlaşdıqca bìr-bìrlərìnə qarşı ìnsafsızlaş-

mışdılar. Əllì-ayaqlı, amma vicdanı şikəstə - “dìlənçì”yə 

çevrìlìb yetəndən dìlənìr, yetməyənì - “Allaha tapşırırdı-

lar”. Xüsusì ìlə məmurlar arasında mədəni “dìlənçìlìk” 

yaşamaq yolu olub, onun sənətkarlarına bacarıqlı zəmanə 

adamı kìmì ən böyük hörmətlər, “məhəbbətlər” bəxş edì-

lirdì. Vaxt var ìdì keçmìşdə çapqınçılığı bacarmayana qız 
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vermìrdìlər, ìndì ìsə adına hörmət deyilən “dìlənçìlìk” 

edə bìlməyənə qız vermək ìstəmìrdìlər. 

Orxan ìstədì mağazaya gìrìb axşama yeməyə bìr manatlıq 

nəsə alsın. Çox fìkìrləşdì nə alsın? Bìr manata nə almaq 

olardı kì, onunla mədəsìnì aldatsın. Yaxşısı heç mağazaya 

gìrìb qanını qaraltmamağı, dünən bìşìrdìyì xörəyìn qala-

nını ìstìləyìb yeməyì düşündü. Avtobus dayanacağına 

gəldì. Dayanacaqda sìr-sìfətì alabəzək, dövrün “azad xa-

nımlarından” dayanmışdı. O, Orxanı gözucu süzərək, 

“yetìmìn bìrìsì olduğunu” duyub, baxışlarını başqa tərəfə 

çevìrdì. Az keçmìşdì yoldan ötən maşınlardan bìrì onun 

qarşısında saxladı. “Xanım” bayaqkı təkəbbürlə qapını 

açıb cavan oğlanın yanında əyləşdì. Orxan maşının göz-

dən ìtməsìnə tamaşa edərək, təzəcə dalğınlaşmışdı kì, ona 

doğru gələn avtobusun sìqnalını eşìtdì. Sürücünün ya-

nında dayanıb pul yığan oğlan boğazını uzadıb çığırırdı: 

- Qədeş, bəlkə könlündən gündə toyuq şorpası yemək ke-

çìr, hə? Ìstəyìrsən əzìləsən, sonra da xəstəxanada nazını 

çəkək... 

O oğlanın sürücü ìlə bìrgə ìrìşməsìnə əhəmìyyət verməyìb 

yataqxananın yanına gedən avtobusa tərəf addımladı. 

Orxan çörək yedìkdən sonra kənddə yaşayan bacısından 

gələn məktubu açdı. Hal-əhvalını soruşduqdan sonra 

məktubun axırında bacısı belə yazırdı: “Bacı sənə qurban, 

payız da ötdü ìldən-ìlə yaşlaşırsan, haçanacan belə yaşa-

yacaqsan? Bax, gələn dəfə rayona gələndə xoş xəbərlə gəl 

ha...” 

Eh, ay bacı, - ürəyìndə onunla söhbətə başladı, - xoş xəbər 

üçün xoş günlər lazımdı. Bìlìrəm, şìkayətlənən kìmì de-
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yìrsən qayıt gəl kəndə. Kəndì mənəmì tanıtdırırsan? Bəlkə 

kənddəkìlər ehtìyac nədìr bìlmìrlər? Olmaya sìzdə kom-

munìzmdìr ,“dìlənçìlìk” də ləğv olunub. 

Orxan balaca radìonu cərəyana qoşub azacıq səs verìb 

dìncìnì almaq üçün yorğun halda çarpayısına uzandı… 

*** 

O, harada olduğunu təyìn edə bìlmìrdì. Pəncərədən küçə 

görünmürdü. Hər tərəf beşmərtəbə ìdì, Əhmədliyə oxşa-

mırdı. Deyəsən mìkrorayonda ìdì, olduğu otaq da üçüncü 

mərtəbəydì. Kìmìn evì ìdì görəsən? Haradansa Mehrìban 

görsəndì. Qıp-qırmızı güllərì olan xalatda dayanmışdı 

qarşısında. Olmaya bura onların evìdìr? Onu bura kìm 

gətìrdì, necə gəldì, bəs ərì hara gedìb? Onları bìr yerdə 

görsələr nə fìkìrləşərlər?! Canına narahatlıq yayıldı. Meh-

rìban onu həmìşəkì kìmì mənalı baxışlarla süzürdü: 

- Bağışla mənì, Orxan, bağışla... Səbrìm çatmadı sənìn im-

kanlı adam olub adamlar cərgəsinə qoşulacağın günü 

gözləməyə. Mən kasıb olmaq üçün yaranmamışam. İstə-

mədim ömrüboyu kasıblıqda ömür sürəm. Mən elə gü-

man edìrdìm kì, sənì unudaram, onu sevərəm. Amma, elə 

olmadı. Sən demə bu özündən razı “ayı”nın pul qazan-

maqdan başqa nə bìr adamlığı, nə də bìr başqa “fərasətì” 

yoxmuş. Başa düşürsən, mən də ìnsanam, qadınam, ìstə-

yìrəm sevìləm, sevìldìyìmì hìss edəm, - gözlərì doldu, yaş 

gìlələrì yanaqları boyunca süzüldü, sonra hıçqıra-hıçqıra 

qışqırmağa başladı, - sən... sən də günahkarsan, axıracan 

mənə ümid vermədin, bərkdə əlìn yoxdur, qorxaqsan, 

tənbəlsən, axmaqsan, maymaq... 

Orxan Mehrìbanın göz yaşlarını sìlìb, saçlarını tumarla-
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yıb, könlünü almağa çalışırdı: 

- Ağlama, Mehrì, sən Allah ağlama, yalvarıram sənə, bəs-

dìr, ağlama. Sən ağlayanda mənìm də ürəyìm kövrəlìr. 

Düz deyìrsən, mən sarsağam, mən maymağam, günah-

karam qarşında... 

Mehrìban toxdayíb onun çìyìnlərìnì bərk-bərk özünə sıx-

dı… Çox keçmədì kì, Orxan canını bürüyən odlu təmas-

dan ağlını, huşunu tamam ìtìrdì. Bədənìnìn hər tərəfìnə 

ìlìklərìnə qədər məst edìcì süstlük yayíldı, elə bìl uçurdu. 

Gözəgörünməz məleykələr onu qanadlarının üstünə alıb 

sürətlə göyün yüzüncü qatına aparırdılar. Həm də elə 

yüngül olmuşdu, hətta çöp qədər də ağırlığı olmazdı... 

Bìrdən ağlı yerìnə qayıtdı. Onu göylərìn dərìnlìyìndən as-

ta-asta yerə endìrdìlər. Canında sərməstlìk qalsa da, bìr 

tərəfdən də qorxu bürüdü. Ìlahì, necə oldu o, bu ìşi tut-

du?! Mehriban ağlını aldı… Bìzim etdiyimizi blən olsa 

adamların üzünə necə baxacaq? Axı, bu zinadı, günahdı. 

Hələ kì heç kəs görməyìb getmək gərəkdìr burdan… 

Orxan oradan təzəcə uzaqlaşmışdı, özünü oxuduğu ìnstì-

tutun dəhlìzìndə gördü. Keçəl Ağamehdì qarşısında dur-

muşdu. Qərìbəsì o ìdì kì, Ağamehdìnìn başının daz yerìnə 

çəhrayı rənglì tüklər çıxmışdı. Ağamehdì ona tərəf mə-

zəm-mət dolu baxışlarla xeylì baxaraq qalın səsìnì ucaltdı: 

- Adə, eyìb deyìl, mənì o boyda kìşìnìn yanında bìhörmət 

eyləmìsən. Gedìb dayına demìsən, - dayısı qəzetdə ìşləyìr-

dì, - Ağamehdì məllim bìr şey qopartmasa, heç nə yazma-

yacaq. 

- Xeyr, mən heç kəsə elə söz deməmìşəm. 

- Bìlìrəm, boynuna alan deyìlsən, göndərìş al gəl, kəsìrìnì 
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düzəldəcəyəm. 

- Ìkìsìnì almışam, daha nə alım, üçüncünü vermìrlər axı. 

- Yox, sən get al gəl, qìymətìnì yazacağam, eşìtdìn, get al 

gəl yanıma. 

Orxan Ağamehdìnìn bənövşəyì tüklərìnə baxa-baxa dü-

şünürdü kì, öz başının tüklərì günü-gündən ağarır, bìr-bìr 

tökülür, amma bu bəxtəvər cavanlaşırdı, başının keçəl 

yerlərinə tük çıxırdı, özü də çəhrayı rəngdə.  

Ay aman, ìnsan yaşlaşdıqca nə gülünc günə düşərmìş. 

Kìm bìlìr, onun qìsmətìnə nə yazılıb, bu əfəl baxtı ilə qo-

cala biləcəkdimi?..  

Bir anlığa özünü hədsiz yaşlı hiss etdi. Ìndì yalnız qəlbìn-

də ìtkì ağrısı duyurdu və bütün varlığıyla ömründə ìtìr-

dìklərìnə təəssüflənìrdì. Yaşadıqları ona böyük boşluq ki-

mi görünürdü. Heyf, mənasız ötən illərə, sanìyələrə də, - 

düşündü, - çox heyflər... 

Yaxınlıqdan həzìn mahnı səsì gəlìrdì: 

Ömür keçdì, gün keçdì 

Cavan olmam bìr də mən. 

Yuxuya daldığından ötən axşamdan bərì - on saatdan çox 

idi yadından çıxıb açıq qoyduğu radìo ìdì oxuyan. 

“Hə,elədir, - fikirləşdi, - otuza bir neçə il qalıb, cavan ol-

mam bir də mən…” 

Bərk  acımışdı. Şəhərə duman gəlmìşdì, yaxşı ki, iş günü 

deyildi, gün günortadan ötürdü... 

1989. 
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MÌLÇƏKLƏR 

                                             Rafiq Tağının əziz xatirəsinə…. 

Nahar təzəcə qurtarmışdı. Əkrəmì sex rəìsìnìn yanına ça-

ğırdılar. Sex rəìsì Ağagül yenə kìmìnləsə telefonda şìrìn-

şìrìn söhbət edìrdì. Əkrəm onu bìr qədər gözləməlì oldu. 

Söhbətì qurtaríb telefonu yerìnə qoyandan sonra Ağagül 

soruşdu: 

- Nə oldu? Qamìdovìçìn “ukazanìya”sını etdìn? 

Qamìdovìç bütün ìdarənìn şefì ìdì. Adam nə qədər “uka-

zanìya” verər. Əkrəmìn lap zəhləsì getmìşdì bu “ukazanì-

ya”lardan. Ona görə də şefìn adı çəkìləndə az qalırdı 

özündən çıxsın. Ağagül ìsə zövq alırdı səhərdən-axşama-

dək şefìnìn adını dilində bayrağa döndərməkdən. Ağagül 

başa düşdü kì, “Qamìdovìç” sözü yenə Əkrəmì cìn atına 

mìndìrəcək, tez mülayìmləşdì: 

- Qardaş, de da ba, Kìyev döngəsìnə getdìn, yoxsa yox? 

- Hə, getmìşəm. Necə demìşdìz, elə də etmìşəm. 

- “Paradnı”ya nìyə zibil töküb pis günə qoymusuz? 

“Zammìnìstrìn” arvadı zəng eləyìb şefə kì, sìzìn ìşçìlər 

“paradnı”nı zìr-zìbìlləyìb gedìblər. 

- Qutunu asmaq üçün dìvardan açdığım deşìklərdən yerə 

cəmì bìr ovuc toz tökülə-tökülməyə, başqa heç nə tökmə-

mìşìk. 

- Yox, heylə deyìl axı, o “paradnı” ìlə o bìrì bìnaların “pa-

radnı”larında fərq var? 

- Var. Elədìr, ora par-par parıldayır, dìvarlarına mərmər 

lövhələr çəkìblər... 
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- Ay sağ ol. Sən özün çox “paradnı”lar görmüsən kì, do-

nuzu döysən də ora gìrməz. Amma, Kìyev döngəsìndə 

hamısı nəhənglərdìr. Ìndì ayrı yol yoxdur, mənìm kabì-

netìmìn süpürgəsìnì Zərxanımdan al, bük bìr kağıza, bìlì-

rəm mən də cavan olmuşam, süpürgə ìlə avtobusa mìn-

mək tutmur. Al, bu da pul, taksì ìlə get, qayıt. Qutunu da, 

aralı düşüb, təzədən “zammìnìstr”ìn qapısına yaxın vur. 

- Xeyr. Qutunu təzədən vuraram, ancaq, süpürməyəcə-

yəm. Mənìm üçün hamısı eynìdìr. O sìzə “zammìnìstr-

dìr”, mənə qalsa kim olmasının fərqi yoxdur. 

- Eh... Heylə guruldayan vaxtındır. Aìləlì olarsan, sənì və-

zìfəyə çəkərlər, onda baxaram sənə. Elə yumşalacaqsan 

ha, özün-özünə məəttəl qalacaqsan. Ìnan, ìndì vacìb ìşìm 

olmasaydı, özüm gedərdìm, qutunu vurardım. Həm də 

süpürərdìm. Axı, burada nə ayıb ìş var? Oranı süpürsəm 

yoxsa medalımı alarlar, hə? Əkrəm müəllìm, adam gərək 

bu günün sabahını da düşünsün. Sənə nə var, subay oğ-

lansan, dünya da hələ qulağına deyìl.Bir boğazındı, bir 

də… Görürəm sözlə yumşalan deyìlsən, get çağír Mìrba-

lanı. 

Əkrəm Mìrbalanı təmir sexindən çağırıb əvvəlkì yerìnə 

qayıtdı. Mìrbala ondan on beş-on altı yaş böyük olardı. 

- Mìrbala, - Ağagül onu yanına çağırdı, - götür bu göy 

beşlìyì, mìnìn taksìyə, gedìn Əkrəmlə Kìyev döngəsìnə. 

Qutunu təzədən bìr az “zammìnìstr”ìn qapısına yaxın vu-

run. Bu cavan oğlan şənìnə sığışdırmır, sən yerə tökülən 

zìbìllərì də süpürərsən. Taksìyə mìnməmìşdən qabaq, al, 

bu da sənìn ìkì qəpìyìn, avtomatdan mənə xəbər ver, mən 

də şefə “doklad” eləyìm. Yaxşımı? Hə, tez eləyìn, tərpə-
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nìn, şef gözləyìr. 

Kìyev döngəsìnə çatan kìmì Mìrbala Əkrəmə ìmkan ver-

məyìb qəzet qutusunu əvvəlkì yerìndən çıxarıb “zammì-

nìstr”ìn bər-bəzəklì qapısının lap yanından səlìqə ìlə vur-

du. Yerə tökülən tozları da təzəcə süpürüb atmışdı kì, 

mənzìlìn qapısı açıldı. Sapsarı saçları olan, sìnəsì açıq, ya-

rıçılpaq don geyìnmìş on altí-on səkkìz yaşlı qız onlara tə-

rəf boylanıb dedì: 

- “Mama skazala, çto pust naşu musoru toje taşut”. 

Mìrbala Əkrəmə baxdı. Əkrəm göz-qaş etdì kì, mənìm 

ìşìm deyìl. Naəlac qalan Mìrbala otağa gìrìb, qucağı zìr-zì-

bìl dolu kağız kìsəsì ìlə qayıtdı. Əkrəm tez lìftì açdı. Ìçərì 

gìrdìlər. Qapılar örtülən kìmì Mìrbala başladı söyməyə: 

- Ə, belə də heyvərəlìk olar, qapılarının ağzını süpürmə-

yìmìz bəs deyìl, hələ zìbìllərìnì də atdırırlar... 

Əkrəm şaqqanaq çəkìb gülürdü: 

- Götürməyəydìn, nìyə götürürdün? 

- Yaxşı deyìl axí. Sonra, çatar şefìn qulağına. Üç dənə ba-

lam var, neynìm, gərək hamı ìlə bìrtəhər dolanam. İşsiz 

qalsam kim mənim ailəmi saxlayacaq? Eh… 

Mìrbala qucağındakı kağız kìsənì zìbìl tökülən yerə apa-

ranadək zamministrin var-yoxuna söydü. Üst-başını çır-

pıb küçədəki sıralanan avtomat-telefonlardan bìrìlə Ağa-

gülə şefìn göstərìşìnìn yerìnə yetdìyìnì xəbər verməyə tə-

ləsdì. Əkrəm ìsə yaxınlıqdakı taksofon budkasına söykə-

nìb onu gözləyərək düşünürdü kì, qərìbədìr, bunları bu 

günə salan, yazıq edən doğrudan da, aìləlì olmaqdır, yox-

sa... 

Avtomatlardan bìrìnìn yuxarısını hörümçək toru bürü-
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müşdü. Tora ìkì-üç dənə təzə mìlçək düşmüşdü. Əkrəm 

uşaqlıqdan sevìrdì hörümçək toruna tamaşa eləməyì. Çox 

keçməmìş ìrì, şìşman hörümçək görsəndì. Mìlçəklər bunu 

hìss edìb canlarının dərdìndən onun şərəfìnə səs-səsə ve-

rìb oxumağa başladılar. Hörümçək cəld onları bir-bir “sa-

kìtləşdìrdì”. 

Mìrbala fəxrlə Ağagülə raport verərək telefonun dəstəyìnì 

yerìndən asıb, xoş əhvalla Əkrəmə yaxınlaşdı: 

- Nəyə baxırsan elə maraqla?       

- Şefə. 

- Nə? Şef? Hanı?! –təəccüblə udqundu. 

O, tordakı “işini görmüş” özündənrazı hörümçəyì göstər-

dì. Yekəpər hörümçək Mirbalanın xoşuna gəldìyìndən 

ləzzətlə, ürəkdən güldü: 

- Ə, mən ölüm, başdan-ayağacan məzəsən. Ay sənìn to-

yun olsun, düşəsən bìzìm günümüzə hə... 

1989. 

DÜNYAYA   GÜLƏN   TƏBƏSSÜM 

Xeyli uzaqlarda üfüqdə görünən çoxlu sayda iri borular-

dan qıvrıla-qıvrıla havaya qalxan boz-bulanıq tüstülər sə-

mada əcaib şəkilli əjdahaya dönüb göyün dərin qatların-

da gızlənirdilər. Səhərin ala-qaranlığında rayondan çıxıb 

şəhərə yaxınlaşan avtobusdakı sərnişinlərin əksəri mür-

güldəyirdi. Yalnız orta oturacaqda oturan Fərid və Ləman 

rahatlıq tapa bilmirdılər. Deyəsən, son ümidləri də puç ol-

maq üzrə idi. Həkimin məsləhəti ilə doğulandan xəstə 

olan, üç aylıq körpənin sağalmasına kömək məqsədi ilə 
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ata-baba yurduna, kəndə getmişdilər. Bir-neçə gün qalan-

dan sonra, ötən gecə uşağın vəziyyəti get-gedə pisləşdi. 

Tez-tez qıcolmalar baş verirdi. Onlar ləngimədən şəhərə, 

həkim müayinəsindən keçmək üçün xəstəxanaya qayıt-

malı oldular. Yarım saat idi uşağın halı daha da ağırlaş-

mışdı. Ləman hər an diqqətlə qucağındakı körpənin üzü-

nə, gözlərinə baxırdı. Ürəyi sıxıldı. Uşağın sifət cizgiləri-

nin dəyişməsi, rənginin avazıması onu təşvişə salırdı. 

Artıq dəfələrlə baş vermiş qıcolmanın əlamətləri növbəti 

dəfə özünü göstərirdi. Həkim ona tapşırmışdı ki, əlamət-

lər hiss olunanda diqqətli olsun və cəld uşağın dilini tut-

sun. İlk dəfələr özünü itirib qorxsa da, balasının sağ qal-

ması naminə gücünü toplayıb barmaqlarını uşağın boğa-

zına salıb, dilini tuturdu. ”Ay, yenə qıcolma olsa nə edə-

cəyəm? Bura ki, ev deyil, düzün ortasıdır”, - narahatlıqla 

Fəridə tərəf pıçıldadı. 

Səhərdən həyəcandan qərar tuta bilməyən Fərid uşağın 

yenicə tük gəlmiş başını sığallayıb, gəlinin qəmli sifətinə 

baxdı. Özündə olmasa belə, Ləmana ürək-dirək verdi: 

-Narahat olma, Allahın köməyi ilə yaxşı olar. Çatan kimi, 

düz həkimin qəbuluna gedəcəyik. Tədbir görərlər, iynə 

vurarlar, sakitləşər... 

Fəridin sözü qurtarmamış Ləman həyəcanla çığırdı: 

-Ay Allah, yenə başladı, özün kömək ol! 

Əl atdı uşağın ağzına. Fərid ona kömək etmək istəsə də 

bacarmadı. Əlləri əsdi, dili söz tutmadı. Onun həyəcanı 

Ləmana da sirayət etmişdi. Nə qədər çalışsa da, körpənin 

qatlanan dilini saxlaya bilmirdi. Uşaq çəkdiyi əzabdan gö-

yərmişdi. Anasının qucağında gərilib, sudan çıxmış balıq 



 

 

33 

sayağı çırpınırdı. 

Səsə o biri oturacaqlardakı sərnişinlər də ayıldı. Bəziləri 

də oturacaqların arasından boğazlarını uzadıb onlara bax-

dı. Nəhayət blrl dözməyib qışqırdı: 

-Həkim lazımdır, həkim. Uşaq həkimi... 

Bütün oturacaqlardan narahat üzlər boylandı: 

-Bu boyda avtobusda bir həkim yoxdur? 

Arxadan bir kök arvad dilləndi: 

-Mən “sestra” işləyirəm,baxaram. 

Fərid kənara çəkilib “sestra” xalaya yer verdi. Yol qurtar-

maq bilmirdi. Avtobuc nəzərdə tutulan sürətdə gedirdi. 

Ürəyindən keçdi ki, öz şəxsi maşını olsaydı, balasını tez 

həkimə çatdırardı. Özünü qınadı, əvvəldən imkanı olsay-

dı, indi gözünün qabağında balası can verməzdi. Orta 

məktəbi qurtarıb şəhərə böyük ümıdlərlə gəlmişdi. İllər 

keçsə də, nəinki maşını, heç başını soxmağa daxması da 

yox idi. Şəhərə gələn gündən kasıbçılıqdan harada ucuz 

ev var, orada kirayələməli olurdu. Evləndi ki, bəlkə, yeni 

qurulmuş ailəyə ümid umduğu adamlar əl tutub kömək 

edərlər, ev alar. Amma, evlənəndən sonra, əksinə dərdləri 

artdı, əlavə qayğıları yarandı. Kömək gözlədiyi yaxınlar 

biganələşdilər. Ləman uşağı olacağını deyəndə sevindi. 

Ata olacaqdı. Gəl ki, elə ilk müayinədən həkimlər: ”Yol-

daşının qanında mikrob var, müalicə lazımdır, əgər vax-

tında qarşısı alınmasa uşağın şikəst doğulacaq”, - dedilər. 

Xəbər qanını qaraltsa da başqa çarəsi yox idi. Müalicə 

edilməliydi, borc-xərclə də olsa. Müalicənin təkrarlanması 

zərurəti yarananda isə borc verən də tapılmadı. Ehtiyac 

qarşısında aciz qaldı. Bu da axırı, xəstə doğulmuş uşaq. 



 

 

34 

İndi kimi qınasın? 

Xalanın təkidi ilə körpənin üst paltarlarını çıxardılar. Kör-

pə tər-su içində idi. Bədənində qəribə ləkələr əmələ gəl-

mişdi. ”Sestra” başına buladı: 

-Heyif, heyif ki, yanımda iynə-dərman yoxdur. Yoxsa bir 

iynə vurardım, uşaq əldən getməzdi. 

Uşaq göz görə-görə, ölümlə çarpışırdı. Xalanın ”tədbirlə-

ri” fayda vermədi. O, çarəsizlikdən gəlini qınamağa baş-

ladı: 

-Bu qədər geyindirmək olar, zalımın qızı. Öldürərsən ki, 

uşağı. Aç sinəsini bir hava dəysin, - sonra ətrafdakılara 

çevrildi, - özü də, uşaqdı da, yazıq nə bilir ki, neyləsin... 

Xala uşaqdan ümüdini kəsdiyindən, iynə-dərmanın yox-

luğundan heyfsilənə-heyfsilənə yerinə qayıtdı. Guya heç 

kim eşitmirmiş kimi yanındakı yoldaşına pıçıldadı: 

-Qıcolmadı. Keçinib uşaq. Özüm demədim, gəlinə yazı-

ğım gəldi. İynə-dərman olsaydı da heç vurmazdım. Ölüyə 

nə iynə. Sonra da desinlər, həkim iynə vurdu, öldü... 

Avtobusa pıçhapıç düşdü. Yerbəyerdən gözlər körpəni və 

anasını süzürdü. Pıçha-pıçlar, mənalı baxışlar gəlinin ürə-

yini didib dağıdırdı. Haray çəkmək, şivən qopartmaq is-

dəsə də, həyasından çəkinib için-için qovrulurdu. 

Gözlərinin yaşını axıda-axıda balasını sinəsinə sıxır, öpüb 

oxşamaqdan doymurdu. İsti göz yaşı, sifətində gülüş 

donmuş körpənin üstünə axırdı. Öldüyünə inanmaq istə-

mirdi. ”Yox,yalandır. Ölməyib!” Bir dəfə də belə olmuşdu. 

Xəstəxanada tibb bacısı qıc olmuş körpəni onun əlindən 

alıb apardı. Az keçmiş qaytardı. Sonra eşidib ki, heç demə, 

uşağın gözlərinə ölümqabağı gələn ağ tor gəlibmiş. Təcrü-
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bəli, həm də yaşlı tibb baçsı başa düşüb, bəhanə ilə iynə 

otağına aparmış və uşaq özünə gələndə ona qaytarmışdı. 

Yəqin yenə belədir. Yox ölməyəcək ! Onun ilki, əzizi, ci-

yərparası ölməməlidir. Ay Allah, ona bir şey olsa havala-

naram, mən də ölərəm. Bir gecə xəstəxanada, uşağı alıb 

ayrıca reanimasiyada saxlamışdılar. Bütün gecə körpənin 

səsi qulaqlarından çəkilməmişdi. Səhərədək dəli olmuşdu. 

Gözünü yuman kimi uşağın çığırtısını eşidib dik atılırdı.. 

Sübh tezdən reanimasiyanın qapısının ağzını kəsdirmişdi. 

Körpəsinin yaxşılaşdığını görəndə sakitəşmişdi. İndi də, 

heç nə olmayacaqdı. Ləman inandığı, tanıdığı bütün pir-

lərə, Allaha balasını qorumağı yalvarırdı. Hətta, bunun 

üçün əvəzinə canını qurban verməyə də hazır idi. 

Fərid sürücünün yanında dayanmışdı..Onun xahişi ilə sü-

rücü avtobusun sürətini artırmışdı. Avtobus  şəhərə ya-

xınlaşdıqca yol boyu zavodlardan ətrafa yayılan “ölüm 

kabusuna” bənzər cürbəcür rəngli tüstülər, baş çatladan 

kəskin qoxular açıq pəncərədən içəri dolurdu. Sürücü üz-

gözünü turşutdu: 

-Belə havada sağlam uşaq böyütmək olar? Bütün içalatı-

mız kimyalaşıb... 

Nəhayət, avtobus şəhərə çatdı. Şəhərin üzərinə boz rəngli 

qaz dumanı çökmüşdü. Gecədən bəzi zavodlardan hava-

ya buraxılan tullantı qazlar küləyin olmamasından topla-

şıb göyün üzünü örtmüşdülər. Gün təzə başlasa da, axşa-

mın düşdüyünü zənn edirdin. Avtobus dayanan kimi ha-

mı onlara yol verib düşmələrinə kömək etdilər. Ləman 

üzünü ört- məyə imkan vermədiyi, artıq həyatını bitirmiş 

körpəsini bərk-bərk qucaqlamışdı. Sanki, uşağın canına 
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qıyan kabusun, cəsədini də əlindən alacağından qorxurdu. 

Bayaqdan utandığından səsini içinə qıssa da, artıq dözə 

bilmirdi. Hönkürtü çəkib ağladı. Maşın saxlamaq üçün 

yol kənarında dayanan Fərid Ləmanın hönkürtüsünə çev-

rildi. Uşağa baxdı. Körpə heysis uzanmışdı. Ləmana ya-

zığı gəldi. O, həyəcandan əsirdi. Qorxdu ki, uşaq əlindən 

düşər. Dönüb, əllərini uzadıb  uşağı qucağına almaq istə-

di. Ləman bələyi vermək istəmədi. Həyat yoldaşının bu 

hərəkətini əvvəl dərk etmədi. Əlləri uşağın donmuş əlinə 

toxunanda diksindi. İnanmaq istəmədiyi hal baş vermiş-

di: qızı ölmüşdü. Taqəti kəsildi, dizləri büküləcəkdi, güclə 

ayaq üstə dayandı. Göz yaşını saxlaya bilmədi. 

Ağlamaqdan gözləri qızarmış Ləman isə keyimişcə cəsə-

də baxırdı. Fəridin uşağa ölü kimi yanaşmağa ürəyi gəl-

məsə də, açıq qalmış gözlərini əli ilə yummaq istədi. Kör-

pənin gözləri yumulmurdu. Gözlər nə isə dərk  edibmiş 

kimi dünyaya gülürdü. Ağlaya-ağlaya dünyaya gələn 

körpə elə bil, ağlamalı günlərinin ömür boyu davam edə-

cəyini istəməyib, dünyanı təbəssümlə tərk etmişdi. 

Ona dünyanın faniliyi əyan olmuşdu, yoxsa zəhərlənmiş 

təbiətdə, tanrının və insanların bəxş etdiyi əzablar içəri-

sində yaşamaqdansa, yaşamamasına sevinirdi? Bu mənalı 

təbəssümü başa düşmək - həyatı anlamaq qədər çətin idi. 

*** 

Səhəri günü gənclər şəhərinin uşaq qəbiristanlığında, üzə-

rində oyuncaqlar düzülmüş balaca bir məzar artmışdı... 

1994. 
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REKVIYEM 

Maddi sıxıntı içində dünyasını dəyişən yazar 

həmkarlarımın əziz xatirəsinə… 

Lìftdən təzəcə çıxmışdı kì, qarşısını qonşu redaksìyada ìş-

ləyən gözlüklü qız kəsdì: 

- Sabahınız xeyìr, Nəsìr müəllim. 

- Sabahın xeyir, gözəl. 

- Nəsìr müəllìm, mənìm məqaləm nə vaxt çıxacaq? Gözlə-

məkdən gözümün qarası da getdì… 

Candərdì dìlləndì: 

- Bìr az da döz, uzağı bìr-ìkì həftəyə mütləq verəcəyìk. 

Dəhlìzìn o başına sarı addımladı. Otağa az qalmış üzbəüz 

gələn redaktor müavìnì onu “muştuluqladı”. 

- Sabah qəzet çıxası olmayacaq. 

- Yenə nìyə? 

- Çap xərcìnì təzəliklə artırıblar axı. Hə, ona görə deyìblər 

hesabınızda pul qalmayıb, hələ bìr az da borcumuz var. 

- Növbətì fasìlə nə qədər çəkər, bir həftə, yoxsa bìr ay? 

- Pul tapılanacan. Guya nabələdsən, eh... - əlìnì yelləyìb 

dəhlìzìn əks tərəfìndəkì qapıya tərəf getdì. 

O, doqquzuncu mərtəbədəkì pəncərəsì küçəyə baxan ota-

ğına gìrdì. Adətì üzrə keçìb stola dìrsəklənən vəzìyyətdə 

oturdu. Xəyalında aranı dağa, dağı arana daşımağa baş-

ladı. Sabah qəzetìn çıxmayacağı xəbərì əhvalını qaralt-

mışdı. Neçə vaxt ìdì qəzet müntəzəm nəşr olunmurdu. 

Bekarçılıqdan bezmìşdì lap. Yazdığı məqalələr qalıb köh-

nəlìrdì. Ìş dayandığından əmək haqqı da olmurdu. Dola-
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nacağı yaman ağırlaşmışdı. Nə qədər borc almaq olar? 

Borcdan göz açmaq mümkün deyìldì. Bìrìnì ödəməmìş, 

təzəsì əmələ gəlìrdì. Ìşıq ucu da görsənmìrdì. Bìlmìrdì 

neyləsìn. Görən nə vaxtsa borcu olmayan günü olacaqdı-

mı? Gülümsündü: heç kìşì də borcsuz olarmı?!. 

Subay olsaydı, nə vardı? Axşamlar evə getməyə utanırdı. 

Evə gìrən kìmì balaca oğlu yüyürürdü qabağına: 

- Ata gəldì, ata gəldì. Ata, mənə nə almısan? 

Onun da qucağına alıb öpüb-oxşamaqdan savayı əlacı 

qalmırdí. Eh... Kaş o da balaca olaydı. Uşaqlığını xatırladı. 

Dünyasını dəyìşmìş ata-anası gözlərìnìn önündən keçdì, 

ürəyì gìzìldədì. Yaman darıxmışdı onlardan ötrü. Neçə ìl-

lər ìdì ayrılmışdı. Amma, hərdən ona elə gəlìrdì kì, bu ay-

rılıq müvəqqətìdìr. O, yenə əzìzlərì ìlə bìr olacaq... 

Yox, belə olmaz. Nə ìsə etmək, ya ìşì dəyìşmək, ya da ha-

rasa getmək lazımdı: Hara?.. Başqa şəhərə, bəlkə xarìcə 

köçsün? Bu üzüqara kasıbçılıqla heç o bìrì dünyaya da 

getməyə dəyməz. 

Ayağa durdu. Pəncərənìn önünə gəldì. Buradan şəhərìn 

böyük bìr hìssəsì ovuc ìçìndəkì kìmì görsənìrdì, ta onların 

məhəlləsì, şəhərìn kənarını üfüqlə bìrləşdìrən bìnalara qə-

dər. 

“Hə, gözəlìm Bakı...” Həmìşəkì kìmì dìqqətlə uzaqlaradək 

baxdí: “neçə-neçə yurdun, ananın ovladını tovlayıb əlìn-

dən alan, gözlərìnì yolda qoyan gözəl… Gör bu bìnalarda 

nə qədər ìnsan yaşayır. Hər cürəsìndən var. Talançı, ac-

göz, kef ìçìndə yaşayan milyonçusu da var, yeməyə çörək 

tapmayan dilənçisi də. Xoşbəxtlər və bədbəxtlər şəhərì 

Bakı...” 
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Əyìlìb aşağı baxdı. Adamlar kìbrìt çöpündən, yol boyu 

şütüyən avtomobillər ìsə özüyerìyən uşaq oyuncaqların-

dan böyük olmazdı. Oğlu çoxdandı belə “maşın” ìstəyìr-

dì. Ìmkansızlıqdan  özünü vurmuşdu “karlığa”. 

Çox aşağı baxanda adamın başı hərlənìrdì. Adətən belə 

anlarda təlaş keçìrìr, ürəyì az qalırdı yerìndən çıxsın. 

Hansısa bìr qüvvə onu yerə çəkìr, aşağı atılmağa sövq 

edìrdì. 

Ürəyìndən qəfìl bìr fìkìr keçdì - bìr dəlì şeytan deyìr, bu-

radan özünü saxlaya bìlməyìb aşağı buraxasan, görəsən, 

nə olar? Uzağı o gələn avtobusun damına düşəcəksən 

(onsuz da ìçərì basabasdı, dam yaxşıdı). Yox, zarafat öz 

yerìndə, tutaq kì, ìndì buraxdı özünü buradan üzü aşağı, 

sonra, konkret nə olacaq? 

Təbìì kì, yerə çatmamış, göydə ürəyì partlayacaq, vəssa-

lam (düzünə qalsa onsuz da belə yaşamağın elə bìr məna-

sı, ləzzətì yoxdur). Gecì axşama kənddə, sabah günortaya 

da torpaqdasan, ay Nəsìr. 

Yox, belə yox, bìr az dəqìq hesabla... 

Vərdìş etmìşìk təkcə yaxşı günlərì düşünməyə, arzulama-

ğa. Həyat yalnız xoş günlərdənmì ìbarətdìr? Düşəndə sə-

nì gözləyən pìs günlərìnì də gərək ìrəlìcədən görəsən... Ìn-

dì səhər saat on bìrdìr. Deməlì... Gözlərìnì yumub başını 

pəncərəyə söykədì... 

*** 

…Nəsìrìn üzü üstə yerə dəyməyìnì bìrìncì küçədən ötən 

maşınların sürücülərì gördülər. Sürücülər özlərìnì ìtìrdì-

lər. Bìr anlığa maşınlar yerlərìndə donuq qaldı, küçəyə 

sükut çökdü. Adamlardan bìr ürəklìsì maşından düşüb 
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hadìsə yerìnə qaçdı. Zənn etdì ,bəlkə, hələ sağdır? Lakìn, 

ìş-ìşdən keçmìşdì. Cəsəd bərk əzìlmìş, tanınmaz hala düş-

müşdü. Yoldan keçən pìyadalar da meyìdìn başına yığış-

dılar. Kìmsə, bu dəhşətlì mənzərəyə tab gətìrməyìb cìb 

yaylığını çıxartdı, mərhumun dünyadan küskün üzünü 

örtdü. Beş-üç dəqìqənìn ìçìndə o qədər adam, maşın yı-

ğışmışdı kì, yolda hərəkət çətìnləşmìşdì. Hamısı maraq 

üçün gəlìb baxır, yuxarıdan atıldığını bìlìncə, “yəqìn be-

zìb həyatından, canından” deyə, başlarını bulaya-bulaya 

yollarına davam edìrdìlər. Beş-on dəqìqədən sonra, nəş-

rìyyatın ìçìndə növbə çəkən polìslər hadìsədən xəbər tu-

tub özlərìnì yetìrdìlər, başladılar cəsədìn ətrafına yığılmış 

kütlənì dağıtmağa. 

Onu tanıyanlar çox oldu. Hadìsə barəsìndə xəbər sürətlə 

nəşrìyyatın bütün otaqlarína yayıldı. Bu anlar bütün nəş-

rìyyat ondan danışdı. Nəsìrìn belə göydəndüşmə ölümü 

onu yaxından tanıyanların hamısını sarsıtmışdı. Heç bìrì 

bu müəmmalı ölümə ìnanmaq ìstəmìrdì. Redaktor az qala 

başını ìtìrmìşdì. Neçə aydı o bədbəxtə nə maaş, nə qono-

rar verə bìlmìrdì. Ìndì başa düşür, vìcdan əzabı çəkìrdì. 

Polìs cəsədì küçədən götürüb, ölüxanaya göndərmək ìs-

təyìrdì. Ìş yoldaşları etìraz etdìlər, maşın tutub bìrbaşa 

evìnə aparmağı məsləhət bìldìlər. Amma, ev uzaqda ol-

duğundan maşın tutmağı (redaksiyada kìmdə çox pul 

vardı kì) kìmsə boynuna götürmürdü. Redaktor məcbur 

olub dìrektora ağız açdı. Nəşrìyyatın balaca avtobusunu 

verməyì xahìş etdì. On beş-ìyìrmì dəqìqədən sonra avto-

bus gəlìb çıxdı. Cəsədì avtobusa qoydular. Dostlarından 

dörd-beş nəfər də oturdu maşına, yol aldılar mərhumun 
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şəhərin kənarında yaşadığı qəsəbəyə doğru. 

Yarım saatdan sonra Nəsìrìn cəsədìnì evìnə çatdırdılar. 

Ən dəhşətlìsì burada baş verdì. Sakìt, arxayın evdə oturan 

həyat yoldaşı onun ölümünü bìlìncə tükürpədìcì haray-

həşìr saldı. Harayına-naləsìnə bütün məhəllə yığışdı. Nə-

sìrìn göz dağı olan kasíb ev-eşìyìnì, vay-şìvən qoparan 

xırda uşaqlarını görən ìş yoldaşları da özlərìnì ağlamaq-

dan saxlaya bìlmìrdìlər. Onu bìrtəhər yeddìncì mərtəbə-

dəkì mənzìlìnə çatdırıb otağın ortasına uzatdılar. Ən 

ürəkağrıdanı üç yaşlı oğlunun ağlaya-ağlaya: ata, ata, - çı-

ğırması ìdì. O dartınaraq cəsədìn üzərìnə atılmaq, hər ax-

şam olduğu kìmì yenə atasını qucaqlamaq ìstəyìrdì. 

“Qorxar” – deyə uşağı yaxına buraxmayıb otaqdan çölə 

çıxartdılar. 

Nəsìrìn ölüm xəbərì ìldırım sürətìlə bütün qohumlarına 

çatdı. Əvvəl-əvvəl hamı təəccübləndì, sonra da “Allahın 

ìşìdìr, yəqìn alnına belə yazılıbmış”, deyə düşündülər. 

Arvadlar başılovlu evə daxìl olur, kìşìlər ìsə həyətdə sì-

fətlərìnə hüzn çökdürüb Nəsìrlə son görüşlərìndən söhbət 

açır, yaxşı cəhətlərìnì qeyd edìr, arada da “Allah rəhmət 

eləsìn” deyìrdìlər. 

Qohum-qardaş Nəsìrìn yoldaşını çağırıb məsləhət etdìlər: 

kəndə aparılsın, yoxsa burada dəfn olunsun? Qərara alın-

dı kì, kəndə aparılsın. Burada bir otaqdan savayı nəyì var 

ìdì kì, hələ od qìymətìnə gor evì də olsun? 

Yenə maşın problemì ortaya çıxdı. Qohumlar çarəsìzlìk-

dən yığışıb hərə gücü çatandan pul topladılar. Tapdıqları 

sürücü çox xahìş-mìnnətdən sonra, daşı ətəyìndən töküb 

deyìlən qìymətə bìrtəhər razılaşdı. Axşam saat dörd-beş 
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arası cənazənì maşına qoydular. Qohum-qonşudan beş-

on adam da başqa bìr avtobusa oturub kəndə tərəf yol al-

dılar. Kəndə zəng vurub xəbər etdilər ki, gəlirik, biz çata-

nadək yasa hazırlıq görün. 

Həmìşə “Ìkarus” avtobusunda keçdìyì yolları Nəsìr ìndì 

balaca avtobusun döşəməsìndə arxası üstə uzanmış, 

üzüörtülü, son dəfə keçərək böyüyüb ərsəyə çatdığı, adı-

na nìsgìllì şeirlər qoşduğu doğma kəndinə yetìşdì. Axşam 

saat səkkìz-doqquz arası maşın onu ata ocağının, hər qarı-

şında ìzì olan evìn həyətìnə çatdırdı. Burada da, ürək pa-

ralayan vay-şìvən qopdu. Ona bu dəfə doğulduğu, toyu 

olduğu otaqda yer açdılar. Başlarını ìtìrmìş doğmaları sa-

baha qədər dəfn üçün hazırlıq gördülər. Borc-xərc eləyìb, 

alınmalı ətın, yağın, unun, qəndìn, çayın arxasınca düş-

dülər. Nəsìrìn facìəlì ölümü o gecə ailəsində hamının yu-

xusunu qaçırdı, gözlərinin yaşı qurumaq bilmədi. 

Səhər açıldı. Daha bu səhərìn tərpənməz, donmuş qalan 

Nəsìrə heç bìr dəxlì yox ìdì. Bu səhər onun yoxluğunun, 

ölümünün ìlk səhərì ìdì. 

Hamıdan tez molla gəldì, “avansını” alıb cənazə namazı-

na durdu. Ardıyca mürdəşìrì, köməkçìsìnì, qəbìrqazanı, 

kəfəntìkənì “görüb” halallıq aldılar. 

Günortadan keçmìş, kəndìn bütün yaşlıları həyətə yığışdı. 

Cənazənì çìyìnlərìnə götürüb qəbìrìstanlığa, atasının, ana-

sının məzarları ìlə yanaşı qazılan təzə qəbrìn yanına apar-

dılar. O yerə kì, Nəsìr həmìşə şəhərə qayıdanda orada da-

yanıb ata-anasının ruhuna dua edərdì. Çatdılar, mafənì 

yerə qoyduqdan sonra molla üzünü camaata tutub adətì 

üzrə dedì: 
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- Mərhumun kìmə borcu olub, desìn. Əzìzlərì buradadı 

ödəyərlər. 

Nəsìrìn heç kìmə böyük borcu yox ìdì. Xırım-xırda borcu 

olan adamlar da üstün vurmayıb yerbəyerdən dìlləndìlər: 

- Xoş halalı olsun, Allah rəhmət eləsìn…  

Molla yasìn oxuyub qurtardı. Cənazənì ehmalca götürüb 

qəbrə salladılar, üzərìnə daş düzüb torpaqladılar, ta o 

vaxtacan kì, xırda təpəcìk yarandı. Axırda da dua edìb, 

onu o daşın, torpağın altında qoyub, ehsan yemək üçün 

yas evìnə qayıtdılar. Təzə məkanında Nəsìrìn daha heç 

bìr qayğısı, problemì yox ìdì... 

Üç, yeddì, cümə axşamı, qırx. Ev sovulmuş dəyìrmana 

dönmüşdü. Düz bìr ìl yas vaxtı gəlməyìb, sonradan ya-

xınlıqda toya gələnlər də başsağlığı vermək mìnnətì ìlə 

qapıya gəlməkdə, ehsan yeməkdə davam edìrdìlər. Bìr bì-

rìncì gün xeyrat yeməyə ürəklərì gəlmədì. Sonra baxırdı-

lar ki, süfrədə nə çatışır, nə çatışmır. 

Nəsìrìn özünü doqquzuncu mərtəbədən aşağı atması hələ 

də sìrrlì olaraq qalmışdı. Kìmì güman edìrdì kì, yaşaya 

bìlmìrdì, borcdan, çətìnlìkdən cana yığılmışdı, qurtardı 

dünyanın əzabından. Kìmì də deyìrdì kì, ola bìlsìn başı 

hərlənìb, özünü saxlaya bìlməyìb. Çoxlarí belə düşünür-

dülər kì, heç ola bìlməz özü-özünü atsın. Yəqìn kìmsə gö-

zü götürməyən adam ìtələyìb atıb yerə. Ölümü ìlə əlaqə-

dar polìs bìr ay ìş yerìnə gəlìb-getdì, sorğu-sual etdì, bəlkə 

bìr dəlìl-sübut aşkar eləsìn. Sorğu-sual edìlənlər də öz ìfa-

dələrìndə Nəsìrìn vìcdanlı, ömründə rüşvət almayan, heç 

kìmlə düşmənçìlìyì olmamasını qeyd eləyìrdìlər. 

Müstəntìq heç nə tapmayanda redaktorun boynuna özü 
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üçün “vìzìtka” sìfarìşinì qoyub ìşì bağladı. 

Qəzetìn növbətì sayında Nəsìr haqqında böyük nekroloq 

vermìşdìlər. Şəklìnì kadrlar şöbəsìndəkì şəxsì ìşìndən gö-

türmüşdülər. Nə qədər gözəl söz var yazmışdılar: “sadə, 

səmìmì, ìşgüzar, ìstedadlı, vìcdanını heç nəyə satmayan, 

əvəzsìz ìnsan, bacarıqlı kadr... onun xatìrəsì daìm qəlblər-

də yaşayacaq... Yoldaşlarından bìr qrup.” 

Sağlığında bìr dəfə də olsun Nəsìrìn vəzìyyətì ìlə maraq-

lanmayan baş redaktor günahını yuyurmuş kìmì bankda 

onun uşaqlarının adına hesab açdırır, onlara yardım et-

məklə həm də özünün alìcənablığını reklam eləyìrdì. 

Ədəbì jurnalda ìşləyən dostunun da ürəyì yumşalmışdı. 

Əlyazmalarını çoxdan aldığı, lakìn üstündə “qonaqlıq” ol-

madığı üçün o vaxt oxumaq belə ìstəmədìyì hekayələrdən 

bìrìnì jurnalın növbətì sayında dərc etdìrmìşdì. 

Başlanğıcda belə bìr cümlə də yazmışdı: “O, yaşasaydı ən 

böyük yazıçılardan bìrì ola bìlərdì…” 

Ìllər keçəcək, uşaqlar böyüyəcək. Böyük oğlunun xatìrìn-

də atası bìr yuxu kìmì qalacaqdı. Həyat yoldaşı da Nəsìrì 

daha əvvəlkì kìmì yox, ötəndən-ötənə xatírlayacaq. Söz 

düşəndə uşaqlara deyəcəkdi: atanızın ağlı olsaydı, özünü 

doqquzuncu “etajdan” atmazdı. Sonra kìmìnləsə aìlə qu-

rub yaşamaq ìstəyəcək və Nəsìr olacaqdı əfsanə. Elə bìl 

heç o adda adam olmayıb. Əlì Kərìm demìş: 

“Ağlama, könlüm, kìrì, 

Bu adda, bu nìşanda o gözəl gənc 

Cahanda olmayíb, olmayíb, olmayíb...” 

Şüttəmam. 

*** 
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- Nəsìr müəllìm, çay ìstəyìrsìz? – katìbə qız qapını arala-

yıb gördü Nəsìr başını söykəyìb açıq pəncərənìn taxtapu-

şuna. Deyəsən heç qapının açılmağını da eşìtmədì. 

- Nəsìr müəllìm, sìzə nə olub? Nəsìr müəllìm! - Qız təlaşla 

ona sarı yüyürdü. Bìlìrdì kì, ürəyinə görə hərdən “valì-

dol” atır. 

O, ağır-ağır başını qaldırdı. Bayaqdan bərì onu yoran dü-

şüncələr rəngì-ruhunu aparmış, çöhrəsìnì kağız kìmì 

ağartmışdı. Fìkìrləşdì kì, katìbə qız bìr az da gec gəlìb çıx-

saydı, onu fìkìr-xəyaldan ayıltmasaydı, bəlkə də ürəyì ona 

namərdlìk edəcəkdì. 

- Sağ ol, xanım qız, keçìb getdì. Çay?.. Yox, nə əzìyyət çə-

kìrsən... Ìçmìrəm. 

- Yenə ürəyìnìzdì?.. Yoxsa... 

- Hə, səfeh axır vaxtlar heç sözümə baxmır. 

- Bìr həkìmə göstərìn də. Cavansız, nìyə özünüzə yazığı-

nız gəlmìr, belə olmaz axı? 

Katìbə qız xoş ətrì ìlə bərabər otağı tərk etdì. O, pəncərə-

nìn önündən çəkìldì. Bìr daha aşağı baxmadı. Otaqda qə-

rar tutmayíb dəhlìzə çıxdı. Lìftì uzun-uzadı gözləməyə 

səbrì çatmadı. Pìlləkənlərlə düşmək əziyyət olsa da hər 

halda pəncərədən düşməkdən sərfəlidi, - düşünərək gü-

lümsündü. Doğru deyìrlər, ìnsanın başına nə ìş gəlsə be-

karçılıqdan, bìr də pulsuzluqdan gələr. Bekarçílığa, işsiz-

liyə, pulsuzluğa ölüm! Yaşasın zəka, insaní xoşbəxt edən 

ağıl. Ağıl olanda bütün çətìnlìklərə çarə tapılar. Təkcə 

ağılnanmı?..Vay halına ki, ətrafın dələduzlarla dolu ola… 

Xatìrìnə bìr vaxtlar tez-tez oxuduğu bayatı düşdü: 

Əzizinəm gül əllər, 
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Ağ biləklər, gül əllər. 

Dəryaca ağlın olsun, 

Kasıb olsan, güləllər... 

O, başını qaldırıb kimsəyə baxmadan xeyli getdikdən son-

ra, nəhayət deyəsən nə edəcəyini, hara gedəcəyìnì qərar-

laşdırmışdı. Həmişəki  kimi qayğılı görsənìrdì. Yol boyu 

qulağına şìrìn bìr səs gəlìrdì: 

- Ata gəldì, ata gəldì... Ata mənə “çkalad” alaysan, hə? 

Pulun olanda alaysan, hə?.. 

1995. 

BASABAS   

(və ya metroda erotika) 

Adi iş günlərindən biri idi. Günortaya yaxın rəisin qəfil 

zəngi, telefonun dəstəyindən gələn acıqlı səsi baş mühən-

disin qanını qaraltdı: 

-Haradasan, işdə, ya istırahətdə? 

-Cənab rəis, əlbəttə, işdəyəm. Nə qulluğunuz? 

-Qulluğun özünə qalsın, “dünyadan” xəbərin var? 

Yerbəyerdən mənə siqnallar gəlir ki, metroda aləm qarışıb 

bir-birinə, basabasdı. Stansiyalarda adam əlindən tərpən-

mək olmur. Xeyir ola, səbəb nədir ki, basırııq yaranıb? 

Heç maraqlanmısanmı? Təcili öyrən, mənə məruzə elə... 

Dəstəyi hirslə yerinə qoyan rəisin üstünə qışqırmasından 

baş mühəndisin boğazı qurumuşdu: olmaya haradasa qə-

za baş verib?! 

Baş mühəndis başılovlu növbə ilə stansiyaların hamısıyla 

əlaqə saxlayaraq, texniki vəziyyətin durumu ilə maraq-
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landı. Ciddi-cəhdlə, nə baş verdiyini öyrənməyə çalışdı. 

Stansiyaların hər birində qatarların saz halda fırlanması-

nı, heç bir qəza şəraitinin olmamasını eşidib çox sevindı. 

Həm də, eyni zamanda, təəccübləndi. Əgər hər şey qay-

dasındadırsa, bəs niyə basabas olsun? Stansiyalarda nəyə 

görə adam əlindən tərpənmək mümkün olmasın? Görə-

sən, bu basabas nə ilə əlaqədardır? 

Baş mühəndisi fikir götürmüşdü. Gözü telefonda qalmış-

dı ki, yenə rəis zəng vurub bər -bəzəkli sözlərlə onu qına-

yacaq. Sonra da əsəbiləşib öz təbirincə desək, ”burcutma-

dan” ərizəsini yazmağı məsləhət görəcəkdi. Hara zəng 

vursa da, nə qədər çalışsa da işçılərdən heç birisi basaba-

sın yaranmasının səbəbini aydın izah edə bilmədi. 

Yox, belə qala bilməzdi, mütləq bir səbəb tapmaq lazım 

idi. Elə bir səbəb ki, texniki vəziyyətə aid olmasın, günah 

ondan kənar olsun. Ağlına cürbəcür fikirlər gəldi. Bəlkə 

basabas hava şəraitinə görədir? Ola bilsin çöldə hava pis-

dir, ona görə də camaat metroya təpilib? Telefonla öyrən-

di, dedilər xeyr, hava nə soyuq, nə də qızmar deyil və ha-

va bürosunun məlumatına əsasən yaxın gələcəkdə hava-

nın dəyişməsi də gözlənilmir. Bəlkə avtobuslar işləmir? 

Sürücülər gediş haqqını qaldırmaq üçün planı bəhanə 

edib tətil edirlər? Yenə telefona əl atdı, yerüstü nəqliyya-

tın durumunu öyrəndi. Bu ehtimal da özünü doğrultma-

dı. Bəs onda nə baş verib? Olmaya müxalifət - mərkəzdə, 

yerin üstündə mitinq keçirməyə icra hakimiyyətindən ica-

zə ala bilmədiyindən, istəyinə çatmaq üçün yerin altında 

öz aksiyalarını keçirməyə qərar verib? Belə olan halda 

bəs, polis hara baxır? İstədi tez polis şöbəsinə xəbər etsin. 
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Amma, bu da ağlabatan deyildi. Çünki, basabas bir yerdə 

yox, stansiyaların əksəriyyətində idi. Hardaydı bizim mü-

xalifətdə elə güc, eyni anda xeyli insanı müxtəlif yerlərdə 

toplaya bilsin. Daha onlara inam da qalmamışdı... 

Ehtimallar azaldıqca, baş mühəndisin də səbri tükənirdi. 

Kabinet ona dar gəlir, havası çatışmırdı. Könlündən otaq-

dan çölə çıxmaq keçdi, ağlına maraqlı fikir gəldi: özü də 

metroya gedib basabasa qarışsın. Həmışə olduğu kimi 

onu bu çətinlikdən yalnız o sevimli, qadasın aldığı xalq 

qurtara bilərdi. 

Həqiqətən metroda adam əlindən tərpənmək olmurdu. 

Qatarlar normal işləyirdi, işçilərin ha- mısı öz yerində idi. 

Hər şey qaydasında olsa da, adamlar nədənsə,metrodan 

çıxmağa heç tələsmirdilər. Narazılıq edən də yox idi. Xalq 

qəribə tərzdə səsini içinə qısıb dayanmışdı. Birdən baş 

mühəndis başını qaldırıb adamların nəfəs çəkmədən hey-

ranlıqla gözlərini dikdikləri reklam üçün tavandan asıl-

mış telemonitorlara tərəf baxdı. Heyrətindən yerindəcə 

dondu, ağzı açıla qaldı... Ekrandakı gənc sarışın xanımın 

gözəl, dar donunun kəsik yerlərindən görünən ağappaq 

bədəni, dayanma pozası, tamamilə açıq, qabaran gen si-

nəsindəki qırmızı gilələr, dalısıyca növbə ilə digər əzala-

rının da nümayişi baxdıqca adamın ağlını başından alırdı. 

Gördükləri nə qədər cəlbedici olsa belə, vəzifə borcunu 

xatırlayıb gözünü monitordan çəkdi. Qəzəbindənmi, yox-

sa həyasındanmı sifəti pörtüb qızardı. Hirsini yaxınlıqda-

kı işçilərin üstünə tökdü: 

-Korsuz, nə olub mal kimi başınızı aşağı sallayıb durmu-

sunuz? Bir başınızı qaldırıb “dünyaya”  baxın da, ay 
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bədbəxtlər...Yoxsa, sizə də ləzzət verir, eləmi?.. 

Sən demə monitorların dispetçeri xəbəri olmadan video 

diski səhv salıbmış. Qadasın aldığım xalq isə nə vaxtdı ki, 

bütün stansiyalardakı basırıqda olan-qalan dərdlərini, 

kredit-nisyə borclarını unudaraq nəfəsini dərib, gözünü 

qırpmadan reklam əvəzinə erotikaya tamaşa edirmiş!.. 

Həmin hadisədən sonra rəhbərlik gələcəkdə metroda baş 

verə biləcək bu sayaq basabasların miqyasını  azaltmaq 

üçün perronlarda asılmış reklam monitorlarının sökülüb, 

əvəzinə onların kiçik ölçülüsünü, daim hərəkətdə olan va-

qonlarda quraşdırılmasına göstəriş verdi. 

O gündən metronun az qala hər qarışında o qədər reklam 

yerləşdirildi ki, insanların diqqəti yoruldu. Nə göstərilmə-

yindən asılı olmayaraq daha kimsə, başını qaldırıb heç bir 

monitora baxmırdı... 

2005. 

“HALALLIQ”  XƏCALƏTİ 

Rüşvət hörmətə çevriləndə... Günümüzün “halallıq aşiqləri”nə 

həsr olunur… 

Vətəndaşları yaşayış yeri üzrə qeydiyyata аlmа şöbəsinin 

rəisi Zahir müəllimin каbinetindən çıxandan sonra Sadı-

ğın əhvalı qarışmşdı. Fikirləşməkdən başı аğrıyırdı. Yenə 

gedib кimə аğız аçsın, кimdən yalvarıb borc pul istəsin? 

Yadınа düşdü, Мəhərrəm müəllim оnа tapşırmışdı ki, rəi-

sin yanından çıxanda mənə zəng еdib vəziyyəti danışar-

san. İndi nə desin? Desin кİ, sən tapşırsan da pul istədi? 

Sağ оlsun, hər hal аz iş deyildi. Оnun adını çəkən кimi 
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Zahirin rəftarı dəyişmiş, əvvəlki boz sifəti mülayimləş-

mişdi: 

- Qardaş, düzdür, о кişi zəng vurub səni tapşırıb, аmmа, 

heylə döyül ахı, gərəк аz-çох nəsə оlmalıdır, halallıq mə-

sələsi… Bах, gəl belə danışaq. Sən şəhərin eyni küçəsində 

olsa da, yeni еvə кöçmüsən, bu qədər də sənəd yığıb top-

lamısan. Sağlığına qismət! Havayı düzəltmisən? Pul ver-

misən də, heyləmi? Bə biz burada nəyik sənin üçün? Düz 

demirəm? Hər kişinin öz ruzisi var da… 

Sadığı хəcalət təri bürümüşdü. Çünki, söhbətin məğzi on-

da olmayan pulun üstünə gəlirdi. Аrtıq bununla neçənci 

dəfəydi, bu kabinetdə tər tökürdü, gəl ki, bir ildən çox idi 

təzə aldığı evin qeydiyyatına düşə bilmirdi. Həmişə də 

sənədlərində bir «qəmbərqulu» tapılırdı. О, da qalmışdı 

get-gəldə. Qanunun aliliyi, qanunçuluğun  «qorunması» 

naminə görülən bu çarpışmaların mahiyyətini anlamaq 

üçün böyük ağıl sahibi olmağa ehtiyac yox idi. Zahir mü-

əllim işçisi vasitəsilə ona məsələnin həllinin ən sadə yo-

lunu – şirinliyin miqdarını  da başa salmışdı. Neynəsin, 

həmin miqdar о qədər böyük idi ki, bir illik maaşı da bıs 

eləməzdi. Deyilən miqdarı hardan tapa bilərdi? Toplamaq 

istəsəydi, gərək bir il nə yeyəydi, nə də içəydi. Borc da ki, 

кim dəliydi о boyda pulu ona versin, sonra da oturub il-

lərlə gözləsin ki, Sadıq nə vaxt borcunu qaytaracaq. Оn-

suz da hamı görürdü ki, о quru maaşa dolanır. Rüşvət 

alıb vermək hər oğulun bacarığı olmadığı kimi, onun da 

əlindən gəlmirdi. 

 - Ha indi neyniyax, qardaş..? 

 - Zahir müəllim, vallah nə deyim. Аllah yoxun üzün qara 
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еləsin. Оlsaydı heç о kişiyə ağız аçmazdım, çoxdan məsə-

ləni yoluna qoyardım, - Sadıq alnının tərini sildi, - başa 

düşürəm, düz deyirsiz, nəsə etmək lazımdır. İnanın Аlla-

ha, bilsəniz nə qədər vicdan əzabı çəkirəm imkansızlıq-

dan… 

- Yaxşı, de görüm nəyə gücün çatar? Az-çox nəyin var? 

Sadığın ürəyi sıxıldı, dili dolaşdı: 

 - Nə deyim, çox azdır, bir əlliliyim var. 

 Cavab rəisi heç açmadı: 

- О kişi оlmasaydı, аzından səndə olanın оn dənəsini ala-

caqdım. Аltısı heç, keçdim kişinin xatirinə, get dördünü 

gətir, gəl sənədini al, halal xoşun olsun. Razılaşdıq?.. 

Sadıq işi düzəlməsi xatirinə əlacsızlıqdan etiraz etmədi. 

Buna da şükür! Düzdür, Мəhərrəm müəllim telefonda 

ona tapşırmışdı ki,  ки, pul istəsələr bir manat  da vermə, 

tapşırmışam. Lakin, nə olsun? Оla bilməzdi heç pul ver-

məsin. Аz da olsa, gərək əlini cibinə salsın. Heç nəsiz yax-

şı çıxmazdı axı! Sonra nə deyərlər onun üçün. Bu günün 

sabahı var. Sabah bu insanla hardasa üzbəüz gələ bilər, işi 

düşər, о zaman niyə utanıb ölsün? 

- Zahir müəllim onda mənə bir gün vaxt verin. Görüm 

hardansa tapa bilərəmmi? 

     - İşində ol! 

Yalnız kabinetdən çıxandan sonra səhv etdiyini, olmayan 

pulu ən tezi üç-dörd günə tapa biləcəyini düşünəndə qanı 

qaralmışdı. Evə çatanda əsən sərin кülək tərini qurutduq-

ca fikrini dəyişdi: «İki dənə bəsidi. Deyərəm gücüm buna 

çatır. Мəhərrəm müəllim tapşırandan sonra nə deyə bilər 

кi». Tez anasının qohumu Мəhərrəm müəllimə zəng vu-
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rub razılıq etdi: 

 - Мəhərrəm müəllim, Аllah кöməyiniz оlsun, çox sağ 

оlun, düzəldi çətinliyim. 

  - Necə düzəldi, pul аldı səndən? 

  - Yox, hələ verməmişəm. 

   - Аncaq, о, istədi, eləmi? Düzünü de. 

Sadıq udqundu, istədi deməsin, gəl ki,yalan danışmağı 

bacarmırdı: 

 -Bəli. Sizin sayənizdə çox istəmədi. Şükürallaha, yüngül-

vari razılaşdıq. 

- Sənə nə tapşırmışdım? Nahaq görə razılaşmısan. Gözlə 

telefonda… 

О, başqa bir telefonla deyəsən şöbə rəisinə zəng vurub 

acıqlandı: 

-Utanmırsan, ayda-ildə bir dəfə adam tapşırıram, ondan 

da pul umursan. Sən nə qədər acgöz insanmışsan! Qudu-

rubsan? Pul gözünü tutub, rayonun prokurorunu da say-

mırsan? 

- Мəhərrəm müəllim, qətiyyən еlə оla bilməz, - Zahir özü-

nü təmizə çıxarmağa çalışırdı, - yəqin işçilərin günahıdl, 

səhvə yol veriblər, tanımayıblar, qanmayıblar. Mütləq 

araşdıraram… 

Мəhərrəm müəllim hirsindən telefonu qapayıb, оnun sə-

sini кəsdi: 

- Еşidirsən, bu gün gecdir. Sabah gedib sənədini alırsan, 

bir manat da vermirsən. Bildin? 

     - Baş üstə! 

Sadıq Мəhərrəm müəllimə danışdıqlarına görə peşman 

oldu. Хeyli vaxt özünə gələ bilmədi. Niyə о pul söhbətini 
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danışdı?! Sabah Zahirin qarşısına necə çıxacaqdı? Gərək 

gizləyəydi, deməyəydi. Yenə deyir pul vermə. Necə ola 

bilər кi, iş görülə, pul verməyəsən?! Heç еlə iş olar? Sonra 

eyib edərdilər. Мümkün deyildi, heç cürə bacarmazdı… 

Sadığın səhərədək gözünə yuxu getmədi. Üzərində аğır 

borc yükü olan adamlar sayaq narahatlıqdan bilmədi ba-

şına nə çarə qılsın. Sabahı günü Zahir Sadığı qaş-qabaqla 

qarşıladı: 

- Аyıb döyül, о nə sözdü gedib kişiyə çatdırmısan? Sən-

dən güclə pul istəyən oldu? Söhbət getdi halallıqdan… 

Dünəndən bəri fikirdən «ətini yeyən» Sadıq utandığından 

büzülərək üzürxahlıq еtdi: 

- Аllahım haqqı, bilərəkdən olmadı. Soruşdu necə oldu, 

mən də еlə dilucu söhbət etdim. Yalan demıyi bacarmadı-

ğımdan olanı danışdım. Мən nə bilim кi, belə hirslənəcək. 

Bilsəydim danışmazdım. Elə аcıqlandı кi, daha gedib кim-

dənsə pul istəməyə də cürət etmədim… 

- Neynək,- rəis təəssüflə boğazını аrıtladı, - canın sağ ol-

sun. Dünənki əllilik üstündədir? 

- Bəli, - Sadığın çiçəyi çırtladı. 

- Ver görüm. Hamı fikirləşir кi, mən rüşvət alıram. Am-

ma, elə deyil. Əsas məsələ halallıqdır. İnsan iş görəndə 

halallıq verib аlmadısa, о işin bərəkəti, хеyri də olmur. 

Аxşamüstü gəl, sənədini apar.  

- Sağ оlun, rəis, – Sadıq utana-utana əlliliyi оna verdi, - 

xoş halalınız, ömrünüz uzun olsun!.. 

Çölə çıxıb sinədolusu nəfəs aldı. Sanki, onu əzən-ağır yük 

üzərindən götürülmüşdü. Çoxa gücü çatmasa da, az pulla 

rəisin xəcalətindən çıxmışdı!.. 
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Daha Мəhərrəm müəllimə heç nə deməyəcəkdi. Оnun ta-

mam  insafı yoxmuş, - düşündü, – guya özü məvaciblə 

dolanır,kimsədən “halallıq” almır. Heç “halallıqsız” da 

varlı yaşamaq olar? Bax, o, niyə varlana bilmir? Çünki, 

vəzifəsi, səlahiyyəti, alacağı “halallığı” yoxdur, ona görə 

də kasıbdır. Yəqin alnına yalnız “halallıq” vermək yazı-

lıb... Vallahi, pulu olsaydı bacardığından  çalışardı onun 

xeyrinə iş görən kimsə narazı qalmasın. Neynəsin adət 

belə idi, ağlı kəsəndən belə görmüşdü. Başqa cür yaşamaq 

könlünə yatmırdı. Hərgah, nə vaxtsa azca imkanı оlanda 

gərək yüngülyaraq Məhərrəm müəllimin də «halallığını» 

ödəyəydi, kişi zəhmət çəkib Zahirə zəng vurmuşdu. Allah 

qoysa, yaxınlarda maaşının artmasını gözləyirdi, yüz faiz 

üzüqara qalan deyildi. Аdi «halallıqdan» ötrü, axı, nəyə 

görə özünü kiməsə borclu hiss etməliydi?! Ölüb, yerə gir-

mək ondan yaxşıdı.  

Bu səbəbdən, о, “borcunu” ödəyənədək yeni qeydiyyata 

görə təzələnən pasportuna, oradakı şəklinə hələ ki, xəca-

lətindən şəstlə baxmağa üzü gəlməyəcəkdi. Hərə dünya-

da həyatdan bir cür zövq alırdısa, o da belə məsələlərdə 

xəcalətli qalmamaqdan xoşhallanırdı... 

12.2006. 

“BADBAXTLAR...” 

Neçə aylar idi əyalətdəki qəsəbəyə yeni icra başçısı təyin 

olunmuşdu. Özünü bu kiçik şəhərə bərabər böyük qəsə-

bənin xanı hiss edən başçını yerli əhali öz aralarında “eh-

tiram” əlaməti olaraq Yekəxan müəllim adlandırırdılar. 
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Yəni yekə, böyük xan. Həqiqətdə ölkədə ondan da böyük  

xanlar mövcud olduğundan BÖYÜKLƏR-in xətirlərinə 

dəyməməsi üçün böyük sözünü yekə ilə əvəzləmişdilər. 

Yekəxan müəllim əvvəllər başqa kiçik qəsəbələrdə icra 

başçısı işləyəndə aktiv, fəal məmur kimi ad çıxarmışdı. O, 

təkcə pul yığmaq yox, pulun yerini axtarıb tapmağı da ba-

carırdı. Odur ki, işlədiyi qəsəbəyə başçı təyin ediləndə 

pulyığmaq qabiliyyətinin nəticəsi olaraq heç nəsiz post 

tutmasına ürəyində xeyli sevinmişdi. Bu elə bir zamanda 

baş vermişdi ki, “korrupsiyaya qarşı geniş mübarizə” 

kampaniyası başlanmışdı. Amma, heyf ki, Yekəxan mü-

əllimin sevinci uzun çəkməmişdi. Təyin edilən gündən bir 

həftə sonra BÖYÜKLƏR-dən biri kabinetinə çağırıb ona 

haqq-hesabı xatırladıbmış. Necə deyərlər: ”slujba” öz ye-

rində, “drujba” öz yerində”... Haqq-hesab da nə qədər ol-

sa yaxşıdı – təzə maaşın on ili həcmində!.. Deyilən pulu 

Yekəxan müəllimin birdəfəyə vermək imkanı çatmadığın-

dan möhlət istəmişdi. .. 

O, korrupsiya – filan söhbətlərinə baxmayaraq işin gec-tez 

belə olacağını uzun illərin məmuru kimi gözəl anlayırdı. 

Başqalarından əvvəlcədən alındlğı halda, ondan təyinat-

dan sonra haqq istənilməsini, ona qarşı BÖYÜKLƏR tərə-

findən edilən jest, hörmət hesab edirdi. Məlum idi ki, az 

müddətə, necə var, etimadı doğrultmalıydı. 

Təcrübəsindən bilirdi nələri etmək lazımdır. İdarəsinin 

baş mühasibinə göstəriş verdi ki, onun icazəsi olmadan 

dövlətdən ayrılan büdcədən bir manat belə işlədilməsin. 

“Guya” büdcənin qayğısına qalmaq adı ilə bütün maddi 

ayırmaları – güzəştləri, yardımları, mükafatları, xeyirsiz 
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ictimai tədbirlərə pul köçürmələrini dayandırdı. (Özünə 

sərf edən qaydada “əritmək” üçün.) Belə xeyirxah işlərə 

daha çox məhəllə başçılarının daxili imkanlarından istifa-

də edilməsini göstəriş verdi! Sonra, abadlaşma adı altında 

qəsəbəki parkın təmirinə başladı. Qəsəbədən keçən yolla-

rın, mərkəzi küçələrin ətrafındakı mağaza və ticarət köşk-

lərini sökdürdü. Küçələri sağdan və soldan yarım metr 

böyüdəndən sonra, yenidən yol kənarlarını əvvəlki ob-

yekt sahiblərinə təzə qiymətlə satdı. O, “aylıq pulun” artı-

rılmasından narazılıq edən, özlərini qəsəbənin “ziyalıları, 

elitası” sayan obyekt sahiblərinin hamısına pulyğma işini 

tapşırdığı müavini vasitəsilə ismarıc göndərdi: “Ağıllı 

olun. Birdəfəlik anlayın, başınızı aşağı salıb sakit çörəyini-

zi qazanmaq istəyirsinizsə hər ay müəyyən edilən haqqı 

ödəmək vacibdir!.. Xətir-hörmət itməməlidir. Necə deyər-

lər: “slujba” öz yerində, “drujba” öz yerində...” 

Elə bu ismarıcın ardınca qəsəbədə qanunsuzluq, ədalət-

sizlik başlamışdı “at oynatmağa”. Baş verən “hərki – hər-

kilikdən” Yekəxan müəllimin xəbəri vardı, heç vecinə də 

deyildi. Nə də özünü günahkar saymırdı. Çünki, “yuxarı” 

ondan ədalətdən öncə “haqq” tələb edirdi. Təkcə ehtiyat-

landığı, çox da ağ eləyib BÖYÜKLƏR-in qınağına tuş gəl-

məmək idi. 

Əsas məsələlərdən biri də BÖYÜKLƏR keçən küçələrin 

tez-tez rənglədilməsiydi. Xüsusilə, kasıblar məhəlləsində-

ki yoxsulluğu, səfaləti onların görməməsi üçün, “daxili 

imkanlar hesabına” küçələr boyu üstü bəzəkli, hündür di-

varlar tikdirmişdi. 

Aylar, illər keçdikcə camaat da yaranmış haqsızlıqlara ar-
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tıq alışmış, vərdişini almışdılar. Alışmayıb neyləyəsiydi-

lər ki... Əvvəlki başçının dövründə səsini qaldıranlar ol-

muşdu. Nə dəyişilmişdi? O zaman etirazçıların hərəsini 

bir yolla  yerində otuzdurdular. Narazılar yuxarıların diq-

qətini çəkmək üçün piket, mitinq eləmək istədilər. Başçı 

polis dəyənəyi ilə iştirakçıları döydürüb meydanlardan 

qovmuşdu. Bir növ başa salmışdı ki, sərbəst toplaşmaq 

azadlığı yalnız onun icazəsi ilə mümkündür, vəssalam. 

Əks halda anarxiyaya imkan verməyəcək. 

Əslində isə anarxiyanı özü yaratmışdı. Sakinlərin dərdi-

səri, kasıb-küsubu ilə maraqlanmaqdansa, qəsəbənin ən 

gəlirli işlərini öz adamları arasında ata malı kimi bölüşüb 

pul toplamaqla məşğul idi. Piket, mitinqdən bir iş çıxma-

yacağını anlayanda camaat BÖYÜKLƏR-ə şikayət məktu-

bu yazıb yüzlərlə, hətta minlərlə imza topladılar. 

Vəziyyət o dərəcəyə gətirilmişdi ki, köhnə başçı daha ar-

tıqlaması ilə xərcini çıxarmış, yuxarıdakılar da ondan gə-

lən şikayətlərdən yorulmuşdular. Belə olduğu üçün BÖ-

YÜKLƏR vətəndaşların tələbinə uyğun problemin həllini 

tapdılar: başçıların yerlərini dəyişdilər. Yekəxan müəllimi 

bu qəsəbəyə, köhnəni isə onun yerinə təyin edilməklə mə-

sələ yoluna qoyuldu. Bir başçını, daha doğrusu bir pul 

“sağıcısı”nı digəri əvəzlədi... 

Yekəxan müəllim ilyarım işləyəndən sonra camaat yağış-

dan çıxıb, yağmura düşdüyünü dərk etdi. Özbaşınalıq 

azalmaqdansa artmışdı. Keçmiş başçı rüşvəti qazancı 

olanlardan istəyirdisə, yeni gələn ucdantutma bütün ob-

yektləri “nəzir-niyaz” verməyə məcbur edirdi. “Bacarmır-

san, yerini ver, bacarana. Xoşun gəlmir, köç başqa yerdə 
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yaşa”. 

İnsafən, Yekəxan müəllim heç də özünü tam ağa saymır-

dı. Başçılıq etdiyi əraziyə bütövlüklə icarəyə götürdüyü 

obyekti, “müəssisəsi” kimi baxır, özünü buranın müvəq-

qəti baş icarədarı duyurdu. Onun ən ümdə vəzifələrindən 

biri vaxtlı-vaxtında yuxarılara icarə haqqını ödəmək idi. 

Yekəxan müəllim də əvvəlki yerli başçının yolu ilə gedə-

rək kənarda yaşayan qohum-əqrəbasını başına yığıb “ko-

mandasını” düzəltmişdi. Aşkar idi ki, o, buralı deyildi. 

Deyilənə görə Yekəxan müəllim Məmmədhəsən əminin 

eşşəyini əlindən alan Xudayar bəyin nəslindən imiş. Xu-

dayar bəyin nəvə-nəticələri isə ölkədə o qədər törəyib art-

mışdılar ki, onlarla nəinki, hər qəsəbədə, az qala hər mə-

həllədə də rastlaşmaq olardı. 

Narazı olsa da, camaatın yenidən etiraz aksiyalarına baş-

lamağına tamam həvəsi sönmüşdü. Başçının dərəbəyliyi-

nə dözmək istəməyən, özlərini “elita” hesab edənlər təzə-

dən BÖYÜKLƏR-ə müraciət üçün  imza toplamaq çağırışı 

etdilər. Gəl ki, hər təzə gələn başçının əvvəlkindən də in-

safsız olduğunu görən camaatın “HALAL” başçının 

mümkünlüyünə inamları tamam  itmişdi. Bir yolu vardı, 

onu özləri seçmək. O halda da BÖYÜKLƏR-i qəzəbləndi-

rərdilər ki, siz başçı seçənsinizsə, onda biz nəyə gərəyik?! 

Bir çoxlarını da Yekəxan müəllim dolanışıqlı işlə, ev növ-

bəsi, xüsusi imtiyazla əl-qollarını bərk-bərk bağlamışdı, 

səslərini çıxara bilmirdilər. Baş aparan bir neçəsini də 

“xuliqan” adı ilə həbs etdirmişdi. Ona görə də başçının 

“radikal müxalifət” adlandırdığı ədalətçilər deyilən dəs-

tənin təşəbbüsü ilə yazılan məktuba güc-bəla ilə cəmi vur-
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tut, qırxdan bir az çox imza toplanmışdı. O da aydın ol-

muşdu ki, həmin adamların xeylisinin pasport qeydiyyat-

ları qəsəbəyə aid olsa da, həqiqətdə kənar şəhərdə yaşa-

yanlardır. İmzaların ötən dəfəkindən min dəfələrlə az yı-

ğıldığını görən etirazçııların öndə gedən lideri aksiyanın 

təxirə salınmasını məqsədə uyğun saydı: 

-Nəticədən belə çıxır ki. vətəndaşlar öz başçısının özbaşı-

nalığından hələ  yetərincə narazı deyillər və çoxluq başçı-

nın dəyişilməsini istəmir. Onları belə yaşamaq təmin edir. 

Demək, qəsəbənin camaatı özünə layiq “sevimli başçısını” 

tapıb...  

Sakinlər başa düşürdülər ki, bu xan olmasın, başqa xan 

olsun, nə dəyişəcəkdi? Bəlkə bunun gözü ötən vaxtda bir 

az doyar. Nahaqdan onu “əvəzolunmaz yekə” adlandır-

mırlar. 

Məsələdən hali olanda Yekəxan müəllim qıçlarını özünə-

məxsus qaydada bir-birinin üstünə aşıraraq başçı kreslo-

suna yayxanıb piyli qarnını qaşıya-qaşıya, niyyətləri baş 

tutmayan etirazçılara doyunca gülmüş, uğunduğundan 

amanı olmayıb, ürəkdən bircə kəlmə söz deyə bilibmiş: 

-Badbaxtlar... 

Başçı haqlı idi: heç demə bu boyda xoşbəxt qəsəbənin ən 

bədbəxtləri bu narazı zavallılar imiş... Çünki, mövcud 

“yekə həqiqət” onlara hamıdan gec çatmışdı... 

08.2011 
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YOL   KƏNARINDAKI   YEMƏKXANA 

Böyük ehtiramla dostum Xəzərə... 

Yolun kənarındakı həmin yeməkxana idi, bir az da böyü-

yüb genişlənmişdi. Maşını yeməkxananın həyətinə, uzun 

söyüdlər bitən yuxarı başına sürüb saxladı: 

-Çatdıq. Düşün dincəlin, yemək də yeyərik, - maşındakı 

həyat yoldaşına və iki azyaşlıya tərəf səsləndi. Dalısıyca 

kömək məqsədilə qapıları açıb onların maşından düşmə-

sinə kömək etdi. – Siz gedin o küncdəki stolda əyləşin, - 

yeməkxananın üzbəüz durduqları küncündə görsənən 

boş yeri göstərdi, - mən də əlimi yuyub gəlirəm. 

Yoldaşı bir söz deməyib, uşaqları qarşısına qatıb o göstə-

rən stola tərəf getdi. Əl yumaq bəhanə idi, əslində o, bu 

bəhanə ilə yeməkxananın yan-yörəsini gəzib hərtərəfinə 

diqqətlə baxmaq istəyirdi. 

Ömrünün bugünkü gününü bu yeməkxana üçün ayırmış-

dı. Bakıdan ailəsini götürüb yüz əlli kilometr maşın sür-

məkdə məqsədi bu yol qırağındakı yeməkxanada doyun-

ca çay içib, bişirilən xörəklərdən dadmaq idi. Zarafat de-

yildi, uzun illərdən sonra nəhayət ki, arzusuna çatmışdı... 

Yoldakı, kiçik yeməkxanada istədiyi qədər yeyib-içmək 

çoxdankı, lap çoxdankı arzusu idi. Yadındadır tələbə 

vaxtlarında rayonlarından Bakıya gedəndə, sərnişinlər 

dincini almaq üçün avtobuslar əsasən bu yeməkxananın 

qarşısında dayanırdı. Eşitdiyinə görə avtobusu burada 

saxladığı üçün sürücüyə yeməyi havayı verirdilər. 
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Sərnişinlər də yarım saat ərzində doluşurdular yeməkxa-

naya. Kimi küftə yeyirdi, kimisi kabab sifariş edirdi. Ən 

kasıblar isə çayla başlarını qatırdılar. 

Onun heç çay içməyə də pulu olmurdu. Pulsuzluğunu 

bildirməmək üçün ləngiyib avtobusdan hamıdan gec dü-

şür, sonra nəzərdən yayınıb yaxınlıqdakı ağacların köl-

gəsində gözdən itirdi. Adamlardan avtobusa qayıdan 

görən kimi həyətdəki krandan bir-neçə ovuc su içib nü-

munəvi sərnişin sayaq tez öz yerini tuturdu. Bu bir yox, 

bir-neçə dəfə baş vermişdi. Hər dəfə yeməkxananın qar-

şısında saxlayıb öz ailəsi ilə maşından düşən, ürəyi istə-

diyini alan qayğısız adamlara gizli həsəd hissi ilə baxıb 

arzulamışdı: “ay , Allah, kaş bir gün mənim də maşınım 

olsun, ailəmlə gəlim bu yeməkxanada doyunca çörək ye-

yim... İnşəallah, gələrəm...” 

Amma, o illərdən çox illər keçdi. Çətinliklər, imkansızlıq 

daim onunla yoldaş oldu. Əsgərliyini çəkdi, gənc kadr adı 

ilə neçə-neçə yerlərdə işlədi. Evləndi, illərlə kirayələrdə 

yaşadı, bir otaqlı ev aldı, sonra da işlənmiş bir köhnə ma-

şın aldı. Bütün bunlar ona nə az, nə çox – düz iyirmi ilə 

başa gəldi. Son üç-dörd ildə isə vaxt tapa bilmirdi. Yeni-

yetməlikdən qalan arzusunu həyata keçirmək istəyəndə 

hər dəfə gözlənilmədən bir iş, qayğı ortaya çıxırdı. 

Məcbur olub təxirə salırdı. Şükür ki, bu gün istəyinə yet-

mişdi... 

Həmişə ovucu ilə su içdiyi kranda əllərini tələsmədən yu-

du. Ətrafdakı ağaclıq deyəsən, bir az seyrəlmişdi. İri göv-

dəli ağacların yerini cavan pöhrələr tutmuşdu. Yəqin köh-

nə ağacları kəsib, yerinə cavan ağaclar əkiblər, - düşündü. 
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Həyat belədir, qocaları mütləq bir gün cavanlar əvəz edir. 

Gəl ki, bu cavan agaclardan heç biri o zamankı qara tut  

agacının yerini verməyəcəkdi. Ağacların arasında əzəməti 

və yaraşığı ilə seçilən, keçmişdə qalan tut ağacını xatırla-

yıb heyifsiləndi. Adətən yeri görsənən insanın ölümünə 

acıyırmış kimi... 

Yoldaşı və uşaqları yerlərini tutub onu gözləyirdilər: 

-Mahir, nə uzun çəkdi sənin bu əl yumağın, gəl çıx da, - 

yoldaşı gileyləndi. 

-Sifariş verməmisiz? 

-Gözlədim ki, gəlib özün deyəsən. 

-Nə yemək istəyirsiz? 

-Sən nə yesən... 

-Mən? Əvvəl çay içək, hər bir dərdin dərmanı çay,çay, 

çay... Sonra kabab gətirər. 

O, ofisiantı çağırıb sifarişini etdi və gülümsər baxışlarını 

ailəsindən əsirgəmədi: 

-Hə, istirahət edin, ürəyiniz istəyən qədər dincəlin, yeyin, 

için. Buralar xeyli dəyişib. Stolları təzələnib, divarları 

rənglənib, hər tərəfi səliqəlidir. Keçmişdə burada bir bala-

caboy kök kişi, eni uzununa bərabər aşpaz işləyərdi. Ba-

yaq mətbəx tərəfə göz gəzdirdim görmədim. Bəlkə də 

rəhmətə gedər. Bişirdiyi yeməklərin iyindən adam halba-

hal olardu, illah da ac olanda. Çayı da, xörəkləri də hamı-

sını bir otaqda hazırlayardı. İndi yox, fikir verirəm çay ay-

rı, xörəklər ayrı, kabab isə tamam ayrı yerlərdə hazırlanır. 

Ancaq nədəndisə xörəklərin əvvəlki xoş ətri gəlmir..  

 -Bilirsən də sizi bura niyə gətirmişəm, - yoldaşına xatır-

latdı, - yadındadı, sənə çoxdan bir arzum haqqında da-
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nışmışdım. Bax, hə, bu gün həmin arzuma çatdığım, ona 

qovuşduğum gündür. 

Bu arada həyətə bir avtobus daxil oldu. Qapısının açılma-

sı ilə sərnişinlər həyətə tökülüşdülər. Düşənlərdən sonra 

özünü axtarırmış kimi diqqətlə avtobusun içərisinə tərəf 

baxdı. Bir-neçə yaşlı qadından savayı kimsə görünmürdü, 

bəlkə də sərnışınlərin arasında yenə harasa yayınmışdı. 

İstədi yerindən durub arxasınca getsin, özünü ağacların 

altında axtarsın, tapsın... Cəhdinin uğursuz alınacağından 

qorxub, fikrindən daşındı... 

O, ofisiant gətirən pürrəngi çaydan hamıya süzüb deyə-

gülə, özünü şən tutmağa çalışsa da ürəyini sıxan  qəribə 

düşüncələr beynini çulğaladığı üçün fikirli görsənirdi. 

-Nə oldu sənə, niyə fikirlisən, - yoldaşı soruşdu. 

-Heç, əhəmiyyət vermə. Mən hərəkət dolu yola baxanda 

özümdən asılı olmayaraq qeyri-adi hisslər keçirirəm. Gö-

rürsən.., bir an ara vermir, cürbəcür nə qədər maşın o tə-

rəf – bu tərəfə gedir. Elə bil, qarşı – qarşıya iki çay axır. Bu 

maşınlarda yüzlərlə adamlar, talelər var. İyirmi il əvvəl 

də belə idi, maşınlar sürətlə şütüyürdü. İyirmi il sonra da 

belə olacaq. İnsanlar dəyişsə də bu yol duracaq. Mən də-

niz ləpəsinə, axar çaya baxanda da beləcə fikirləşib hey-

rətlənirəm. Axır, axır, sanki, zamanın, zaman məfhumu-

nun bunlara aidiyyəti yoxdur. Elə özləri də zaman kimi-

dilər... 

-Bu düşüncələrin hamısı yaşlaşmağından irəli gəlir, - indi 

yoldaşı gülümsədi, - iyirmi il əvvəl  belə şeylər ağlına gə-

lirdi? 

Bu zaman orta yaşlı ofisiant yanaşıb isti kabab tikələri do-
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lu boşqabı stolun üzərinə qoydu: 

-Nuş olsun, yenə nə istəyiniz olsa deyərsiz. 

O, getmək istəyən ofisiantı saxladı: 

-Qardaş, sizdən bir söz soruşmaq istəyirəm. Olar? 

-Buyurun, eşidirəm. 

-Çoxdan burada işləyirsiz? 

-Beş ildən çoxdur, necə bəyəm? 

-Həyətdəki ağaclıqda bir böyük tut ağacı vardı. Bəlkə ya-

dına gələr. O cür gözəl ağacı hansı insafsız kəsdi? 

Ofisianat bir qədər düşünüb etiraz etdi: 

-Xeyr, bu həyətdə tut ağacı olmayıb. Gördüyün ağaclar da 

təzə əkilib, iki- üç il olar. 

-Yox, qardaş, olub. Yaxşı fikirləş. Ağlım kəsəndən ye-

məkxananın həyətində  həmişə qara tut ağacını görmü-

şəm, su kranının yanında. Uşaqlıqdan bu yoldan gəlib-ge-

dən adamam, indi mənə bu yeməkxananı tanıdacaqsan? 

Ola bilsin siz o ağac kəsiləndən sonra işləməyə başlamı-

sız... 

-Bildim, hansı ağacı deyirsiz, -ofisiant axtardığını tapmış 

təki sevindi. – O ağac əvvəlki yeməkxananın həyətində 

idi. 

-Necə əvvəlki yeməkxana, başa düşmədim, - təəccüblən-

di. 

-Bax, o yolun ortasını görürsən, - ofisiant əli ilə iyirmi 

metr aralı yolun mərkəzini göstərdi, - yeməkxana əvvəlcə 

yolun kənarı olan orada idi. Üç il qabaq yolu genişləndir-

dilər. Oradakını söküb həmin formada yenisini burada 

tikdik. Tut ağacını heyif ki, köçürə bilmədik... 

Valideynləri dünyadan köçəndən sonra, daha ardıcıl hər 
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il kəndə getmirdi. Rayona gedən yolun genişləndirilməsi-

ni bir dəfə televizorda görmüşdü. Ofisiantı dinlədikcə ar-

zusunu ilk dəfə  danışdığı uşaqlıq dostunun üç il qabaq 

ona təlaşla zənd edib xəbərdarlıq etməsini xatırladı:  

“ - Ayə, eşitmişəm ki, o dediyin yeməkxana plana düşüb, 

yolu genişləndirirlər,  bu günlərdə sökəcəklər. Tez elə, ge-

ciksən arzun gözündə qalacaq...” O zaman başı kiçik oğ-

lunun xəstəliyinə qarışmışdı, heç bir arzu-filan gözünə 

görükmürdü. Başı qarışdı, həmkəndlisinin xəbərdarlığını 

da unutdu. 

“Demək belə... Demək bu yeməkxana, o yeməkxana de-

yilmiş,” - kədərlə düşündü. O yol kənarındakı yeməkxana 

gəncliyində qalmışdı. Buraya isə onu elə oxşar köçürüblər 

ki, eynilə köhnəsi kimidir... 

Qəmləndiyini görən yoldaşı könlünü almağa çalışdı: 

-Fərqi nədir, orda olmasın, iyirmi metr bu yana olsun. Yol 

eyni, ərazi eyni... Kefini pozma, şükür et, bu gün də olsa, 

axır ki, bizi bura gətirib arzuna nail olmusan, istəyinə qo-

vuşmusan... 

-Əlbəttə, şükür, - təsdiqlədi. 

Şükür deməyib neyləyəsydi ki? Taleyi əzəldən belə idi. 

Nəyi istəmişdisə dəyərdən, qiymətdən, ləzzətdən düşən-

dən sonra əldə eləmişdi. Həmyaşıd dost-tanışları arasında 

hamıdan gec evlənmişdi, hamının evi olandan sonra, 

onun da evi olmuşdu. Çoxusu maşın alandan sonra, o da 

maşın almışdı. Olmaya Allah onu nədəsə birinci edib nə-

zərə getməsini istəmirdi, ona görə həmişə sona saxlayıb 

axırıncı edirdi?! İstəyə, sifarişə baxmırdı. Nə yaxşı ki, gec 

də olsa arzuladıqlarını bir gün qismət eləyirdi, yoxa lənət. 
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Bu hesabla yaşıdları içində, görən ölümü də axırıncı ona-

mı nəsib edəcəkdi? Ölüm də gözdən, hörmətdən düşən-

dən sonra... “Yox, Allahım, nə günah sahibiyəm ki, o izti-

rabı da mənə çəkdirəsən, ən azı bu məsələdə də seçilmə-

yimə imkan verməyəsən, bir daha məni sona gecikdirə-

sən?..” 

Ürəyindən keçən xahişə dodağı qaçdı. Əhvalının durul-

duğunu hesab edən yoldaşı və uşaqları ürəklənmişdilər: 

təkrarən kabab istəyirdilər. Bu gün onların bayramı idi... 

Bayaqkı avtobus yavaş-yavaş həyətdən yola çıxırdı. Əks 

istiqamətdən gələn başqa bir  avtobus isə onun yerini tut-

mağa hazırlaşırdı. Bir anlığa yenə haradansa içinə yola 

düşən avtobusa ləngimək, gecikmək qorxusu, narahatlığı 

yayıldı, çölə baxdı: su kranı tərəfdə, ağacların altında tə-

ləsən kimsə gözə dəymirdi... 

Gəncliyi necə pünhan gəlmişdisə, eləcə də gözə dəymə-

dən yox olmuşdu… 

07.2012. 

XALQ YAZIÇISI 

                                            Məkanın cənnət olsun, Rafiq Tağı! 

Uzun illərdi yüksək dərəcəli məmur və deputat olan 

Yurdsuz Elli yeni kitabının təqdimatına hazırlaşırdı. Ki-

tabın təqdimatı yaxınlarda açılışı olmuş, son modern üs-

lubda tikilmiş iri ticarət mərkəzinin geniş, izdihamlı salo-

nunda təşkil olunacaqdı. Əlbəttə, ona yaraşmazdı ki, 

“mən də yazıçıyam” deyən hər yerindən duran cızma-qa-

raçılara qoşulub yazıçılar idarəsinin kiçik, darısqal salo-
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nunda kitabını ictimaiyyətə təqdim etsin. O, böyük bir 

xalqın ziyalı adamı, ictimai xadimi, deputatı, yüzlərlə 

oxucusu olan yazıçısı idi. Bu təqdimatda onun deputat 

yoldaşları, siyasətçilər, alim adı “alanlar”, məşhur şəxslər 

iştirak edəcəkdi. Yeri gəlmişkən tədbirə yüksək cəmiyyət 

üzvlərinin gəlməsi yeni ticarət mərkəzinin daha çox ta-

nınmasına təkan verəcəkdi. 

Ən əsası isə təqdimatdan sonra ticarət mərkəzinin balaca 

restoranında xüsusi dəvətnamə paylanmış dəvətlilərə  

müəllif tərəfindən qonaqlıq veriləcəkdi. 

Çünki, o, başa düşürdü ki, təkcə kitabla təqdimat samballı 

alınmayacaqdı. Dəvət etdiklərinin böyük əksəriyyəti qo-

naqlığa görə həvəslə gələcəkdilər, ürəklə kitab alıb, onu 

bəhbəhlə tərifləyəcəkdilər. Əks halda vaxtın azlığı - işin 

çoxluğu kimi bəhanələrlə tədbirə gəlməkdən yayınacaq-

dılar. O bir qədər xərcə düşsə də, havayı yemək fürsətini 

qaçırmaq istəməyən binəvalara ürəyində “ay qarınqulu-

lar” deyib güləcəkdi. Sonra da özlərini şəstlə ziyalı sayan-

ların oxumağa həvəsləri olmayan kitabın nəfis cildinə ba-

xıb “paçka-paçka” tərif demələrinə qulaq asaraq özünü 

zamanının “xalq yazıçısı” duyacaqdı... 

Qayda-qanunla bu fəxri ad ona çoxdan düşürdü. Axı 

onun nəyi, hansı cəhəti çatmırdı? Yaşı altmışı ötmüşdü. 

Nəşr olunan kitablarının sayını unutmuşdu. Bakıdan qey-

ri  Moskvada, İstanbulda, Təbrizdə, Tiflisdə, Berlində ki-

tablarını çap etdirmişdi, Yazdqlarını ona yaxın xarici dilə 

tərcümə etdirmişdi. Artıq “Seçilmiş əsərlər” adı ilə iri 

həcmli küllüyyatının çapına başlamışdı. Haqqında ən 

“bərk gedən” tənqidçilər qalın-qalın kitablar yazmışdılar. 
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Ötən yubileyində barəsində verilişlər və  sənədli film ha-

zırlanmış, iki pyesi tamaşaya qoyulmuş, bir romanına isə 

bədii film çəkilmişdi. Dəfələrlə müxtəlif mükafatlara “la-

yiq görülmüşdü”. Qəzetlər, saytlar televiziyalar növbə ilə 

az qala hər ay ondan müsahibələr alırdılar. Adı dərsliklə-

rə salınmışdı, dövrün ədəbiyyat tarixində yaradıcılığı ilə 

bağlı ayrıca oçerk yazılmışdı. Qısası, xalq yazıçısı olmaq 

üçün hər şeyi etmişdi. 

O özündən əvvəlki məşhur olan, sonra öləndə unudulan 

yazıçıların talelərindən ciddi nəticə çıxarmışdı: xalqa, hö-

kumətə arxayın olmamalı, həyatda ikən imkanlarından 

maksimum istifadə edib özün-özünü bacardığın qədər 

“əbədiləşdirməlisən”. 

Odur ki, əlinə düşən hər vasitədən yararlanmağa çalışır-

dı. Ədəbi mühitdə ətrafına (dəstəbazlıq hesab edilən) çox-

lu tərəfdar yığmışdı. Molla Pənah Vaqif demişkən xeyli 

“daneyi xərmöhrəni dürrə bərabər” etmişdi. Onun hima-

yəsi sayəsində onlarla nasirlər, şairciklər və “şairə” xa-

nımlar yazarlar birliyinə üzv olmuş, yaradıcılıq təqaüdləri 

almışdılar. 

Mövqeyinin hesabına maşın, bağ evi, üç dəfə mənzil qa-

marlamışdı. Qohumlarından bacısı uşaqlarını, ən ümdəsi 

isə qızı və oğlanlarının hər birini işlə, evlə təmin etmişdi. 

Qızına işlədiyi institutda eimi dərəcə almışdı. Çox arzu-

layırdı ki, üç oğlundan biri səfir işləsin, işlədiyi ölkələrdə 

onun kitablarını çap etdirsin. Amma nə etsin ki, oğlanları-

nın heç biri səfir olmaq istəmədi, polisliyə, gömrükçülüyə 

üstünlük verdilər. 

Hətta sağ ikən keçmiş əlyazmalarını, sənədlərini dövlət 
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ədəbiyyat arxivinə verib kartotekada özünə yer, fond da, 

açdırmışdı. Adətən məşhurlar üçün bunu dünyasını dəyi-

şəndə edirdilər. Özü var ikən niyə də etməsin? Özündən 

sonrakılara elə də etibarı yox idi. Kim onun xatirəsini özü 

qədər qiymətləndirəcəkdi?  Görə-görə gəlmişdi vəzifə-

dən çıxan kimi, ya da ölən kimi tamam unudulanları. 

İstəyirdi ki, oğlanları və qızı kimi nəvələrinə də faydası 

dəyənədək  unudulmasın. Ondan sonra unudulsa belə  

sərfəsinə deyildi, “qurdla qiyamətə qalmayacaqdı ki”.. 

Əlyazmalarını arxivə daşıyarkən xəlvəti orda işləyən qız-

ların pıçıldaşmasını eşitmişdi: 

-Xeyir ola, ölməmiş əlyazmalarını gətirib? 

-Yəqin evində darısqallıqdır, evini gərəksiz kağız-kuguz-

dan təmizləyir.. 

Qazandığı ədəbi “nailiyyətlərinə” görə paxıllığını çəkən-

lər də çox idi. Ən çox da yaşıdları və özündən yaşlı yazıçı-

lar. Cavan yazarları öyrədib onların dili ilə hədyanlar 

yağdırırdılar. Daha ikisi mütəmadi köşə yazılarında onu 

kitabları qarışıq yıxıb sürüyürdülər. Əslində belə yazılar 

ona şöhrət gətirirdi, onu daim gündəmdə saxlayırdı. O 

cavan köşə yazarlarının məqsədi ədəbiyyata xidmət yox, 

onu söyməklə imzalarını tanıtmaq idi. Əmin idi ki, gün-

lərin birində tanındıqdan sonra heç nə olmayıbmış kimi 

barışığa gələcəkdilər. Cavanlığında özünü göstərmək 

üçün özü də bu yoldan istifadə etmişdi... 

Hələ ki yazırdılar: “Yurdsuz Elli cild-cild kitablar yazsa 

da kütlənin sevgisini  qazana bilmədi, kütlə onun əsərləri-

ni oxumur.” 

Təzə xəbər deyildi, kütlənin onu oxumadığını bilirdi. Bu-
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na görə ürəyində kütləyə qarşı gizli nifrəti də vardı. Am-

ma nifrətini heç vaxt hiss etdirməzdi. Dilinə gətirsəydi se-

vimli xalqı ondan inciyə bilərdi, düşmənlərinə tənə girə-

vəsi verərdi  Bəs o zaman necə xalqın yazıçısı olardı?.. 

“Niyə sizi hamı oxumur” sualı veriləndə, “mənim əsərlə-

rim kütlə üçün deyil, hazırlıqlı oxucular üçündür” cavabı-

nı verərdi. Ürəyində isə “oxumurlar, cəhənnəmə oxusun-

lar”, - düşünərdi. Ona kütlə gərək deyildi. Məmur pirami-

dasının yuxarı dairəsinin diqqəti ona kifayət idi. 

Kütlənin onu sevməməsinin səbəbini anlayırdı: bu onla-

rın istədiyi həqiqəti  yazmamasından irəli gəlirdi. İstəsə 

belə, əsərlərində həqiqəti geniş yaza bilməzdi, istənilən 

problemdə xalqın özünü günahkar sayıb mövzunun ötəri 

qırağından keçərdi. Ən çox xarici ölkələrdən, tarixi şəx-

siyyətlərdən, ya da detektiv-filan yazardı. 

Dövrünün həqiqətlərini yazsaydı, əldə etdiklərini yavaş-

yavaş itirib özünü kütlənin içində görərdi. Elə bu səbəb-

dən də ona nə həqiqət gərək deyildi, nə də kütlə. Ona ən 

son arzusu – “xalq yazıçısı” fəxri adını almaq lazım idi. 

“Xalq yazıçısı” adını alarsa qəbrinin pulsuz veriləcək yer-

də - Fəxri Xiyabanda olacağına doxsan faiz ümid edə bi-

lərdi. Hətta xəyalında yazıçıların xiyabandakı dəfn edil-

diyi cərgədə yerini də müəyyənləşdirmişdi... 

*** 

Yeni kitabın təqdimat tədbiri böyük qələbəliklə keçdi. 

Təqdimat günü onlarla qəzetlər, saytlar onun təbəssüm 

dolu fotosunu yayımladılar. Telekanalların axşam xəbər-

lərində təqdimatdan qısa reportajlar verildi. 

Ticarət mərkəzi ilə razılığa əsasən təqdimatın keçirildiyi 
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salonun icarə haqqı əvəzinə tədbir zamanı alınan kitabla-

rın səhifələri arasına mərkəzdə satılan müxtəlif çeşidli 

malların güzəşt kuponları, hədiyyələr vəd edən reklam 

bukletləri qoyulmuşdu. Kitab alan oxucular mərkəz tərə-

findən kiçik hədiyyələr və bahalı mallara  endirimlər əldə 

etmişdilər. 

“Həm qiraət, həm ticarət” adlanan bu qeyri-adi tədbirdən 

xəbər tutan xalq ticarət mərkəzində  anşlaq yaratmışdı. 

Kitab təqdimatına gələnlər aldıqları hədiyyələrdən, əldə 

etdikləri endirimlərdən razı qalmışdılar. Ticarət mərkəzi 

də kitabın bu sayaq təbliğatından xeyli razı idi. 

Rəsmi hissədən sonra restoranda verilən qonaqlıq “qarın-

qulu ziyalılara” da ləzzət etmişdi, səbəbkarın yaradıcılığı-

nı ağızdolusu xeyli tərifləmişdilər. Deputat, ictimai xadim  

Yurdsuz Elli  də tədbirin sonunda məmnun görünürdü, 

bir neçə saat ərzində yüzlərlə kitabı satılmışdı. 

Demək onun kitabını  alanlar, ona “sevimli yazıçımız” de-

yənlər hələ vardı. “Pərəstişkarları” ondan yeni “dadlı və 

mənalı” kitab təqdimatları gözləyirdilər. 

O, əlbəttə, adi, sıradan bir yazıçı yox, fəxri ada layiq “xalq 

yazıçısı” idi... 

04.2017 

KORONA   XATİRƏLƏRİ 

Qanı qaralmışdı. Keçmiş iş yoldaşı Kənanın srağagün öl-

məsi xəbərini eşitmişdi. Kənan hələ təqaüd yaşına çatma-

mışdı, neçə il idi ürəyindən əziyyət çəkirdi. Həmişə qa-

zancı iynə-dərmana işlənirdi. Koronavirus yayılandan çox 
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yaşayacağına ümidini itirmişdi. Hər yerdə açıq-açığına 

deyilirdi ki, bu xəstəlik əvvəldən ağır xəstəliyi olanları və 

ahılları sağ qoymayacaq, öldürəcək. Necə və nə qədər qo-

runsa belə, işdə, nəqliyyatda, mağazada günlərin birində 

yoluxacaqdı. Hər zaman təmiz ağızlıq taxmaq, şəhər nəq-

liyyatında ətrafındakı insandan ara məsafəsi saxlamaq 

qaydasınca alınmırdı. Yoluxmamaq üçün çölə çıxmamalı 

idi. Amma işə getməli, çörək qazanmalı idi. İyirmi ilin 

köhnə Jiqulisi olduğu üçün sosial təminat idarəsinin ayır-

dığı ən kiçik maddi yardımın da ona verilməsi qanuni sa-

yılmırdı. Evdə oturub acından ölməkdənsə, xəstəliyə yo-

luxub, daim maddi sıxıntıda olan canüzücü həyatdan 

üzüsulu getmək daha yaxşı idi. 

Elə də oldu. Bədənində başlayan ağrılardan, günbəgün 

artan istiliyindən hiss etdi ki, sonu gəlir. Kasıb adamdır, 

indiki dövrdə də, kasıbları adam yerinə qoyan yox idi, 

xəstəxanada kimsəsiz, yiyəsiz kimi ölməkdənsə, öz yor-

ğan-döşəyində gözlərini yummaq ona görə daha böyük 

xoşbəxtlik idi. 

Allahdan son istəyi xanımının yaxın günlərdəki ad günü-

nə qədər sağ qala bilmək idi. Ərki çatdığı iş yoldaşların-

dan birinə pulunu verib hədiyyə ətir tapmağı xahiş etmiş-

di. Bu onun xanımı qarşısında bacara bildiyi ən son ehti-

ramı, rəğbəti olacaqdı. 

Ətri ad günündə yoldaşına çatdırdı. Sevinirdi, xoşbəxt 

idi. Bir gün sonra isə keçindi... 

O ətri ondan sonra işlətməyə xanımının ürəyi gələrdimi? 

Heç vaxt. Kənanla bağlı ən şirin xatirəsi kimi ömrünün 

sonuna kimi qoruyacaqdı... 
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Bu gün də həmkəndlisi Buludun öldüyünü eşitdi. Onun 

da çoxdan ağ ciyərlərində problemi vardı. Ailəsi, oğlu əv-

vəlcə onun koronavirusdan ölməsi kimi qeydə alınmasına 

etiraz ediblərmiş . Sonra pul təklif edib birtəhər razılığa 

gətiriblər. Heç demə bu xəstələrlə, onların dəfni ilə bağlı 

müvafiq beynəlxalq təşkilatlardan yardımlar alınırmış. 

Həmin yardımlardan pul silmək üçün belə yollara da əl 

atırlarmış. 

Allah, allah... Öləcəyi məlum xəstələrdən, ən çox da xər-

çəng xəstələrindən on minləri alıb yeyənləri görmüşdü, 

koronavirusdan da pul toplayanları gördü. Qrip üçün isti-

fadə edilən adi dərmanların qiymətləri dörd-beş dəfə art-

mışdı. Necə yeyirdilər bu pulları, hələ bahalı maşınlar, 

villalar alınırdı. Bu haramzadaların belə də olmalıymış ki-

mi yaşadıqlarını görüb heyrətlənirdi. Yəqin Allah minlər-

lə bədbəxtin ah-naləsini həzm etməyi onlara rəva bilmiş-

di. Necə ki, cəllada baş kəsib ruzi qazanmağa imkan ver-

diyi kimi..  

Yaxşı kişi idi Bulud. Gözü tox idi. Dünyanın malı dünya-

da qalacaq, apardığın üç metr kəfən olacaq, deyirdi. Kə-

fən də qismət olmadı ona. Polietilen torbada dəfn olundu. 

Yazığı nə məscidə, nə də evinə aparmağa qoymadılar. Elə 

bil insan deyil, başqa dörd ayaqlı canlıdır. Ayrılmış polis 

nəzarəti ilə xəstəxanadan birbaşa qəbiristanlığa apardılar.  

Yaxınlarından olan qadınların yığışıb ağlaşmasını da qa-

dağan etdilər. Dəfndə on nəfər adamın iştrakına icazə ve-

rildi. On birinci cərimələnəcəkdi. Polis dəfnə nəzarət etsə 

də özünü sıradan adam hesab etmirdi. Daha bir iştirakçı – 

Bulud kişinin ruhu da, səmada arxasını onlara çevirib 



 

 

74 

(yerdəkilərin sifətlərini görməkdən bezmişdi) azadlığa, 

göylər səltənətinə qovuşmasını gözləyirdi...  

  *** 

Nə qədər ciddi qorunsan da, əgər bu epimediyadırsa, bir 

gün mütləq sən də yoluxacaqsan. Axır günlər , xüsusilə 

günortadan sonra içində hərarətin artmasını hiss edirdi. 

Ard-ardınca çay, su içir, antibiotik dərmanlar atır, qarşısı-

nı almağı ümid edirdi. Amma faydası yox idi, günlər 

ötür, əhəmiyyət vermədiyi yüngül qızdırma canından çıx-

maq istəmirdi. 

İndi nə etsin, xəstəliyə yoluxanların sayı o qədər çoxal-

mışdı ki, daha şəhərdəki xəstəxanalarda da boş çarpayı 

yox idi. Tanışlıqla, ya da yuxarılardan – böyük vəzifəlilər-

dən verilən tapşırıqla yer tapılırdı. Qalanlarını da ağır 

olarsa, rayonlardakı xəstəxanalara göndərirdilər. Misal 

üçün Sabirabada, ya da Zərdaba. Oralarda isə tibbi şərait-

sizlik, yay aylarının cırhacırındakı susuzluq deyilənə görə 

dözülməz idi. Xəstəlikdən öldün, ya da baxımsızlıqdan, 

fərqi olacaqdımı?.. 

Günün axırına yaxın telefonuna zəng gəldi. Hərarətdən 

danışmağa heyi olmayan, xəstəhal səslə yoldaşı idi danı-

şan: 

- Halım yaxşı deyil, işdən tez çıxarsan? 

Təlaşlandı, görünür, ötən bir neçə gündə canındakı istilik-

dən yoldaşına da yoluxdurmuşdu və ona daha ağır təsir 

etmişdi. Səsindəki çarəsizlik ürəyini sıxdı. Onun səsi ən 

çətin anlarda bu vəziyyətə düşərdi. Demək halı çox ağır-

dı, təcili həkim çağırmaq lazımdı, vaxtı itirmək olmazdı, 

vəziyyəti daha da ağırlaşa bilərdi. 
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- Sən özünü möhkəm tut, darıxma, bu dəqiqə işdən icazə 

alıb gəlirəm. 

- Gəl, gözləyirəm. 

Ani yadına Kənanın yoldaşı yadına düşdü, ad gününə 

doyunca sevinə bilməyən qadının yetim uşaq sayaq dərd 

dolu baxışlarını xatırladı. O baxışlara öz həyat yoldaşının 

qulaqlarında qalan səsi də qarışdıqca gözləri doldu, köv-

rəldi: “Özüm bir yana, onu necə var, xəstəlikdən qurtar-

malıyam, mən yetim qala bilmərəm...” 

  ***  

Yayılan xəstəlik sanki bir sınaq idi. İnsanlıq həm fiziki 

sağlamlıq, həm də mənəvi güc sarıdan sınağa çəkilirdi. O, 

fərq qoymadan, hər kəsə diş atıb, zəifləri seçirdi. Əvvəl-

dən ağır xəstəliyi olanlar və ahıllar həyatdan köçür, on 

minlərlə insan əziyyətlər çəkir, daha da kasıblaşır, kimlər-

sə də insanların ağır, əzablı günündən yararlanıb pulları-

nı artırırdılar. 

Şükürlər olsun ki, “korona” qeydiyyatına alınmasalar da, 

pnevmoniya ilə bəladan sığortalandılar. Ev şəraitində 

səkkiz gün çəkən bir xeyli xərcdən, müalicədən sonra, nə-

hayət hər ikisində yüksək hərarət qaydasına düşmüşdü. 

Yayılan infeksiyaya, can alan xəstəliyə qalib gəlmiş, ko-

ronavirus “sınağından” çıxa bilmişdilər.  

İlk gündən təslim olmaq niyyətləri yox idi. Bu virusu yay-

maqla dünyada insanların sayını azaltmaq istəyənlərin 

acığına hər məşəqqətə dözüb, yazılan ömrü yaşayacaqdı-

lar. Əsas odu ki, ürəkdə sevgi olsun – Allaha, həyata, ətra-

fındakı insanlara! Sevgi varsa, hər zaman, hər işdə istəyi-

nə çatacaqasan, gec də olsa uğur əldə edəcəksən, həyat sə-
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nin olacaq! 

Allah sınaqdan çıxmağı bacaranları, ona sadiqləri sevir və 

Allah həqiqətən, dünyada qurulan bütün oyunların ən xe-

yirli oyunpozanıdır... 

07.2020 

                ---KƏND--- 

QONŞU 

Çayın enlì yatağı boyu soyuq külək əsìrdì. Şaxtanın şìd-

dətì Süleyman kìşìnìn kələyìnì kəsmìşdì. Əllərì donur, 

ayaq barmaqları göynəyìr, qızdırması qalxmış adamlar 

kìmì tìtrəyìrdì. Bu qış yaman sərt gəlmìşdì. Qışın əvvəlìn-

dən kəndìn bənìzìnì ağartmış qarın hələ ərìmək xəyalí 

yox ìdì.  

Süleyman kìşì çayın qrağında, xəndəyìn altındakı bulağın 

novçasından gələn suyu vedrə ìlə ulağın belìnə qoyulmuş 

bìdonlara aram-aram tökərək, arvadının qarasına dodağı-

nın altında deyìnìrdì. “Uşaqlar məktəbdə, zalımın qızı 

Nəzìrə də hay salıb kì, evdə ìçməyə qram su yoxdur. Beş 

dəqìqə dözüb uşaqları gözləyənəcən susuz bağrí çatlaya-

caqdı...” 

O, əllərìnì ovuşdura-ovuşdura su ìlə dolu vedrənì bìdon-

lara tökərkən qayğılı baxışlarla ətrafına, sonra da uzaqlara 

baxır, qaşlarını çatırdı. Hər tərəf ağ qarla örtüldüyündən 

gözlərìnì qıyır, baxdığı yerì bìr qədər gec ayırd edìrdì. Bì-

donlar dolmağa az qalmış Süleyman kìşìnìn canına ìstìlìk 

gəldì, vedrənì novçanın altına qoyub məmnun halda qar-
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şısında ovuc ìçì kìmì görünən kəndə, həm də öz evìnə nə-

zər yetìrdì. Bu zaman o, həyətìnìn yanından ìrì tüstü topa-

sının qıvrıla-qıvrıla göyə qalxdığını gördü. Kìşìnìn kefì 

pozuldu, ürəyì düşdü: “O yanan görəsən nədìr?.. Bəlkə 

arvad yenə zìbìllìyə od vurub! Yox... Zìbìllìkdən heç belə 

tüstü çıxmaz. Hí... Bäs yanan nədìr?..” 

O, gözlərìnì bìr az da qıydı. Külək tüstünü ətraf evlərìn 

üstünə yayırdı. “Yox, yanan deyəsən qonşu Ìdrìsìn ot ta-

yasıdır. Hí... Haram malın axırı belə olar. Mìn cür fırıldaq-

la ot yığmışdı... Haqqına yanır, qoy yansın...” 

Bìdonlar doldu. Süleyman kìşì ulağın arxasınca yavaş-ya-

vaş yola düzəldì. “Yaxşı... Hìndì bu suyu ora aparım?! 

Neynìm yanır, zülümlə, ölə-ölə su doldurmuşam, aparım 

verìm kì, alın tökün!.. Yox...” 

Süleyman kìşìnìn yadına düşdü kì, uşaqlığında bìr dəfə 

evlərìnə aparan suyu yanan evìn üstünə aparmışdı. Bì-

donları boşaldıb, çox sağ ol demədən hìslì-hìslì özünə 

qaytarmışdılar... “Bəs neyləyìm görməsìnlər? Xəlvətcə, 

evìn arxasíndakı, o bìrì qapıdan həyətə keçəcəyəm, vəs-

salam.” 

Onun həyətìndə adam əlìndən tərpənmək olmurdu. Ha-

mı vedrələrlə qar, su, odu söndürmək üçün əllərìnə dü-

şənì tayanın yanan tərəfìnə atırdılar. Demə, Nəzìrə ərìnì 

suya göndərəndən sonra, adətì üzrə bağçadakı zìbìl tökü-

lən yerdə xırım-xırda kağızlarí yandırıbmış. Külək də ora-

dan ot tayasína qığılcım apaıb. Bìr də baxıb görüblər, taya 

od tutub yanır. 

Nəzìrə o qədər qışqırməşdı, səsì tamam qaralmışdı. Yo-

rulmuşdu, özünü güclə ayaq üstə saxlayırdı. Tez-tez kə-
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dər çökmüş gözlərì ìlə çaya tərəf baxır, boğula-boğula 

“meyìtì gəlmìş nöş gəlìb çıxmadı”, - deyə hìrsìndən ərìnì 

qarğıyırdı. 

Süleyman kìşì heç nəyì görmürmüş kìmì dìnməzcə, heç 

kìmìn onu sezməməsìnə çalışaraq ulağı evìnìn arxa tərəfì-

nə sürdü. Ulaq həmìn yola vərdìş etmədìyìndən ləngìdì. 

Tayanín üstündə olan Ìdrìs onu görüb qışqırdí: 

- Ay Süleyman kìşì, Süleyman, hardasan, tayan yandı axı, 

gəl çıx də... 

Ìdrìsìn harayını eşìtcək Süleymanı elə bìl ìldırım vurdu. 

Rəngì-ruhu ağardí, yerìndəcə qurudu. Nəsə demək ìstədì, 

dìlì tutulmuşdu, göz qapaqlarını qaldırıb Ìdrìs tərəfə bax-

dı, ətrafdakı tüstüdənmì, yoxsa acığındanmı gözlərì ya-

şardı. Nəhayət, özünä gəlìb tez həyətə gìrdì, özünü yanan 

tayanın üstünə atdı... 

Yarım saat sonra yanğından əsər-əlamət qalmadı. Həyətə 

yığışan adamlar sìr-sìfətlərì hìs ìçərìsìndə, yorğun, əzgìn, 

lakìn odu söndürdüklərìnə görə məmnun halda sakìtcə 

həyətì tərk etdìlər. 

Süleyman kìşì daş səkìnìn üzərìndə gözlərìnì yanmış ota 

zìlləyìb qəm ìçərìsìndə durmuşdu. “Zürtə-zülümlə, çöl-

lərdən, ordan-burdan ot yığ, axırı da belə”. Sonra, qalan 

ota baxdı. “Nə var burda? Qışın ortası, yarım aya heç çat-

maz. Bəs ìnəklər, dolanacaq, uşaqlar...” Onu qəhər boğdu, 

gözlərì doldu, udqundu. 

- Fìkìr eyləmə, ay qonşu,ölməmişəm ki, otun çatmaz, mən 

kömək edərəm. Bəs qonşu-qonşuya nə gündə yarayar?.. 

Süleyman kìşì başını qaldırıb yanında durmuş üz-gözü 

hìslì, paltarları cığlanmış Ìdrìsì gördü. Çayda düşündük-
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lərìnì xatírladı. Xəcalətìndən çox baxa bìlmədì. Yer yarıl-

saydı, gìrməyə hazır ìdì. Başını yenìdən aşağı dìkdì, sonra 

da özünə, qəlbìnə tüpürmüş kìmì durduğu yerə tüpürdü. 

Yer ìsə yarılmırdı... 

1981 

DEMOKRATİK   SEÇKİ   GÜNÜ 

Əhəd kişi uzun illər idi kənd sovetinin sədri vəzifəsində 

işləyirdi. Bir sözünü iki eləyən yox idi. İşlədiyi dövrdə nə 

milis rəisinin, nə prokurorun ayağı hələ kəndə dəyməmiş-

di. Hər işi özü həll edərdi. Qocalmışdı Əhəd dayı, daha 

işləmək istəmirdi. O, qocaldığını dövrün dəyişdiyinə 

inandığı gündən duymuşdu. 

Sabah seçki günü idi. Axşam tərəfi raykomdan zəng edib 

tapşırmışdılar ki, seçkidə hamı iştirak etsin, çalışın camaat 

bu dəfə xalçaçı qıza yox, sağıcı qıza səs versin. Əhəd kişi 

komissiyanın üzvü olduğu üçün erkən yatdı ki, səhər saat 

altıda məntəqə yeri təyin olunmuş məktəbdə olsun. 

Birinci səsverən məktəbin xidmətçiləri oldular. Fermaya 

işləməyə gedən cağıcılar, malabaxanlar, yolüstü gəlib ka-

ğızlarını atdılar. Bülletenləri alanda partkom hamıya xal-

çaçının üstündən xətt çəkməyi məsləhət görürdü. Ona qu-

laq asan da olurdu, asmayan da. Ağılları kəsəndən belə 

görmüşdülər. Məsləhət görülənə səs verilərdi. Bu dairə-

dən həmişə deputat qadın seçilirdi. Qəzetlər də təzə-təzə 

onu tərifləyirdilər. Sonra həmin deputat gedib böyük-bö-

yük iclaslarda oturardı. Bütün işləri də öz qaydasında, 

yağ kimi axarında gedərdi. Bir də, o beş ildə deputatın ya-
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xın qohum-əqrəbasına dəyib-dolaşan olmazdı. Vəssalam. 

Əslinə qalsa partkomun özü üçün də deputatın kim ola-

cağının fərqi yox idi, ”yuxarının” tapşırığını yerinə yeti-

rirdi. Ağzıgöyçəklərin dediyinə görə qonşu kənddən olan 

bu dəfəki sağıcı xanım namizədi əyilib buzovu əmizdirən 

vəziyyətdə kənardan raykom katibi özü şəxsən görüb bə-

yənmiş, deputatlığa layiq bilmişdi... 

Saat səkkizdən sonra isə, gələnlərin sayı azaldı. Partkom 

telefonu götürüb sözü yetən adamların hamısına bir-bir 

zəng vurdu ki, a kişilər bəsdi yatdınız evdə, a balam gəlin 

kağızınızı atın da, nə özünüzü naza qoymusunuz, onsuz 

da seçılən seçıləcək, ayıbdı, rayon qabağında bizi hörmət-

dən salmayın. Danışıb qurtarandan sonra partkom bir az 

əsəbi halda siqaretini yandırıb söyləndi: ”Pah atonnan, 

demokratiya camaatı ağıldan çıxarıb, bir parça kağızı qu-

tuya atmaq da istəmirlər”. 

Keçən seçkilərdə günortaya qədər camaatın əksəriyyəti 

səs verərdi. Bu dəfə isə seçicilərin üçdə biri gəlmişdi. Xü-

susən komissiya üzvü olmayan müəllimlərin görünmə-

məsi partkoma yer eləmişdi. Uşaq göndərib müəllimləri 

də çağırdılar. Günorta dəvət olunanların hamısı gəlmişdi. 

Təkcə İskəndər müəllim yox idi. 

Günortadan sonra camaatın yarısının qaldığını, səs ver-

mədiyini görən partkom naəlac qalıb komissiyanın cavan 

üzvlərinə komsomolçuları qoşub, qırmızı kətana tutul-

muş qutuları verib evlərə göndərdi. 

Saat beşdə evlərə gedənlər qayıtdılar. Hamı səs vermişdi. 

Yalnız İskəndər müəllim etiraz etmişdi. Partkom ürəyin-

də götür-qoy etməyə başladı, necə eləsin ki, İskəndər də 
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səs versin. Nahaqdan onu “demaqoq  İskəndər” çağırmır-

lar. Başqası olsaydı heç fikirləşməyə dəyməzdi. Seçkinin 

gedişi barədə götürüb yazar ora-bura, sonra da gəl baş 

ağrısı çək. Onu necə var seçkiyə qatmaq lazımdır. Bəlkə 

Əhəd kişinin sözünü yerə salmaz. Naəlac qalan partkom 

başladı Əhəd kişiyə yalvarmağa ki, öz adından bir uşaq 

göndərsin İskəndərin arxasınca. 

İskəndər bostanında yer belləyirdi. O, nə seçki məntəqə-

sınə getmək istəyirdi, nə də həyət-həyət gəzdirilən qutuya 

öz bülletenini atmışdı. Çünki, bu günkü seçki kənddə üç-

dörd adama gülünc görsənirdisə, onlardan biri də İskən-

dər idi. İskəndər ürəyində yanıb-tökülürdü ki, bu camaat 

nə vaxtadək  qoyun kimi yaşayacaq, onları hara istəsələr 

oraya da haylayacaqlar. Beləmi olur demokratik seçki? Nə 

vaxtadək görməyə-tanımaya özlərinə xalq “elçisi” seçə-

cəklər? Niyə görə onların rayonundan deputat həmişə 

“zəhmətkeş qadın” olmalıdır? Biganəlik xəstəlik kimi yo-

luxub hamının canına, yıxıb evlərini. 

Axşam tərəfi Əhəd kişinin adından çağırılanda İskəndər 

başa düşdü ki, bu partkomun işidir. Amma, getməmək də 

olmazdı. Əhəd kişinin sözünü saymamaq kənddə özünü 

tamam gözdən salmaq olardı. 

İskəndəri partkom qımışa-qımışa qarşıladı: ”Ay müəllim, 

gəl çıx da, lap “xan gəldisinə” döndərdin ki gəlişini...” 

İskəndər onun qımışmasına əhəmiyyət verməyərək Əhəd 

kişi ilə görüşüb dedi: 

-Səs vermək də üzvlük haqqı deyil ki, məcbur eləyəsən, 

sadəcə olaraq Əhəd dayının sözündən çıxmaq olmur. 

Sonra bülletendə özü bildiyi kimi qeyd edərək onu qutu-
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ya salıb evinə qayıtdı. 

Axşam yeddidə səsvermənin nəticələri yoxlanıldı. Bülle-

tenlərin birində hər iki namizədin üstündən xətt çəkil-

mişdi. Partkom bunu görüncə təəccüb etdi. Dodağının al-

tında öz-özünə yəqin bu “demaqoq İskəndərin” işidir, qı-

mıldandı. Nəticələri hesablayıb qurtardıqdan sonra rayon 

mərkəzinə zəng elədi. Telefona birinci katib gəlmişdi: 

-Yoldaş katib, seçki böyük mütəşəkkillik və demokratiya 

şəraitində keçmişdir. Seçicilərin doxsan doqquz faizi işti-

rak etmiş, onun səksən faizi sağıcı namizədə səs vermiş-

dir. Komissiya üzvlərindən Əhəd kişi xüsusilə fəallıq gös-

tərmişdir. 

-Çox sağ olun. Malades. Həmişə belə olun. Məndən Əhəd 

kişiyə salam söyləyin. İndi mən rayon qəzetinə tapşıra-

ram, sizdən növbəti nömrədə geniş bir yazı hazırlasınlar, 

qoy bütün rayon sizdən nümunə götürsün. 

Əhəd kişi məsuliyyətli seçki prosesindən sonra gecəyə ya-

xın evində oturub çay içə-içə televiziyadan verilən xəbər-

lərə qulaq asırdı. Mürgüləmək keçirdi könlündən. Diktor 

seçki gününün respublikada uğurlu gedişatından danışır-

dı. Fərqlənənlər arasında onların da rayonunun adı çəkil-

di. Əhəd kişi bunu eşidərkən qəribə bir narahatlıq hissi 

keçirdi: demək, onlar da “demokratik seçkinin” öncüllə-

rindən idilər... 

06.1989. 
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“HÖRMƏT” 

Mahmudov dìrektor olandan bərì Yelenovkya tez-tez gə-

lìrdì. Bìr də görürdün mavì vìlìs tozanaqlaya-tozanaqlaya 

kəndìn mərkəzìndə yerləşən yeməkxananın qarşısında 

dayandı. Mahmudov sən deyən elə yemək ölüsü də deyìl-

dì. Əslìnə qalsa burada çox fərlì yemək də verìlmìrdì. 

Əgər o, ìstəsəydì rayonun ən yaxşı restoranı sayılan “Gü-

lüstan”da özünə daìmì məskən salardı. Ərz eylədìk kì, 

Mahmudov yemək düşkünü deyìldì. Bəs, nə ìdì onu bura 

gətìrən, - alagöz, qıvrımsaç Raya xala. Xala deyəndə həd-

siz yaşlı bìlməyìn, hələ qırx beş yaşı olmazdı, olsa-olsa elə 

Mahmudovla həmyaş olardı. Düzdür, adı Raìsa ìdì, am-

ma hamı Raya çağırırdı. Mahmudov bu kəndə gələndən 

gözü onu yaman almışdı, kəsìrdì ondan. Boy-buxunu, 

saçları, bìçìmlì bədənì, düpbədüz yaraşıqlı qıçları Mah-

mudovun hər dəfə ürəyìnə od salırdı. Eşìtmìşdì kì, Rayaní 

ərì çoxdan atıb gedìb. Raya da ürəyì ìstəyən kìmì yaşayır. 

Odur kì, bu gün Mahmudov yeməkxanada adam az oldu-

ğundan ürəklənərək ona göz-qaş edìb ürəyìnì açdı. Raya 

heç fərqìnə varmadı. Bìrcə onu soruşdu kì, mənə “hörmə-

tìn” nə olacaq? Hörmət sözünü eşìdən kìmì Mahmudov əl 

atdı cìbìnə, bìr şax yüzlük çıxarsın. Tərslìkdən yüzlük qal-

mamışdı, hamısı xırda-xuruş ìdì. Yadına düşdü kì, dünən 

axşam toyda özündə deyìldì. Çarəsìzlìkdən qaldı neylə-

sìn. Onun haldan-hala düşdüyünü görən Rayanı ìsə gül-

mək tutmuşdu, halına acıdı: 

- Heç nə gərək deyìl, özünə əzìyyət vermə. 

Nə ìsə, axşam görüşməyə razılaşdılar. Sonra da Mahmu-
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dov tələm-tələsìk vìllìsə mìnìb sürücüyə dedì: sür ìdarəyə. 

Yol boyu fìkìrləşdì kì, kìmì sıxışdırıb qabağa düşüm? Ìda-

rəyə çatan kìmì “qabìlìyyətlì” brìqadìrlərdən bìrì olan Kə-

rəmova zəng vurub tapşırdı kì, axşamadək hardan olursa-

olsun bìr-ìkì yüz pul tapmalısan, təcìlì lazımdır, vəssalam. 

Və ìndì sìzə xəbər verìm naxırçı Qubaddan. Qubad yaşlı 

da olsa, zahìrən cavan görsənìrdì. Evlərdən haqq alıb, 

kəndìn mal-qarasını otarardı. Aìləsì böyük ìdì. Oğulları 

böyüyən-böyüyən qaçmışdı şəhərə. Evìndə üç yaraşıqlı 

qızı və bìr də xanım arvadı var ìdì, hə desəydì Qubadı dì-

zìnìn altına qatlayardı. Bu həmìn Qubad ìdì kì, ona pul 

yíğmaq düşmürdü. Hətta bìr dəfə pullarını külək apar-

mışdı. Arvadı ona pul vermədìyìndən o, da pullarını xa-

rab olmasın deyə tövlənìn damında gìzlədìrmìş. Günlərìn 

bìr günü güclü külək əsəndə qonşular görərmìşlər kì, töv-

lənìn damından havaya kağíz pullar uçur. Bu zaman Qu-

bad naxırda ìmış, arvadína xəbər verìrlər. Arvadí başına-

gözünə döyə-döyə ələ keçən pulları yığır. Kəndə səs yayı-

lır kì, Qubadın pullarını külək apardı. O gecəsì yazıq Qu-

bad arvadının qəzəbìndən tövlədə gecələməlì olmuşdu. 

Kərəmov xeylì götür-qoy etdì kì, necə eyləsìn dìrektorun 

tapşırığını yerìnə yetìrsìn. Çox fìkìr eylədì bìr şey çıxmadı. 

Axırda naəlac qalıb özünə toxtaqlıq verdì kì, Allah özü 

yetirəcək durum bìr çıxım kəndìn ìçìnə, görüm nə var, nə 

yox. Kərəmov evìndən çıxıb xeylì getmìşdì, Qubadı yolun 

kənarında ot çalan gördü. Salamlaşıb keçìb getmək ìstədì, 

bìrdən ağlına nəsə gəldì, dayandı. Qubaddan soruşdu: 

- Ay Qubad, neynìrsən bu tozlu, torpaqlı otu çalırsan? 

- Çölün otu bərkdìr, ìstəyìrəm göy otlardan buzov üçün 
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yığım. Axşam heyvan ac qalmasın. 

- Ay kìşì ayıbdı sənə ayaqaltı yerdə ot çalırsan. Əşşì, ot la-

zımdı hava qaralanda atıvı götür get kəndìn kənarındakı 

yonca sahəsìndən fərlì at yükü vur gətìr. 

- Ay Kərəmov, ora dövlətìn sahəsìdìr, dədəmìn deyìl. 

Sonra başım ağrıyar, qoy oturmuşam rahat evìmdə. 

- Rəhmətlìyìn oğlu dövlət kìmìndìr, o da bìzìmdìr də. Sən 

arxayın ol, ìcazəsìnì mən verìrəm. Ancaq, ehtìyatlı ol ha... 

Mabəda görələr. Özün bìlìrsən də, ìş çətìn düşəndə mən 

heç Allahımı da tanımıram. 

Qubad Kərəmovun məsləhətìndən razılıq edə-edə ìşìnì 

dayandırıb yonca sahəsìnə getmək üçün qaranlığın düş-

məsìnì gözlədì. Kərəmov ìsə ìstədìyìm yar ìdì, yetìrdì pər-

vərdìgar, züm-zümə edə-edə evə qayıdıb küçədəkì söhbə-

tì telefonla Mahmudova çatdırdı. 

Səbìrsìzlìklə gözlənìlən axşam yetìşdì, hava qaraldı. Saat 

doqquz olmuşdu. Mahmudov Kərəmovun evìnə zəng 

vurdurub ìdarəyə çağırtdırdı. 

Kabìnetdə Mahmudovdan savayı ərazì üzrə polis - 

“uçastkovı” və bìr də özünü ağlamaqdan güclə saxlamış, 

Allahın bìnəsìb bəndəsì Qubad oturmuşdu. Kərəmov ìçərì 

gìrən kìmì salamlaşmamış Qubada bozardı: 

- Əşşì, əlìndən gəlmìr etmə də, nöş camaata baş ağrısı ve-

rìrsən… 

- Allah mərdìmazarın evìnì yıxsın, balaları yetìm qalsın, 

əlì çörəyə çatmasın. Satdílar mənì. Mən bìlìrəm bu kìmìn 

ìşìdìr. Hamısı məhləmìzdəkì topal şeytan oğlunun ìşìdìr. 

Atı həyətə təzəcə salırdım otu gətìrdìyìmì gördü, ìkì də-

qìqə keçməmiş “uçastkovı” gəlìb çıxdı. Satdı mənì satqın, 
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- Qubadın hìrsìndən gözlərì dolmuşdu, özündən xəbərsìz 

yaş gìlələrì sìfətì ìlə üzü aşağı arıq yanaqlarını ìsladırdı. 

- Qubad, - Mahmudov sözə başladı, - ìndì olan olub, ke-

çən keçìb. Zəhmətkeş, çoxuşaqlı, kasıb, həm də yaşlı 

adamsan. Mən heç vaxt ìstəməzdìm kì, belə günə düşə-

sən. Qoymaram sən tutulasan, cəza alasan. Otdu, əzìyyət 

çəkìb çalıb qapına gətìrmìsən, qalsın elə həyətìndə. Am-

ma, sən də gərək elə eləyəsən kì, bu söhbətì el burada da 

bìtìrək, daha məsələ böyüməsìn, hər şey hörmətlə qurtar-

sın. 

“Hörmət” sözünü eşìtcək Qubad ondan başqa, ayrı çıxış 

yolu olmadığını görüb razılaşdı. 

Burada nağıl hekayəmìz bìtdì, göydən üç alma əvəzìnə, 

beş yüz pul düşdü. Yüzü Kərìmovun, ìkì yüzü “uçastko-

vu”nun, ìkì yüzü də Mahmudovun. 

...Az sonra mavì vìllìs toz edə-edə qaranlığı yararaq sürət-

lə üzü Yelenovkaya tərəf şütüyürdü... 

1989. 

“YETİŞMƏYƏN QOZA” 

Olmuş əhvalat. Allahdan hər kəsə xoş təsadüflər arzusu ilə… 

Ömründə azar-bezar nədì bìlməyən Ağasultan kìşì təqa-

üdə çıxa-çıxda müşkül bìr dərdə mübtəla olmuşdu: başı-

nın tən ortasında yup-yumru yekə bìr şìş əmələ gəlmìşdì. 

Andır günü-gündən böyüyür, böyüdükcə də ağrı verìrdì. 

Özü də bìlmìrdì bu nə ərmağandı Allah göndərìb ona... 

Ağasultan kìşì kasıb bìr adam ìdì: ağlı kəsəndən bìr parça 

çörək xatìrìnə çöldə-bayırda nə ìş olsa ìşləyərdì. Allah ona 
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var-dövlət verməsə də daşdan çörək çıxardan buz baltası 

kìmì sapsağlam, möhkəm can-cəsəd vermìşdì. Haradansa 

bu andıra qalmış gəlìb onu tapdí və başladı gìrìnc etməyə. 

Ağrısı bìr yana, camaat arasına çıxmağa da utanırdı. 

Hə, şiş başlamışdı ağrımağa. Axır vaxtlar lap bərk ağrıyır-

dı. Günü-gündən böyüyürdü. Amma neyləyəsən kì, Ağa-

sultan kìşìnìn həkìmlə-fìlanla ömür bìllah arasí yox ìdì. 

Şəhərdəkì oğlu ötən dəfə kəndə gələndə demìşdì kì, dədə, 

gəl sənì aparım şəhərə həkìmlər baxsın. Bacarmasalar xa-

ricə aparmağa da hazır idi. Razı olmamışdı: Əvvəla, o, şə-

hərə ìllərlə getməzdì, sonrası da bunun bìr ətək xərcì-xə-

sarətì, bìr dünya əzìyyətì vardı. “Onsuz da ölən vaxtımdı, 

Allaha təvəkkül, nə olar olar da...” 

Bìr gün yenə ağrısı şìddətlənmìş, çarəsìzlìkdən yolüstü 

kənd xəstəxanasına getmişdì. Həmìşə keflì gəzən Kərəm 

həkìm xeylì baxıb-baxıb, sonra da şìşə bìr çırtıq vuraraq 

demişdì: “Kìşì “qoza” hələ kaldır, get yetìşməyìnì gözlə”. 

Həkìmìn yanından qayıdan kìmì arvadı soruşdu: 

- Hə, nə oldu, “apìrìsmì” elìyəcək? 

 - Yox, - cavab verdì, - heç “apìrìsìn” adını da çəkmədı, 

deyìr hələ “yetìşməyìb”… 

O gündən Ağasultan kìşì ağrılara dözüb, səbrìnì basıb, şì-

şìnìn yertìşməyìnì gözləyìrdì. Şükür Allaha, Kərəm həkì-

mìn şəhərdəkì həkìmlərdən nəyì əskìkdì kì... Azmí olmuş-

du, kìmìnsə öləcəyìnì qabaqcadan desìn, o da sonradan 

ölməsìn. Adama baxanda bìlìrdì ya oyanlıqdı, ya qalasıdı. 

Camaat nahaqdan ona “professor” demìrdì kì... 

Bìr səhər bìr uşaq gəldì kì, sənì Şəfìqə xanım çağırır. Kən-

dìn “padşahı” adlanan köhnə sovet sədrì – təzə ìcra nü-
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mayəndəsì Şəfìqə adlı arvad ìdì. Əvvəllər müəllìmə olan 

bu arvadın deyìlənə görə (babalı deyənlərìn boynuna) 

keçmìş ìstəklìsì ìndì rayon başçısının müavìnì ìdì. Vəzìfə-

yə keçəndən sonra, yaman hökmlənmìşdì. “Görəsən ney-

nìr mənì?” - Ağasultan narahat oldu, tezcə də gülümsün-

dü, - dəvənì toya nöş çağırırlar, ya odun, ya da su daşıma-

ğa”. 

Zənnìndə yanılmamışdı. Şəfìqə xanım buyurdu kì, ìdarə 

üçün odun tədarükü görülməlìdì. O, özüylə eynì yaşda 

olan Abduləlìyə, Canəlìyə və ìkì-üç cavana qoşulub ya-

xınlıqdakı meşəyə yola düşdü. 

Meşədə Ağasultan kìşì başında bìrtəhər, güclə dayanan 

papağını çıxartdı. Papaqla ìşləyə bìlməzdì: “Cəhənnəmə 

kì, - fìkìrləşdì, - onsuz da hamı bìlìr, başında qoza var, öz 

günahı deyìl kì, Allahın ìşìdìr də...” 

Ağasultan kìşì əla mìşar çəkən idì, azacıq tərpənməyì ìlə 

neçə cavanın ìşìnì görürdü. Saat yarıma xeylì ağac kəsdì-

lər, oturub dìnclərìnì almaq ìstəyəndə Canəlì qoymadı: 

- Gəlìn o yoğun küknarı da kəsəyìn, sonra hovurumuzu 

alarıq... 

Növbə ìlə mìşar çəkməyə başladılar. Yorulmuşdular, yox-

sa ağacın özündən ìdì, yaman çətìn kəsìlìrdì. Xeyli zəh-

mətdən sonra mìşarı sonuncu dəfə çəkìb ağacı yerə yıx-

mağa çalışdılar. Bìrdən ağac gözlənìlməyən tərəfə - düz 

Ağasultan kìşìnìn başındakı şìşìn üstünə gəldì. An keçmə-

dì kì, gördülər Ağasultan budu ha, ölü kìmì uzanıb qalıb, 

başı da ağ mayeyə və al qana bələnìb. Hamının ürəyì düş-

dü. Sarısını udmuş Canəlì ìsə ìkì əllə başını qapazlayırdı: 

- Kişi öldü deyəsən… Mən külbaşda oldu taxsır, qoyma-
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dım sìzì oturasınız. Ta.., aylarla əsìr-yesìr olacağam poli-

sin, prökürörlərin yolunda... 

Qaldılar naəlac, bìlmədìlər neyləsìnlər, kəndə qayıdıb bu 

xəbərì Ağasultanın evìnə necə desìnlər?! 

Olan olmuşdu, gərək bìr nəfər gedìb həm kəndə xəbər ve-

rə, həm də meyìdì aparmaq üçün qoşqudan-fìlandan gə-

tìrməlìydì. Elə tez-tələsìk cavanlardan bìrìnì göndərìb 

kəndə hay vurmaq ìstəyìrdìlər kìmsə dedì: “Ayə, kìşì sağ-

dı, bığı tərpənìr, tez olun, su gətìrìn...” 

Sìfətìnə sərìn su vurulan kìmì Ağasultan kìşì ağır-ağır 

özünə gəldì. Əlìnì ìrìnlì-qanlı başına çəkdì. Şìşìn partlayıb 

yox olmasını duyanda sevindi, daha bundan sonra minbir  

əziyyətlə “qozanın yetişməsini” gözləməyəcəkdi. Dörd 

dövrəsìnə göz gəzdìrìb Canəlìnì axtardı: 

- Allah atava rəhmət eləsìn, ay Canəlì, mənì əzabdan qur-

tardın, yoxsa bu şoğərìb “yetìşìncə” Allah bìlìr, mən hələ 

nə zülümlər çəkəcəkdìm... 

Bayaqdan ürək göbəyìnì yemìş Canəlì ìsə Allaha şükür 

edə-edə sevìncìndən uşaq kìmì ağlayırdı. 

Bu an onun ürəyində və göy üzündə  sevimli Allahından 

başqa qeyri Tanrı yox ìdì... 

1993. 

NÖVBƏ 

Gün yarıya çatmışdı. Qızmar günəş göyün tən ortasında 

dayanıb düzənliyə yayılmış mal-qaranın belini qızdırırdı. 

İnəklərin çoxusu istidən halsızlaşıb yatmış, bəziləri isə ya-

xınlıqdakı dərənin kölgəliklərinə çəkilmişdi. Çöl cırcıra-
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malarının da səsi kəsilmişdi. Müdhiş sakitlikdən adamın 

ürəyi qısılırdı. Sıralanıb baş-başa vermiş dağlar, təpələr 

də sanki, yuxuya getmişdilər. Bir qədər aralıda sayı elə də 

çox olmayan qoyun sürüsü otlayırdı. 

-Ehey, Mərdan, dur gəl bura. Dur gəl... 

Qoyun növbəsinə gələn Yalçın idi Mərdanı çağıran. Qon-

şu məhəllədə olurdu. 

Mərdan hər dəfə şəhərdən kəndə - evlərinə gələndə ata-

sına kömək məqsədilə el içində “nubat” deyilən mal növ-

bəsini də unutmurdu. Nə yaxşı ki, bəzən yanaşı otardıqla-

rı qoyun növbəsinə söhbətcil uşaqlar düşürdü. Yoxsa səs-

li-küylü şəhərdən sonra kimsəsiz çöldə bütün günü gözü 

qolundakı saatında qalırdı. Çölün ağır sükutu içərisində 

ötən günlərin cürbəcür xatirələri düşürdü yadına. Həyatı 

boyu itirdiyi xoş anlar, adamlar, sağlığında xətirlərini əziz 

tutduğu dünyasını dəyişənlər gəlirdi gözlərinin önünə. 

Elə bax ömrünün bu gününün də, bir daha heç zaman qa-

yıtmayacağını acı-acı anar, itirdiklərinə görə ürəyi kövrə-

lərdi. Bu məzar sükunətinə bənzər mənalı əzabdan canını 

qurtarıb kəndə, adamlara qovuşmaq, dünyanın faniliyini 

unutmaq üçün həsrətlə axşamın düşməyini gözləyərdi. 

Mərdan çörək torbasını götürüb Yalçın çağıran tərəfə get-

di: 

-Ayə, yenə səni “nubata” göndəriblər? Şəhərdən nə vaxt 

gəlmisən, dünən? Burda balaca bulaq var. Çörək yeyək, 

su içək, dincimizi alaq. Onsuz da hələ bir-iki saat istidən 

nə mal, nə də qoyun tərpənən deyil. 

-Lap yaxşı, yaman susamışam. 

-Hə, söhbət elə görüm, şəhərdə nə var, nə yox. 
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-Şəhərdi  də... Binalar, bir də maşınlar, adamlar. Elədən-

belə gedirlər, belədən-elə... 

-Bəs o baldırı açıq cananlar? Onlardan danış. Çoxdan gör-

mürəm, yaman darıxmışam. Görüm imkanım olan kimi 

vaxt tapıb quru-quru baxmağa da olsa gələcəyəm. Eh... 

Heyif ötən çağlarımızdan ,yadındadı, bir dəfə səninlə bir 

yerdə şəhərə getdik, vağzalda ayrıldıq. Əliboş olduğum 

üçün qohumumgilə getmək istəmirdim. Özün bilirsən də, 

şəhərdə əliboş qonağı sevmirlər. Qaldım ki,hara gedim. 

Əvvəl istədim vağzalda qalım. Cibimdə pulum da az idi. 

Bərk acımışdım. Sonra gördüm yox, belə keçməyəcək, 

vağzal ləzzət eləmir, məcbur olub getdim qohumumgilə... 

Papiros çəkmirsən? Əcəb eləyirsən. Sən başla yemeyə, 

mən birini çəkim. 

Papirosunu yandırıb sinəsinə bir qullab vurub gerisini 

başladı: 

-Hə, onda peşə məktəbinə sənəd verdim. Sonra yataqxa-

naya düzəldim, kefli günlərim başlandı. Heyf, o ötən gün-

lərdən... Bu Müzünü deyirəm, sənin sinif yoldaşını, hə, 

onu da gəzdirirdim yanında. Əclaf yaman bərk uşaq idi. 

Ölürdü pulu çıxanda. Daha o gün olmurdu biz kef elə-

məyək. Nə qədər içirdik... İçkilərin hamısının dadını yox-

layırdıq, qatıb qarışdırıdıq bir-birinə. Pulumuz azalanda 

keçirdik pivəyə. 

-Bu qədər pulu haradan alardız? 

-Təqaüd alırdıq. Evdən az-maz verirdilər, düşəndə gedib 

həyətlərdə, bağlarda fəhləlik də edirdik. Onda pul da pul 

idi, daha indikindən deyildi. 

-Dərsə də getmirdiniz? 
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-Hərdənbir. Canım nə dərs? Müəllimlər özləri dərsə gəl-

mirdilər, o ola ki biz. Hə, qazandığımız da gəzəyənlərdə 

idi. O vağzalın yanındakı mehmanxana vardı ha, onun 

bütün mərtəbələrində bazlıqda olmuşam. Bir dəfə özümlə 

Müzünü də aparmışdım. Qapıda polisi görüb sarısını ud-

muşdu. Çəkib kənara başa salmışam ki, qorxma, polis bi-

lir biz bura niyə gəlmişik. Onun işi şuluqluq salanlarladır, 

bizimlə yox. Nə isə apardım üçüncü mərtəbəyə.., yoxsa 

yeddinci mərtəbə idi deyəsən, bir “dobrı” xalanın yanına. 

Dovşan kimi otağa girməyi ilə çıxmağı bir oldu. Nə isə, 

qayıdanda soruşuram ki, Müzü, sən canın, söhbət eylə 

görüm, neylədin, necə oldu? Deyir heç nə, girdim içəri 

baxdım, sonra da pulun verib çıxdım. Həh.., həh..., hə... 

Allahın bədbəxti... Sən demə, heç görməyibmiş, birinci 

dəfə imiş, özünü itirib, iş alınmayıb, utanıbmış. Amma 

sonralar yavaş-yavaş öyrəşdi, əl çəkmirdi məndən ki, gəl 

yenə gedək. Təkcə ora getmirdik, arada “ova” da çıxırdıq. 

Hə, bir dəfə də qoşuldum gəzəyənin birinə, getdim evinə. 

Hazırlaşmışdım, gördüm deyir ərim gəlir. Dedim, ay qan-

cıq, məni pulumu alıb döydürməyə gətirmisən? Buna bir-

iki sillə çəkdim. Başladı yalvarmağa, düzü, öz canımın 

qorxusundan edirdim. Birtəhər sivişib aradan çıxdım. 

Mərdanın inanmağı gəlmirdi Yalçının axırıncı sözlərinə. 

İki yaş böyük olsa da, boyu metr yarim, bir dəri, bir sü-

mük olan Yalçının kimisə döyməyi inandırıcı deyildi. 

Mərdan çörəyini yedi, gətirdiyi stəkanla dumduru suyu 

olan balaca bulaqdan su içdi. Yenə stəkanı su ilə doldurub 

yanına qoydu. 

-Stəkanda su saxlama. Bu ağır sudur.Saxlanmağını sev-
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mir, stəkanını çatladar. 

-İçəcəyəm, sən söhbətini elə. 

-Eh, nə danışım. Bir gün dədəm arxamca şəhərə gəldi, 

gördü ki, əriyib çöpə dönmüşəm. Qoymadı məktəbi qur-

taram. Pul da vermədi. Pulsuz şəhərdə nə yaşamaq. Şə-

həri şəhər edən puldu da, yoxsa nədi? Gətirdilər mənı 

kəndə, başımı bişirib evləndirdilər, axırda da evdən ayır-

dılar, get başını saxla. İndi görürsən də günümü. Bir gün 

qoyun “nubatı”, bir gün mal, bir gün quzu. Ev-eşik, ailə, 

heç bilmirsən hansının dərdini çəkəsən, çox çətindi yaşa-

maq. Şəhər indi necədir? O vaxtkı kimi olmaz yəqin. İndi 

hər şeyin ləzzəti qaçıb, elə şəhərdə yaşamağın da... Bax e, 

başım qarışıb çənəmə, qoyunlar baş alıb getdi. 

O, pendirlə lavaşı dürməc edib, ovcu ilə sudan içdi: 

-Görürsən, bax, sənə demirdim, suyu stəkənda saxlama. 

Stəkan tən ortadan dairəvi sınmışdı, elə bil pendiri bıçaq-

la kəsmişdin. 

-Hə, daha bəsdi, gedim sürünü qaytarım, yoxsa baş alıb 

gedəcək. Sən tələsmə, gün enəndə yavaş-yavaş malın qa-

bağını burax kəndə tərəf, mən də sənin arxanca qoyunu 

gətirəcəyəm. 

Sonra dikəlib  dürməcini yeyə-yeyə, torbasını da götürüb 

sürünün ardı ilə getdi: 

-Andıra qalmış keçılərə bax, gör hardadırlar, bezdirdilər 

məni səhərdən... 

Mərdan yenə saatına baxdı. Hələ axşama xeyli vardı. Ya-

dına düşdü ki, indi şəhərdə işlədiyi yerdə fasilə qurtarıb. 

Yoldaşlarini, dostlarını ayrı-ayrı xatırladı. Güman ki, o, 

heç kimin yadında deyildi, hamı öz iş-gücündə ıdı. O, isə 
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hündür bir təpənin üstündə uzanıb üfüq boyu cərgələnən 

dağlara baxa-baxa, uşaq ikən ilk dəfə bu yerləri gəzdiyin-

dən üzü bəri olub keçənləri düşünürdü... Görəsən dünya-

da niyə kənd var, şəhər var? Niyə adamlar ayaqları yer 

tutan kimi onu böyüdən, boya-başa çatdıran ananı - kəndi 

atıb, üzünə gülüb, başına yüz oyun gətirən yad qızına - 

şəhərə üz tuturlar? Niyə kəndlər günü-gündən yiyəsiz, 

yetim qalır? Allahın Yalçını da kənddə yaşamağına sevin-

mir. Bir vaxtlar bu dağların yamaclarında birgə dolaşdıq-

ları uşaqlar, dostları, həmyaşıdları indi bir-birindən ayrı, 

hərə bir şəhərdə öz başını saxlamaqla ömürlərini xərclə-

yirdilər. Yalnız dünyadan köçənlərin sayəsində, yasdan-

yasa görüşürdülər. Həyat onları özgələşdirmiş, yadlaşdır-

mışdı... 

Havasını udduğu, əzəməti göz oxşayan dağların doğma 

qucağı niyə  ona cansıxıcı, soyuqdu?! Bilmirdi... Niyələri 

düşündükcə daxilini qəribə bir sıxıntı, kədər bürüyürdü. 

Olanla razılaşmamaq, olduğundan artığını istəmək, var-

lığı yalnız itirəndə anlamaq, daim nə isə tapırmış, əldə 

edirmiş kimi özünü aldatmaq... Bu idimi yaşadıqları 

ömür deyilən şey?! Həyat, insan - nə qədər çətin dərk edi-

lən, anlaşılan idi... Əziyyət çəksə də ailə, ev-eşik qurması-

na sevinmək əvəzinə, şəhərdəki səfil günlərinin həsrətini 

çəkən Yalçının səsi isə qulağından heç çəkilmirdi: “heyif o 

ötən günlərdən”... 

Yalçın qoyunları fitlə haylaya bir tərəfə toplayır, uzağa 

dağılışmamasına çalışırdı. Axşamın yaxınlaşmasını hiss 

edən mal-qara  günortadan yamaclarda daldalandıqları 

kolluqlardan, dərələrdən tənbəl-tənbəl çıxıb üzü kəndə 
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otlayırdılar. 

Günəş qüruba tərəf irəlilədikcə gündüzün işıqlığı növbə-

sini qaranlığa – gecəyə verməyə hazırlaşırdı. Dünyanı iri 

miqyaslı növbə idarə edirdi. Hərə öz vaxtının, dövrünün 

növbəsini çəkirdi... 

1995. 

“ATDIQ  VƏLƏDÜZNA” 

Nağı işdən yorğun qayıtmışdı. Əl-üzünü yuyub süfrə ba-

şına keçdi. Uşaqları südlü sıyığı acgözlüklə yeyirdilər. Ar-

vadı yeməyi  qarşısına qoyub bir az acıqlı, bir az da yal-

varıcı tərzdə dedi: 

-Sənini təzə inək almağın deyəsən çox uzun çəkəcək. Ne-

çə vaxtdı almalı maddi yardımın dalınca niyə getmirsən? 

Görürsən ki, uşaqlar yavanlıq çəkirlər. Qonşu gətirən sü-

dü bişirmişəm. Axşamacan dəmir-dümürlə əlləşirsən, 

xeyri də yoxdur. 

Nağı xörəyi yeyə-yeyə cavab verdi: 

-Darıxma, bir-iki günə alasıyam. İşdən uzaqlaşa bilmirəm. 

Nə edim? Traktor da xarabdır. Neçə dəfədir təmir edirəm, 

faydası olmur, köhnəlib. 

Səhəri gün Nağı işlədiyi idarəyə baş çəkdi ki, pul şəklində 

maddi yardım almaq üçün ha- zırlanan sənədlərdən xə-

bər tutsun. Müəssisənin kassiri Şəmi bildirdi ki, sənədlər 

hazırdır, birlikdə rayon mərkəzindəki banka getmək la-

zımdır. 

Onlar mərkəzə gedən bir yük maşınına minib yola düş-

dülər. Kassir Şəmi Nağıya hər şeyi başa salmışdı: 
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”Yardım istəyən çoxdur. İstəyirsən ki, tez ala biləsən gə-

rək bankın müdirinə hörmət edəsən. Demişəm pulu alan 

qanacaqlı adamdir. ”Yüzlük”, ya da heç olmasa “əllilik” 

verməlisən. Bu işin qaydası belədir.” 

Nağı razılaşıb “hörmət” edəcəyini vəd vermişdi. Təki pu-

lu tez versinlər. Artıq alacağı inəyin yerini də tapmışdı. 

Günortaya yaxın kassir Şəmi ilə banka yetişdilər. Bankda 

adam çox idi.Müdirin qapısı ağzında böyük növbə vardı. 

Növbəyə durmaq gec olacaqdı. Odur ki, Şəmi irəli keçə-

rək qapını aralayıb özünü müdirə göstərdi. Müdir Şəmini 

görüb çağırdı: 

-Ay yoldaş, səhərdən səni gözləyirəm, haradasan, gəl 

içəri. 

Şəmi Nağını dartıb özü ilə içəri saldı. Onlara əyləşməyə 

yer göstərdilər. Uzun stolun baş tərəfində oturmuş müdir 

kimisə çağırdı. Lazımi sənədləri gətirdilər. Nəyəsə baxıl-

dı, imza edildi. Nəhayət, müdirin göstərişinə müntəzir 

olan mühasib pulları sayıb Nağıya tərəf ötürdü. 

Nağı pulları alıb saymadan sevincək qəzetə bükməyə baş-

ladı. Sanki, bu qədər pulu ona göydən bağışlamışdılar, ya 

da yol kənarından tapmışdı. Bu hisslərin təsiri ilə Nağı ət-

rafındakıları həmin an görmürdü. Traktorun təmirini də 

unutmuşdu. İndi, o, yalnız fikrinə gətirirdi ki, altında üç 

aylıq buzovu olan inək daha həyətindədir. Uşaqlarının, 

arvadının şadyanalıqla parlayan gözlərini görürdü. Başını 

qaldıranda nə üçünsə bir anda elə bil, sevincinə kölgə 

düşdü. Diqqətini cəmlədi, kassir Şəminin sərt, qınayıcı 

nəzərlərinin ona dikildiyini gördü. Fikirləri çilik-çilik, tap-

şırığı xatırladı. Necə edim ki, inəyə “xətər”dəyməsin, - 
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düşündü. Səliqə ilə bükdüyü pulları aralayıb iki “onluq” 

götürdü. Yaxınlaşıb onluqlardan birini xoş təbəssümlə hə-

lə də ona baxan müdirin, o birini də mühasıbın qabağına 

qoydu. Üzünə gülümsər ifadə verərək: ”Çox sağ olun”, -

dedi. 

Müdir və mühasibin birdən-birə döyükmüş gözləri Na-

ğını da heyrətləndirdi. Hirsindən pörtmüş müdir: 

-Götür pulunu,biz dilənçi deyilik, - söylədi. 

Nağı özünü itirdi, günahkar uşaq sayaq başını aşağı sal-

ladı.İnəyin qiyməti elə çox idi, artıq pul verməyə imkan 

yox idi. Dinməyib, qoyduğu pulları götürüb tələsik o biri 

pulların arasına ataraq yenidən qəzetə bükdü. Qarşılaşdı-

ğı bu acınacaqlı vəziyyətdə özünü təmkinli aparmağa ça-

lışan Nağı bir daha “sağ olun” deyib otaqdan çıxdı. Tələs-

diyindən dəhlizdə kimləsə toqquşdu, kiminsə ayağını 

tapdaladı. Necə olur olsun, pulları itkisiz, salamat kəndə 

çatdırmağa tələsirdi. Küçədə addımlarını yavaşıdıb fikrini 

topladı: ”Görürsən Şəmini, mənə deyir hörmət elə, bu ki-

şilər isə çox abırlı adamlarmış! Bir gör mən nə etdim!” 

Kassir Şəmi arxadan yeyin addımlarla Nağıya çatdı.O da 

bərk pörtmüşdü: 

-A kişi, sən nə elədin? Ayıb deyil, sənə deməmişdim ki, o 

kişilərə heç olmasa “əllilik” verəcəksən! Məni aldadıb bi-

abır etdin. Mənə deyirlər ki, belə tüllabı, “atdıq vələdüz-

na”nı niyə gətirmisən buraya? Bir fərli adam yox idi? 

Nağı karıxdı, indicə nəsə başa düşərək, günahını anlamır-

mış kimi təəccüb dolu səslə dedi: 

-Şəmi, mən sənə söz verməmişdim, vəd etmişdim. Gəl ki, 

pulu görəndən sonra, fikrimi dəyişdim. Deyim niyə? Axı, 
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əslində onlar orda heç bir zəhmət çəkmədilər. Nə etdilər 

ki? Hərəsi bir imza atdı. Mənsə bütün günü traktorla işlə-

yirəm, bir “onluq” güclə qazanıram. Deyirsən adi bir im-

za üçün “əllilik” verim? ”Onluq” da çoxdur onlar üçün. 

Bəyənmirlər, özlərindən küssünlər. 

Nağı Şəminin ona qulaq asmaq istəmədiyini görüb mehrı-

banlıqla könlünü almaq istədi: 

-Sən canın, belə boş şey üçün qanını qaraltma, gəl gedək, 

o iki “onluğa” özümüzçün nahar edək. 

 -Görürəm bu ağılla məni heç vaxt başa düşməyəcəksən. 

Sənə yazığım gəldi, kömək etdim, sənsə məni aldatdın. 

Çörəyin lazım deyil, get doy, - deyən Şəmi hirslə əlini yel-

ləyib uzaqlaşdı. 

Nağı pərt halda Şəminin ardınca xeyli baxdı. Kəndə tək 

qayıdıb yol boyu nə qədər düşündüsə də Şəminin və mü-

dirin inciyərək onu da özləri kimi vələdüzna saymalarına, 

nəyə görə borclu hesab etmələrinə heç cürə haqq qazandı-

ra bilmədi...  

2005. 

NOVRUZ  PAYI 

Axşama yaxın kənd yolunda uzaqdan gələn iki minik ma-

şını göründü. Kənd içərisində mərkəzi meydanda dur-

muş adamların nəzərləri yola dikildi. Günəş batıb alato-

ran olduğundan maşınları ayırd etmək olmurdu. Az keç-

mədi, maşınlar kəndə girdi. İndi hamı görürdü ki, qabaq-

da “Mersedes”, arxadan gələn isə “Toyota”dır. 

Qırxadək evdən ibarət olan bu kiçik dağ kəndi maili 
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ərazidə yerləşdiyindən bir yüksək yerdə durub əksər ev-

ləri görmək mümkün idi. Kəndə nəinki maşın, hətta bir 

evə qonaq gəlsə, hamı xəbər tutardı ki, kim gəlib, kimə 

gəlib. Odur ki, indi maşınların səsinə böyük də, kiçik də 

maraqla boylanıb onlara baxırdı. Maşınlar hərlənib, digər 

evlərdən baxımsızlığı ilə fərqlənən birmərtəbəli evin açıq 

həyətinə daxil oldular. Hamıya aydın oldu ki, gələnlər Fə-

ti kişinin uşaqlarıdır. 

Fəti kişi ömrünü zəhmətlə keçirmiş, haram nə olduğunu 

bilməyən sadə, adi bir halallıq sevən adam idi. Tay-tuşları 

ona naxırçı Fəti deyirdilər. Təqaüddə olduğu vaxt da, bu 

kişi qırx illik ömür-gün yoldaşı olan naxırçı ağacından 

ayrılmazdı, əsa yerinə işlədərdi. Gününü sərin dağlarda 

keçirtdiyindən, vərdiş etdiyi köhnə tüklü papağı da ba-

şından götürməz, qış-yay papaqla gəzərdi. Oğul-uşağını 

böyüdüb ev-eşik sahibi etmiş  sakit, fağır insan olan Fəti 

neçə illər idi təqaüddə idi. Qonşu kəndə ərə verdiyi bircə 

qızı tez-tez gəlib baş çəkir, ata-anasına həyan olurdu. Qğ-

lanlarının kiçiyi rayonun mərkəzində, böyüyü isə Bakıda 

yaşayırdı. Camaat da bilirdi ki, Fəti kişinin rayonda işlə-

yən oğlunun vəzifəsi də yaxşıdır, qazancı da. Böyük oğlu 

isə hansısa institutda elmi işdə çalışırdı, lap yaxşı olmasa 

da, pis də dolanmırdı. Və hərəsi bir partiyanın – vəzifədə 

olanı iqtidar, elmlə məşğul olanı isə müxalif partiyanın 

üzvləri idi. Amma, camaat bilmirdi ki, oğulları hərdən 

atalarının yanında dolanışığın çətinliyindən, məvacibləri-

ni çatdıra bilmədiklərindən gileylənib, az qalırdılar evin 

həyət-bacasından nəsə umsunlar. Hamı da görürdü ki, bu 

uşaqlar ildə, bir dəfə də olsa, ata-anasını yada salırdılar. 
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Oğlanları gələndə öz uşaqlarını da gətirirdilər. Nədənsə 

gəlinlər görünməzdilər. Orda-burda söhbətlərdə söz dü-

şəndə deyirdilər ki, gəlinlər şəhərli qızıdırlar, ataları da 

varlıdır, kənddəki şəraiti, qayınata-qayınananı bəyənmə-

dikləri üçün gəlmirlər..  

Səsə Fəti kişigil də gələnlərin qarşısına çıxmışdılar. Ata-

sından bir qarış alçaq, həm də qat-qat yoğun olan kiçik 

oğul “Toyato”dan düşən kimi qucaqladı atasını, o üzün-

dən, bu üzündən öpdü. Sonra da o biri eynən belə görüş-

dü… 

Alatoranlıq olsa da, qonşular gördülər ki, Fətinin uşaqları 

necə mehribandır. Çox çəkmədi həyətdə toyuq qaqqıltısı, 

qoyun mələrtisi səsləri də gəldi. Manqal tüstüləndi, kabab 

iyi ətrafı bürüdü. Gecə keçənədək Fətinin işığı sönmədi... 

Səhər o başdan mal-qaranı naxıra sürən adamlar kəndin 

xəbər dağarcığı Səbinə arvadın danışdıqlarına xüsusi hə-

vəslə qulaq asırdılar: 

-Bax, bacı, - Səbinə arvad yanındakı qadınlardan birinə 

danışırdı, - ataları üçün şlyapadan, pencəkdən ayyaqqa-

bıyadək  hər şey, anasıyçün cürbəcür paltarlar, jaketlər, 

baş yaylığı, ayağı qırçınlı yubkalar gətiriblər. Hamısı da 

“modnı”. Kim deyir ki, gəlinlərin geyilmiş paltarlarıdı, 

yalan sözdü, paxıllıqdandı...  

Qulaq asan qadınlardan birisi qımışıb, nəsə demək istədi. 

Səbinə arvad tez onu qabaqladı: 

-Şəhərdə, bazarda olan odu da, qoca arvada “zakaz” tik-

dirməyəcəkdilər ki! Bir həftədən sonra Novruzdur, gəlib-

lər ki, qabaqcadan bayramlaşsınlar. 

Eşidənlərin çoxu Fəti kişiyə qibtə edirdi. 
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Günortaya yaxın Fəti kişinin həyətindən arxa hissəsi kənd 

sovqatı ilə yüklənmiş maşınlar ağır-ağır çıxıb üzü şəhərə 

yollandılar. 

Poçtun qarşısındakı geniş meydanda söhbətləşən adam-

lara da elə gəlirdi ki, bu gün Fəti kişinin adi, balaca yapa-

laq evi sanbalı ilə kəndin digər evlərindən xeyli fərqlənir. 

Maşınlar uzaqlaşdıqca söhbət Fətinin ömür boyu zəhmət-

keş olmasından, uşaqlarının valideyn qədrini bilmələrin-

dən, fərasətliliyindən, dövrə uyğun müasirliliyindən, hət-

ta gətirdikləri paydan da gedirdi. Deyəsən, Səbinə arva-

dın dəqiq, qərəzsiz məlumatlarından bütün kənd xəbər-

dar idi. Söhbətin dadı itməmiş, az sonra bir qədər aralı 

olan Fətinin həyətindən üzü bəri meydana tərəf gələn 

adamı görəndə, hamı səsini kəsib yaxınlaşana  diqqət et-

di. 

Həmin adamın başında kənarları qatlanmış şlyapa, əy-

nində böyük və nimdaş olduğu aşkar bilinən, bədəninə  

uyğun gəlməyən kostyum, keçmiş dəbli girdəburun ayaq-

qabısından hündürdə qalan şalvar vardı. Yalnız əlindəki 

naxırçı ağacından onun Fəti olmasını təxmin etmək müm-

kün idi. Fətinin yeni qiyafəsini seyr etdikcə adamlar hey-

rətdən döyükmüşdülər. Bu oğlanlarının ataları üçün gə-

tirdikləri “çemodan-çemodan” Novruz payının sıradan 

bir dəsti idi... 

Kimsə dinmirdi. Baxanların bir çoxu isə onun təzə geyi-

mindən gözünü çəkməyib gülümsəyə-gülümsəyə düşü-

nürdülər: ”Bəxtəvər Fəti, görmədiyi günlərini görür, ölə-

nəcən bəsidi, geyinib keyf eləyəcək özüyçün...” 

2005. 
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GÖZAYDINLIĞI 

Mayıl qoyun növbəsindən qayıdıb həyətə girən kimi, ax-

şam tərəfi toyuq-cücəyə  dən tökən arvadından hövlənak 

Mirini soruşdu: 

-Miri gəlib? Nə xəbər gətirib? 

Evdəki gün-güzəranın kasıbçılıqla bağlı çətinliklərindən 

cana doyması   incik sifətində əks olunmuş Şərabanı ona 

könülsüz cavab verdi: 

-Gəlib. Azaryemişlər gədədən pul istəyiblər, deyiblər atan 

təcili gəlsin… 

-Bəs hanı uşaq? 

-Atın çidarını dəyişməyə gedib. 

Miri Mayılın üç qızdan sonra aman-zaman tək oğlu idi. 

Bu payız uşaq əsgərlik yaşına çatmışdı. Amma, di gəl ki, 

kəndin kiçiyindən böyüyünədək hamı bilirdi ki, Mirinin 

sol ayağı sağ ayağından azca uzun, üstəlik yastı pəncə ol-

duğu üçün hərbi xidmətə yararlı deyil. Nahaqdan onu 

kənd içərisində tay-tuşları “tekskat Miri” çağırmırdılar. 

Gəzəndə yanlarını basa-basa, ləngər vura-vura gəzirdi. 

Miri “tekskat” çağırılmasını heç vecinə də almırdı. Bilirdi 

ki, əsgərliyə getmək istəməyən çox əli-ayağı düz olanlar 

onun “tekskat”lığına həsəd aparıb, paxıllığını çəkirdilər. 

Əvvəllər Mirini bir-iki dəfə hərbi komissarlığa çağırıb hə-

kim yoxlamasından keçirsələr də, son günlər onu yenidən 

- təkrarən müayinəyə çağırılması Mayılı əndişələndirmiş-

di: ”Birdən uşağı basarlar harınlardan birinin yerinə!” 

Düzdür, həmişə bu barədə söhbət düşəndə dost-tanışın 

hamısı Mayılı inandırmağa çalışırdı ki, yüz faiz arxayın 
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olsun “tekskat”, həm də yastı pəncə adamı heç vaxt hərbi 

xidmətə yazmırlar. Ancaq, dünyanın işini bilmək olmaz. 

Azmı olub varlı balasının əvəzinə kimsəsiz yararsızı gön-

dərsinlər. Ötən il qonşu kənddən olan gözdən zəif birisini 

bu sayaq motoatıcı hissəyə göndərmişdilər. Valideynləri-

nin çoxlu sayda şikayətlərindən sonra təzədən onu baş 

həkimlər komissiyası yoxlayıb gözlərinin hədsiz zəifliyini 

təsdiqləmişdi. Xeyli əzab-əziyyət bahasına uşaq əsgərlik-

dən evinə qaytarılmışdı. Allah eləməsin, belə bir şey onun 

da başına gəlsin. Onda hal neynir, səbrini basıb gününü 

kabinetlərin qəbullarında keçirsin. Əslinə qalsa uşağın 

ayağında qüsur olmasaydı gedib kişi kimi əsgərliyini çək-

məsini istəyərdi. Özü vaxtında dünyanın o başında, Tay-

qada əsgərlik çəkmişdi, dünya dağılmamışdı ki... Oğlan 

uşağı əsgər gedər də, qız deyil ki, evdə otursun. Amma, 

belə ayaqla getsin, sonra da, Allah uzaq eləsin, başına 

hansısa bir bədbəxt hadisə gəlsin - hamı onu qınayacaqdı. 

İllah da arvadı Şərabanı ömürboyu başına sərki vuracaqdı 

ki, başqaları sapsağlam uşağını əsgərlikdən saxlaya bilir, 

sən vur-tut bir oğlunu, özü də “niqodnı” olanını saxlaya 

bilmədin, nə kişisən?.. Ona görə də gərək bu işi boş bu-

raxmasın.Indiki zamanda “haqqını” verməsən ədalətin 

üzünə həsrət qalarsan... 

Miri atın çidarını dəyişib evə qayıtdı. Mayıl uşağın hal-

əhvalını öyrənib nigaranlıqla soruşdu: 

-Bala, müayinən necə keçdi, pulmu istədilər səndən? 

-Ata, həmişəki kimi  müayinə etdilər. Axırda komissiya-

nın başçısı məni kənara çəkib dedi ki, atana de günü sa-

bah gəlsin. Dedi gəlməsə iş çətinləşəcək. 
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-Heyləmi dedi, çətinləşəcək?! Demədi nə qədər pul 

istəyir? 

-Dedi, üç yüz. 

-Üş yüz?! Dədənin goruna lənət! O üç yüzü mən indi ha-

radan tapım? 

Mayılı fikir götürdü, bilmədi dərdindən neyləsin, kimdən 

kömək istəsin. Bu kəndin pullu adamları məktəbin müəl-

limləri hesab olunurdu. Çünki, kənddə hökumətdən on-

lardan çox maaş alan yox idi. Mayıl bir az müəllimlərdən, 

bir az ümidi gələn qohumlarından yalvar-yaxar borc alıb, 

üç yüzü düzəldib, səhəri günü oğlu ilə ismarıc göndərmiş 

məmura pulu çatdırdı. Onu arxayın etdilər ki, narahat ol-

ma, gözün aydın olsun, yaxınlarda uşağın “niqodnuluğu” 

təsdiqlənəcək. Təsdiqlənəndə xəbər edəcəyik gəlib hərbi 

biletini alar. 

Mayıl sevincək evinə qayıtdı. Qaldı borcun yiyələrinə 

qaytarılması. Onun üçün dost-tanışı məsləhət gördü ki, 

həyətindəki qoyunlardan bir-neçəsini kəsib, yüngül süfrə 

açsın, ürəyi istəyən şəxsləri süfrəsinə çağırsın. Gələn 

adamlar da hərəsi gücü çatandan süfrəyə pul atsa, borcu-

nu yığıb verərsən. 

Bu fikir Mayılın ağlına batdı. Ona görə ki, həmin heyvan-

ları aparıb şəhərdə satmaqdansa belə daha yaxşı idi. Bi-

lirdi ki, bazara çatmamış ət dəllalları başının üstünü kəs-

dirib qoyunları ondan dəyər-dəyməzinə almağa çalışa-

caqdılar. Razılığa gəlməyib bazara girsəydi, orada da başı 

ağrıyacaqdı. “Bazarkom”un adamı, baytar həkim, sahənin 

polisi, daha kimlər, kimlər... Hamısı da bir ağızdan “ver” 

deyəcəkdi.Yaxşısı elə budu ailəsi, dəvət edəcəyi adamlar 
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yeyib-içər, həm də yığılan pulla müəllimlərin borcunu 

qaytarar. Onsuz da uşaq əsgərliyə gedib qayıtsaydı məclis 

etməyəcəkdi? Bu da olsun onun tayı... 

Kəndə xəbər yayıldı ki, Mayıl oğlunun “niqodnuluğu” 

üçün süfrə açıb qonaqlıq verir, bəs hamı onun evinə Miri 

əsgəlikdən qaldığına görə gözaydınlığına gedir. 

Eşidənlərdən məsələnin nə yerdə olduğunu bilən bildi, 

bilməyən də qaldı mat-məətəl. Axı, ağılları kəsəndən gör-

müşdülər ki, oğlu əsgərlikdən qayıdan ailəyə gözaydınlı-

ğına gedərdilər. Əsgərliyə getməyənə gözaydınlığına get-

mək – beləsi eşidilməmişdi. Hə, bu səbəbdən deyərlər ki, 

qulaq gündə bir söz eşitməsə  kar olar... 

Qoyunlar kəsildi, həyətdə yüngül-yaraq məclis quruldu. 

Gələnlər yeyib-içib Mayılla Şərabanıya gözaydınlığı ver-

dilər. 

Mayıl borclarını təzəcə ödəyib, canını borc fikirindən qur-

tarmışdı, hərbi komissarlıqdan bir ismarıc da gəldi: “uşaq 

bir yüzlük - “gözaydınlığı” götürüb hərbi biletin arxasın-

ca gəlsin!” 

Xəbər örüşdən yorğun-arğın qayıdan Mayıla çatdırılanda 

nə qədər sevindisə də, növbəti “gözaydınlığı”ndan gözlə-

ri sanki, qaranlıq gətirdi: “nəfslərinə daş, gözaydınlığı bəs 

olmadımı, yenə gedib mən yazıq kimə yalvarıb borc istə-

yim?!.” 

04.2010 
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ZİYANLILAR 

Qara “cip” darvazaya yetişəndə evdə səs-küy çoxaldı. 

Hamı əl-ayağa düşdü. Kimisi darvazaya qaçdı, kimisi də 

yır-yığış eləməyə. Şəhərdən qonaqlar gəlmişdi. Həyətdə 

yarıçılpaq dayanmış bir oğlan və bir qız uşağı döyüküb 

darvazanın qarşısında dayanan maşına baxırdı. Anası 

uşaqlara acıqlandı: 

-Gedin, əyninizi geyinin ayıbdı qonaqlardan... 

Uşaqlar sözə bənd imiş evə qaçdılar. Ərklə həyətə girən 

qonaqları görəndə Əlabbas da, arvadı Xonça da tələsdilər. 

Gələnlər Xonçanın qardaşları idi. Odur ki, irəli düşüb bir-

bir gələnlərin üzündən öpdü: 

-Can ay qardaş, həmişə sən gələsən... 

Qonaqları qarşılayandan sonra Əlabbas vurnuxdu, ürə-

yində çox götür-qoy etdi ki, neynəsin. Toyuq-cücə qış 

vaxtı xəstəlikdən tələf olmuşdu. Üç-dörd qoca toyuqdan 

savayı heç nə qalmamışdı. İnək kəsməyəcəkdi ki. Pəyədə 

bir qoyun  və beş aylıq quzu vardı. Qoyunu kəsməli idi, 

başqa nə eləmək olardı? Kəsməsəydi yavanlıqdan  qayın-

ları onun üçün yaxşı fikirdə olmazdılar... 

Bir azdan həyətdən tüstü yüksəldi. Kababın iyi  qonşu ev-

lərədək yayıldı. Əlabbas cəld dükana qaçıb içki də gətirdi. 

Pulu olmasa da nisyə dəftəri ki, vardı. Olanda verəcəkdi... 

Gələnlər üç nəfər idilər. Əvvəlcə bir qədər evin arxasında-

kı bağçada çay içib yol yorğunluqlarını aldılar. Bu müd-

dətdə qonaq otağında tələm-tələsik süfrə açılmışdı. Onlar 

otağa girəndən yemək gələnədək Əlabbasla, Xonça ilə 

uzun-uzadı hal-əhval tutdular. Hər ikisi “şükür” deyib 
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çətin dolanışıqlarından razılıq etdilər. İstəmədilər ki, öz-

lərini sındırsınlar. Növbə Xonçaya çatdı. O da qardaşla-

rından özlərini, həyat yoldaşlarını, uşaqlarını soruşdu. Şə-

hərdə məhkəmədə işləyən böyük qardaşı dedi: 

-Birtəhər dolanırıq, ay bacı. Dövr çox çətindir. Çəkinəcək-

li, ehtiyatlana yaşayırıq. Xərcimiz həddən çoxdur. Kənd 

yaxşıdır. Rüşvəti şəhərkindən az, zibil pulu vermirsən, su 

pulu vermirsən. Odun meşədən, dolanacağın bağ-bostan-

dan, öləndə də qəbir yerin havayı... 

Bu sözləri deyə-deyə süfrəyə təzə gətirilən kababları ha-

mıdan tez qabağına çəkib davam elədi: 

-Şəhərdə evdən çıxdın puldu. Maaşla dolanmaq olmur. 

Arvadın, uşağın xərci də qurtarmaq bilmir. Kəndə nə var 

ki, nə oldu geyinirsən. Hə, indi də deyirlər bir kimsədən 

pul almayın, “ədalət zəfər çalmalıdır”. Mən o pulu alma-

sam işləyə bilərəm?.. 

-Əşşi, fikir vermə, maaşını artırarlar düzələr. Sən bura 

dərdi-sərə gəlmisən, götür vuraq, - deyə jurnalist  olan or-

tancıl qardaş kiçik badəni ona uzatdı. - Bax indi biz şəhə-

rin çirkabından uzaq, burada yarımgünlük də olsa dincə-

lirik. Ancaq, Əlabbasgil demək olar ki, həmişə kefdədir-

lər.Təmiz hava, təmiz su, hər cür təhlükədən kənar. Alla-

ha şükür, süfrədə də hər şey var, nə çatmır? Qoy bu ne-

mətlər üçün zəhmət çəkən ev sahibi ilk sağlığı desin, bizə 

də nuş olsun. 

Bayaqdan qayınlarının sözlərinə münasibət bildirmək 

istəyən Əlabbasın əlinə fürsət düşdü: 

-Əvvələn, xoş gəlmisiz. Siz kənddən gedəni on beş il var. 

Maşallah, xeyli dəyişmisiz, gəl ki, kənd elə gördüyünüz 
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kimi qalıb, heç dəyişməyib. Sizə elə gəlir ki, biz burada 

kef edirik. Əgər belə kefdirsə, bəs niyə kəndi atıb getdi-

niz? Sizi qovan olmadı, axı. Süfrədə doğrudur, hər şey 

var, amma, belə hər gün olmur. Bu gün bunlar kəndimi-

zin  fəxri olan sizin təki ziyalı, əziz qonaqlarımızın gəldiyi 

üçündür, sizin şərəfinizədir. Hələ qayınlarım olmağınızı 

demirem. Ona görə də içirəm elə sizin – ziyalıların sağlı-

ğına... 

Balaca badələr cingildədi, sağlıqlar içildi. Keçmişdə kənd-

də müəllim işləmiş indi yol idarəsində yüksək vəzifədə  

işləyən ən kiçik qardaş söz aldı: 

-Söhbəti yox, biz kəndimizi istəyirik. Pis odu ki, yaşamaq 

üçün kənddə yaxşı qazanc yeri yoxdur. Şəhərdə yol tapıb 

yaşamaq mümkündür... 

Ortancıl jurnalist qardaş adəti üzrə dayana bilməyib sö-

zünü kəsdi: 

-Səni kənddən qazanc yox, qaynanan apardı. Ümumən 

baxanda işin sərfəlidir. Bir maşın asfalt tökəndə on maşın 

yazırsız. Kimdi baxan... 

-Nə edək, elə bilirsən tək yeyirik? Bizdən də haqq istəyir-

lər... 

Jurnalist gülümsədi: 

-Bəs korrupsiyaya qarşı mübarizədən qorxmursuz? 

-Nə qədər ki, yuxarıdan vəzifələr pulla veriləcək, müba-

rizə-filan görüntüdür. Biz heç, uzaqbaşı “cipdə” gəzmə-

rik. Onda hərəsi bir müğənni xanımı saxlayan yazıq na-

zirlər necə dolansın maaşla? Düzdü, bir az özümüzü sıx-

mışıq, hələlik “pəhrizə” düşməli olmuşuq. Yəqin ki, belə 

getməz. Az müddətdən sonra, bir fəndlə sıxıntımızın əvə-
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zini çıxararıq. 

Yemək başlayandan bəri sağlıqları ard-ardınca içən Əlab-

bas qızarmışdı. İçki ona yavaş-yavaş təsir etməyində idi: 

-Mənə aydınlaşdırın görüm bu korrupsiya nə deməkdir, 

nə olan işdir? 

Böyük qardaş Əlabbası hüquqşünas sayaq başa salmaq is-

tədi; 

-Korrupsiya rüşvətin iri həcmli formasıdır. Belə ki, yalnız 

adamlardan rüşvət almaqla varlanıb korrupsioner olmur-

san. Həm də tutduğun vəzifənin səlahiyyətlərindən ya-

rarlanıb qazanırsan, həddini aşıb mənimsəyirsən... 

-Məgər qazanmaq pisdir, - Əlabbas üzünü kiçik qardaşa 

tərəf tutdu, - sən müəllimliyi nə üçün atdın? 

-Öz müəllimlərimi görmürdüm necə yaşayırlar? Mən də 

istədim ki, yaxşı evim olsun, yaxşı geyinim, uşaqlarım do-

lanacaq sarıdan əziyyət çəkməsinlər... 

Söhbət getdikcə qızışırdı. Ortancıl qardaş da mövzu ilə 

bağlı söhbətə qoşuldu: 

-Qardaş elə yox, icazə ver sadə yolla izah edim. Xasiyyəti-

mi bilirsiz də, deməsəm partlayaram... 

-Ona görə də əlindən  yazmaqdan qeyri bir iş gəlmir, - de-

yəcəklərinin könül açan olmayacağından dalağı sancan 

böyük qardaş qımışdı, - rüşvət almasan da demaqoqlu-

ğunla başını girləyirsən... 

-İnsan gərək təkcə qazancı güdüb mənəviyyatını itirmə-

sin. Rüşvətxorun qəlbi heç zaman təmiz ola bilməz. Qaldı 

ki, korrupsiya nədir? Adi, kiçik bir misal: bax, süfrəyə gə-

tirilən kababı qədərindən artıq yeməyimiz... Qonaq olmaq 

səlahiyyətimizdən istifadə edib, doymaq bilmirik, elə hey 
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yemək istəyirik. Korrupsiya da belədir. 

Başı dumanlanmış Əlabbasın bu sözlər xoşuna gəldi, kön-

lü açıldı: 

-Sizə bu yaxınlarda gördüyüm yuxumu danışım. Görü-

rəm məni həbs eləmək istəyirlər.Guya nə vaxtsa, kiməsə 

rüşvət verməkdə təqsirləndirirlər. Məni tutandan soruşu-

ram ki, rüşvət alanların hamısı həbs olunub yəni, keçmi-

siz rüşvət verənlərə? Belə yanaşsaz, onda gərək azadlıqda 

kimsə qalmaya, hamını həbs edəsiniz. Hə, mübahisə edə, 

yuxudan ayıldım... 

-Allah xeyirə calasın. Gördüklərin elə yuxuda qalsın, - ki-

çik qayın əlindəki tikəni dişinin altında dartışdıra-dartış-

dıra mızıldadı. 

Qonaqlar oturandan yeməklərə elə girişmişdilər ki,  az 

keçmədi süfrədə salatdan qeyri yeyiləsi bir şey qalmadı. 

Bunu görən Əlabbas manqaldan növbəti şişlər gətirilənə-

dək qonaqların başını salatla qatmaq istədi. Süfrədən bir 

pomidor dilimini götürüb, özü də nə dediyini bilmədi: 

-Gəlin içək süfrəmizin bəzəyi pomidorun sağlığına. 

Hamı gülüşdü. Ortancıl qardaş şor qabını Əlabbasın qa-

bağına itələdi: 

-Ə, sən şorunu ye, pomidor sənlik deyil. Görmürsən ye-

məyə heç nə qalmayıb, içdik, bəs nə yeyək? 

-Nə yeyirsiz yeyin, axırı ac qalmayın... 

Böyük qayın onun dəmləşdiyini hiss etdi: 

-Dur get yat, sən xamırlayırsan... 

Bir azdan süfrənin ətrafında uşaqlarla birgə Xonça qonaq-

lığın ikinci mərhələsini davam etdirdilər. Evin olanını süf-

rəyə tökən Xonçanın kefi kökəlmişdi. Qardaşları ona, 
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uşaqlarına arvadlarının hazırladıqları üst-üstə qalanmış 

bağlamalarda kənd üçün təzə kimi görsənən çoxlu paltar 

gətirmişdilər. 

Əlabbasın axşam gəlmiş qonaqları səhər tezdən çay içib, 

mühüm işlərinin dalınca şəhərə yola düşdülər. “Cip” 

uzaqlaşıb gözdən itincə Əlabbas və uşaqları darvazanın 

önündə durub arxalarınca baxdılar. Pəyədə quzu mələyir-

di, anasını istəyirdi. Əlabbasın bu anda quzu yadına düş-

dü. Anasından bir şey qalmamışdı, əksər hissəsini “kor-

rupsioner” ziyalılar, daha dəqiqi - ziyanlılar yemişdilər. 

Quzuya yazığı gəldi. Elə özünə də... 

Axşam içdiyi nisyə araq başını bərk ağrıdırdı... 

03.2011 

KƏNDLƏRİ   BOŞALDAN   “CİN”  

                                                         Olmuş əhvalat əsasında... 

Üzaq dağ kəndində yaşayan Məmmədhəsən dayının neçə 

illər idi evində söz- söhbət yaşanırdı. Narazılığın məğzi 

ondaydı ki, əskərlikdən qayıdan kiçik oğlu ilə hələ ərə 

getməyən kiçik qızı hər oturub duranda, ən çox da işıqlar 

sönəndə son illər şəhərə köçənləri yada salıb atalarını qı-

nayırdılar ki, “camaat şəhərə köçür, bəs biz niyə köçmü-

rük? Niyə bizim də evimizdə qazımız, suyumuz, tez-tez 

söndürülməyən işığımız olmasın? Belə getsə beş-on ildən 

sonra, bu baxımsız, yiyəsiz kənddə qalan təkcə biz olaca-

ğıq...”  

Məmmədhəsən dayı qocalıb təqaüdə çıxmışdı. İki oğul 

evləndirıb, iki qız köçürmışdü. Onların da hərəsi bir şə-
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hərdə yaşayırdı. Ömrü boyu kəndə, zəhmətə bağlı adam 

idi. Bu yaşdan sonra evini atıb hara gedəcəkdi? Köçmək 

dildə asan idi. İndi hər yerdə ev almaq, torpaq almaq od 

qiymətinəydi. O pulu hardan əldə etsin? Tutaq ki, borc-

xərc edib torpaq aldı, ev tikmək üçün material aldı. Ev ha-

zır olanadək illərlə kirayələrdə yaşamaq ona bu ahıl ya-

şında vacib idimi? Üstəlik bütün ömrünü keçirtdiyi ata 

yurdu da baxımsız, xaraba günə qalacaqdı. Uşaqları isə 

heç cür onu başa düşmək istəmirdilər. Belə olanda naəlac 

qalıb deyirdi: 

-Balam, kim şəhər istəyir getsin, mən kimsəni tutub sax-

lamamışam. Yol açıqdır. Məndən əlinizi üzün, mən evimi 

tərk edib heç yana gedən deyiləm. 

O kiçik oğlunun tənbəlliyini, çətinlikdən qorxduğunu bi-

lirdi. Elə oğlu da bu səbəbdən şəhərə tək başına getmək 

istəmirdi, kənddə azmış şəhərdə də ondan istifadə etmək 

istəyirdi. 

Bu söhbət oğlunu evləndirəndən, evə gəlin gələndən son-

ra daha da güçləndi. Qonşu kənddən olan təzə gəlinin 

anası da qızının şəhərli olmağının arzusunda idi. Məm-

mədhəsən  dayı onlara da demişdi:  

-Qızınızın şəhərdə yaşamağını istəyirsizsə ev ya torpaq 

almağa kömək edin, köçürək şəhərə. Təkbaşıma gücüm 

yetmir, yox məni deyirsizsə, mən şəhərə getmirəm. 

Kömək söhbətindən sonra oğlunun qaynanası dinməmiş-

di, söhbət bir az avazımışdı. 

Günlərin bir günü oğlundan eşitdi ki, günün müxtəlif 

vaxtlarında evdə “cin” peyda olur. Xüsusilə, ailə üzvləri 

həyətdə olarkən “cin” evə girib qab-qacağın yerini dəyiş-
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məklə məzələnirmiş. Əcaib şəkilli kişiyə oxşayan bu “cin” 

qaçaraq evə gəlib gedərkən hətta gəlinin gözünə də görü-

nürmüş. Qarabasma olduğunu zənn edən Məmmədhə-

sən dayı oğluna və qızına bir müddət gəlini  tək qoyma-

mağı, yanında olmağı tapşırır. 

Məsələ bununla bitmir. Bir-neçə gün sonra “cin” mətbəx-

dəki boşqab və fincanları sındırıb paralayır. “Cin”in fəal-

lığı bu dəfə təkcə gəlinin deyil, qızının da gözünə görün-

məsi ilə artır.  Bundan sonra Məmmədhəsən dayı daha 

çox narahat olmağa başlayır. Bilməyirdi inansın, ya inan-

masın. Qızı isə “cin”i gəlini kimi əcaib kişi deyil, qaraya-

nız qadın şəklində gözünə göründüyünü deyirdi. 

“Cin” barəsində gedən söhbətlər yavaş-yavaş qonşulara, 

bütün kəndə yayıldı. Hamını qəribə maraq bürümüşdü: 

doğrudanmı belədir? Əgər belədirsə, bəs onda “cin”i 

Məmmədhəsən dayının evinə cəlb edən nədir? 

“Cin” isə, evdəki əşyaları qatıb qarışdırmaqdan, qab-qaşı-

ğı sındırmaqdan yorulmaq istəmirdi. Yenə sağ olsun, qa-

biliyyəti varmış, qiymətini bilirmiş kimi çox bahalı əşya-

lara dəymirdi.  

Məmmədhəsən dayını dərd götürmüşdü: görən bu “cin” 

bizdən nə istəyir? Niyə qoymur rahat yaşayaq evimizdə? 

O, qızı ilə gəlininə tapşırdı ki, “cin” gözlərinə görünəndə 

soruşsunlar bilək məqsədi nədir? Nə istəyir verək, əl çək-

sin bizdən. 

Bir-neçə gün də keçdi. Gəlinlə baldız ayrı-ayrılıqda “cin”-

lə apardıqları söhbətlərin nəticəsini Məmmədhəsən dayı-

ya çatdırdılar. Məlum oldu ki, “cin”in istəyi onların evi 

tərk etmələridir. “Cin” tələb edir ki, bu evdə yaşamamalı-
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sız, köçün, çıxın gedin bu kənddən... 

-Hara? 

-Şəhərə... O da bizə qoşulub şəhərə getmək istəyir... 

-Gedir getsin də, bizi neynəyir? Başıma xeyir, - deyindi 

Məmmədhəsən dayı, - bir “cin” qalmışdı mənim bu ev-

dən çıxıb şəhərə getməyimi istəsin... “Cin” olmur, nə olur-

olsun, mən heç yana köçən deyiləm. Vəssalam... 

Heç bir “cin”dən-filandan qorxmadığını desə də, o, evdə-

ki günlərlə uzanan, qurtarmaq bilməyən narahatlığa görə 

xeyli üzülmüşdü. Düşünürdü nə etsin ki, “cin” onun 

evindən əl çəksin. Bəlkə, bu bir bəd ruhdur, fırlanır evinin 

üstündə, - fikirləşdi Məmmədhəsən dayı. 

Bu minvalla kəndin mollasını çağırıb evin dörd tərəfinə 

aylandırıb “cin”in gəlməməsi, fikrindən daşınması üçün 

dua oxutdurdu. Həyətindəki qoyunlardan birini Allah eş-

qinə kəsdirib qohum-qonşuya paylatdı, bu yolla bəd ru-

hun evindən uzaqlaşacağına ümid etdi. Şəhərdə yaşayan 

böyük oğluna da xəbər göndərdi ki, televiziyada göstəri-

lən ruh qovan ekstrasenslərdən birini təcili tapıb gətirsin 

kəndə.  

Gəl ki, Məmmədhəsən dayının səyləri nəticə vermədi. 

Mollanın oxuduğu dualardan üç gün keçməmiş “cin” bir 

qədər də həyasızlaşmış, hədə qorxuya keçmişdi. Gəlinlə 

baldız həyəcanla artıq “cin”in evi yandırmaq istədiyini 

deyirdilər. Qəzəblənmiş “cin” xəbərdarlıq edirmiş ki, əgər 

köçməsəniz evi yandıracağam... 

Elan edilən xəbərdarlıq hamının qanını qaraltmışdı. Bu 

vaxtacan seyrçi mövqe tutan qonşular da xəbərdarlıqdan 

bərk narahat olmuşdular. Çünki, evlərin damları yaxın ol-
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duğundan yanğın onların evlərinə də keçə bilərdi. 

Məmmədhəsən dayı isə “cin” söhbətindən tamam bez-

mişdi. Odu ki, ailə üzvlərinin yanında əsəbiləşib söyərək 

dedi: 

-“Cin”in atabaatasına ləhnət.... Yandırır, cəhənnəmə yan-

dırsın. Qoy yandırsın. – Sonra nə fikirləşdisə soruşdu, - 

Deyib vaxtını? Nə vaxt yandırır? 

-Cümə günü, - gəlini cavab verdi.  

... Cümə gününə hələ iki gün qalmışdı. Xəbər tezliklə bü-

tün qonşulara yayıldı. Hamını fikir götürdü: həqiqətənmi 

“cin” evi odlayacaq? Yoxsa “cin” Məmmədhəsən dayını 

qorxutmaq üçün məzələnir? Əgər “cin” Məmmədhəsən 

dayının evini yandırsa onların evlərinə xətər dəyməzmi? 

Kaş “cin”in fikri ciddi olmayaydı, - arzulayırdı qonşular. 

İki gün camaat fikir-xəyal ilə yaşadı. Cümə gününün ax-

şamı çatanda qonşudakı cavanlar , nəhayət “cin”in özba-

şınalığının qarşısını almaq qərarına gəldilər. Bu məqsədlə 

cavanlardan bir-neçəsi gecəni yatmayıb növbə çəkməklə 

oyaq qalmağa, “cin” evi yandırarsa yanğını tez söndür-

məyə razılaşdılar.  

Hava qaralandan sonra qonşuluqda cavanlar gözlərini 

Məmmədhəsən dayının evinə dikib durdular. 

Gecə yarıdan ötdü. Cavanların “cin”i gözləməkdən göz-

lərinin kökü saraldı. Sakitlik idi. “Cin” nədənsə ləngiyir-

di. Ancaq səhərə yaxın, alaqaranlıqda Məmmədhəsən da-

yının həyətində hərlənən iki qaraltını görüb duruxdular. 

Dərhal gizlincə həyətə girib qaraltıları güddülər. Bu iki 

qaraltının evə bitişik damaltıda yanğın törətmək istədik-

lərini anlayanda gizlindən çıxıb onlara mane olmağa ça-
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lışdılar. Və həmin iki nəfərin Məmmədhəsən dayının gə-

lini və qızı olduğunu gördükdə heyrətlərini gizlədə bil-

mədilər:  

-Bəs “cin” hardadır..? 

Gözlənilməz sualla yaxalananlar özlərini itirdiyindən can-

larına düşən əsməcə dil-dodaqlarını dolaşdırdı: 

-“Cin”?.. “Cin” şəhərdə... (Bu kənddə şəhər deyəndə ən 

çox Bakını nəzərdə tuturdular.) 

 ...Heç demə, Məmmədhəsən dayının tərsliyindən təngə 

gəlmiş, səbri tükənmiş “cin” özü baş alıb şəhərə getdiyi 

üçün yanğın törədib evi yandırmağı gəlinlə baldızına əmr 

edibmiş... 

Deyilənə görə son dövrlərdə gözlərinə “cin” görükənlərin 

səbəbindən bir çox kəndlərdə saysız-hesabsız evlər boşal-

mışdı. “Cin”in adamları şəhərə toplamaqda məqsədi nə 

idi? Bu sualın hələ ki, dəqiq cavabını kimsə bilmirdi... 

01.2013        

“ANALOQSUZ”   İMİTASİYA   VƏ   YA   “KİTAYSKİ”   

ÖMÜR ... 

Səhər erkəndən bir yerlisinin zəngindən eşitdiyi pis xəbər 

kefini pozmuşdu. Həmkəndlisi Səməd ötən gecə rəhmətə 

getmişdi. İllərlə çəkdiyi yaşamaq əzablarına daha dözmə-

yib intihar etmişdi. 

“Hə, həyatdır da, bu gün varsan, sabah yox”... Hər dəfə 

tanıdığı adamın ölüm xəbəri eşidəndə belə düşünərdi. 

Ona elə gələrdi ki, belə xəbərlər ölümü hər dəfə ona da 

bir addım yaxınlaşdırır. Səməd elə də çox qoca deyildi. 
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Yaşı altımış beş ya olardı, ya da olmazdı. Ayağını altına 

yığan, dincələn çağı idi, Allah onu həmişəlik dincəlməyə 

apardı. 

Səmədi axırıncı dəfə üç ay əvvəl bir qohumunun yasında 

görmüşdü. Uzaqdan uzağa başlarını tərpədib salamlaş-

mışdılar. Kim o zaman deyə bilərdi ki, Səmədin üç ayı qa-

lıb? Lap elə bu gün də kimin nə qədər ayı qaldığını bilən 

varmı?.. 

Nədənsə uşaqlığından xatirinə həkk edilən kiçik epizod-

lardan biri də Səmədin toyu ilə bağlı idi. Otuz beş il qa-

baq olan toyun üstündən sanki, çox yox, beş il keçmişdi. 

O vaxtlarda toy üç gün çəkərdi. Sonuncu gün nahardan 

sonra mağarda, bər-bəzəkli xonçaların əhatəsində toyun 

bəyini əyləşdirib bəy tərifinə başlayardılar. Yayın axırları 

olmasına baxmayaraq, hava qəfildən soyumuşdu. Yay ge-

yimində, bəy paltarında xalça önündəki bəy stolunda otu-

ran Səmədin canına üşütmə düşdüyündən tir-tir əsirdi. 

Yanındakı sağdışı, solduşu onu birtəhər qızındırmaqla tit-

rəməsini ört-basdır etməyə çalışırdılar. Amma Səmədin 

üşüməsi tay-tuşlarının gözündən qaçmadığından kənar-

dan ona söz atmağa başlamışdılar: 

-Bu indidən belə əsir, axşam işi çətin olacaq... 

-“Peçi istiləşənəcəndi”, qızdımı, əsməsi dayanacaq... 

Axşamüstü yaxınlıqdakı məhəllədən Səmədə gəlin gətir-

dilər. Uşaqlara qoşulub o da Səmədgilin evinə yol alan 

gəlin maşınının ardınca qaçmışdı, gəlinin arxasınca ağla-

yanlara baxıb onun da gözləri yaşarmışdı. 

Səmədlə nə qohumluğu, nə də hansısa yaxınlığı yox idi, 

adicə həmkəndlisi idi. Kənddə kimsə qalmamışdı, hamı 
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“tərəqqi” üzündən köçmüşdü hərə bir yerə. Səməd də 

Abşeronun uzaq qəsəbəsində yaşayırdı. Ora gedənəcən 

üç ya dörd avtobus marşurutunu dəyişməli idi. Əlbəttə, 

özünü dəfnə çatdırmağı yaxşı olardı. Camaat içində gör-

sənərdi, aylarla görüşə bilməyən adamlarla görüşüb hal-

əhval tutardı. Gəl ki, gedib kimə baş sağlığı verəcəkdi? 

Səmədin atası, qardaşlarından qalanı yox idi, hamısı rəh-

mətə getmişdi. Uşaqlarını da tanımırdı. Bir vəzifədə olan 

qohumu-filanı da yox idi. 

Belə vəziyyətlərdə həmişə yadına bir məsəl düşürdü. Xə-

bər yayılır ki, filan yerdə bəyin nökəri ölüb. Digər yerlərin 

bəyləri yığışaraq gedib bəyə baş sağlığı verməyi qərara 

alırlar. Deyirlər, getməsək, bəydən ayıbdı. Yola düşürlər. 

Yolun yarısında xəbər tuturlar ki, demə ölən nökər yox, 

bəyin özü imiş. Tez yoldan dönüb geri qayıdırlar. Deyir-

lər, daha bəy ölübsə hara gedirik, nökərə baş sağlığı ver-

məyəmi?.. 

Qısası, üzbəüz gələndə utanılası bir adam yox idi. Qalırdı 

bir Səməd, Səmədlə də Qiyamət günü qaçhaqaçda çətin 

ki, üzbəüz gələ... 

Şübhəsiz günlərin birində dünyadan köçəndə onun üçün 

də  belə fikirləşənlər olacaqdı. Dünya ona da borclu 

qalmayacaqdı... 

Cibində pulunun az  olduğu vaxtda tək yola çıxmağa heç 

həvəsi gəlmirdi. Bəlkə, yasa maşını olan birisinə qoşulub 

getsin? İki yerlisinə zəng vurdu, işləri olduğuna görə ge-

dəni olmadı. Görünür başqaları da onun kimi düşündük-

lərindən öz işlərini daha vacib sayırdılar. 

Neynəsinlər, qınamalı deyildi. Öləndə də gərək şənbə, ba-
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zar günləri öləsən ki işləyən adamlar üçün də narahatlıq 

yaratmayasan. Kim razı olar çörəyini azaltsın, işin tapıl-

madığı indiki çətin dövrdə işini itirsin, sonra da axtara-

axtara qalsın... 

Necə ki, o, əvvəlki işindən xəstəliyinə görə təqaüdə çıxan-

dan bəri neçə illər idi özünə ən adi bir iş tapa bilmirdi. 

Hara müraciət edirdi ya yaşlılığını, ya da ixtisasını bəha-

nə edib razılıq vermirdilər. Kömək edəcəklərinə ümidi 

olan keçmiş dostları, qohumları da yararsız, etibarsız çıx-

mışdılar. İş haqqında danışmamaqdan ötrü onunla görüş-

məkdən qaçınırdılar, qarşılaşanda isə bığlarının ağarma-

sından, saçının tökülməsindən bilərəkdən söz sala, dil-

xoşluq edərək çəkindikləri mövzudan yayınmaq istəyir-

dilər. Üzə salıb kabinetinə getdiyi keçmiş dostu isə belə 

demişdi: 

-İngilis və rus dilini bilsən sənə iş taparam. 

Qayıdıb ona deməyə üzü gəlməmişdi ki, guya sən bu dil-

lərdən bircəsini bilirsən? Bəhanə etdiyini anlayaraq dos-

tunun xətrinə dəyməmək üçün susmuşdu. 

Daha yaşı əllini keçdiyindən bundan sonra hər hansı orta-

bab iş tapacağına da ümidi qalmamışdı. Adamsız, rüşvət-

siz, öz gücünə nəsə əldə edə bilməyəcəkdi. 

Gözünə neçə gündür televizorun üstündə gözdağı olan 

toy dəvətnaməsi sataşdı. Uzaq qohumlarından biri gələn 

həftəyə toya dəvət etmişdi. Hansı pulla gedəcəkdi, özü də 

bilmirdi. Çünki, ayın sonuna alacağı təqaüdü artıq nisyə-

lərlə “xərcləmişdi”. Kiməsə gərək üz vurub borc götürmə-

liydi. İndiki dövrdə borc verən də olmurdu. Nə etsin, ol-

maya toya  getməsin? Eybi yox, hərbi xidmətdə olan oğ-
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luna nə vaxtsa toy edəndə o qohumu da gəlməz... 

İş barəsində kimdənsə dəstək gözləməyə dəyməzdi, in-

sanların xasiyyəti dəyişmişdi. İndi məmurdan başlamış 

sahibkaradək hər kəs imkanı çatdıqca yalnız talamaq 

məqsədi ilə çalışır, təkcə öz qazancına görə narahatlıq ke-

çirirdi. Eh.., deyəsən ömrünün qalanını da bu güzəranda, 

daimi ehtiyac içində yola verməli olacaqdı... İstədi görən-

də qanının qaralmaması üçün dəvətnaməni cırıb harasa 

tullasın. Ürəyi gəlmədi, hələlik televizorun görünməyən 

arxa tərəfinə atdı. Fikrini qarışdırmaq məqsədi ilə televi-

zorun düyməsini basdı. İş günü təzə başlasa da telekanal-

ların böyük əksəriyyətində şadyanalıq, çal-çağır idi. Haqq 

verib oxumaqlarını reklam edənlər xalqının “xoşbəxt gü-

nünə” qol açıb oynamağındaydılar. Daim birinciliyi ilə 

qürrələnən kanalda isə teleulduza dönmüş  tanınmış mə-

mur ağzı köpüklənə-köpüklənə  ölkədəki analoqu olma-

yan inkişafdan, yüz minlərlə açılan yeni iş yerlərindən, 

qonşu ölkələrdəkindən üstün kütləvi rifahdan danışırdı... 

Bekarçılıqdan çıxışçını dinlədikcə ekrandan yayılan huş-

yar edici illüziya onu da xeyli duyğulandırmışdı. 

Düşündükcə bu köpük kimi içi boş, parıltılı qabarcıqlara 

bənzəyən illüziyanın təsirindən, o, özünü elə bil, qeyri-

müəyyənlikdə, çəkisizlikdə hiss edirdi: nə tox deyildi, nə 

də ac, nə xeyirə getməyə imkanı yox idi, nə də şərə – heç 

birində var ola bilmirdi, həm mövcud idi, həm də yox ki-

mi idi... 

Həqiqətdə isə dolanışıq qiymətləri bahalaşdıqca aybaay-

dan borcları da çoxalırdı, Təqaüdünün artması yenə gələn 

seçkilərə qalmışdı. 
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İllüziyadan ayrılıb öz-özünə  düşündü: bu yaşamaqdı-

mı?.. Əslində isə bu - sabahları xoş ümidlərlə gözləyən və 

“yüksək tərəqqi” şəraitində onun sayağı milyonların ya-

şadığı “analoqsuz” həyat imitasiyası idi. Necə deyərlər, 

bir çox malların olduğu kimi ömrün də  “kitayski” surə-

ti... “Hə.., – o, qəmginliklə razılaşdı, - saxta hər zaman bi-

vec olur, nəliyindən, kimliyindən asılı olmayaraq... Nə et-

mək, - ailəsini düşündü, - imitasiyanı davam etdirmək la-

zımdır. “ 

Digər “birinci” kanalda ötən sutka ərzində “kitayski” 

ömürə dözməyənlərin növbəti intiharları göstərilirdi... 

02.2014 

QEYRİ-ADİ  “KÖÇ” 

Şəmil iki-üç il idi evlənmişdi, təzə-təzə xoş həyat görürdü, 

kəndlərindəki sovxozun fəaliyyəti dayandırılıb ləğv edil-

di. Ömrünün çətinlik dolu günləri də, elə o vaxtdan – sov-

xoz dağılandan başladı. Daha sovxozun fəhləsi işləyə bil-

mədi. Bir müddət işsiz qaldı. Həmin vaxt yaşı otuzu keç-

mişdi. Ən pisi də əlindən fəhləlikdən savayı bir iş gəlmə-

məsi idi. Otuz yaşdan sonra hansı sənət dalınca getsin, 

qərarlaşdıra bilmirdi. 

Evlənəndən sonra qonşuluqdakı boş qalmış evlərdən biri-

nə köçmüşdü. Ev ona görə  boş qalmışdı ki, yiyəsi qocalıb 

rəhmətə getmişdi, övladları da şəhərdə məskunlaşmışdı-

lar. 

Şəmil tənbəllik etdi torpaq alıb təzə ev tikməyə. Ev tik-

mək elə də asan iş deyildi. Əzab-əziyyətindən çox, ətək-
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ətək xərci vardı. O qədər xərci ona kim verəcəkdi, bir hal-

da ki, gündəlik çörək pulunu güclə tapırdı. 

Bu evdə çoxdandı kimsə yaşamırdı. Damının qalın ağac-

dan yan-yana düzülən pərdiləri, pərdilərin arasındakı en-

siz  taxta zabaqları, divarlarının suvağı baxımsızlıqdan, 

insan əli, nəfəsi dəymədiyindən öz-özünə uçub sökülür-

dü. O, burada yaşamaqla əslində evə yenidən həyat verir-

di, abad edirdi, xarabaya dönməsinin qarşısını alırdı. 

Amma anlaqsızlıq edərək nə evi öz adına keçirmədi, nə 

də rəhmətlik ev yiyəsinin övladını, nəvəsini axtarıb evin 

halallığını almağa çalışmadı. Eləcə “torpaq əkənin, ev ya-

şayanındı” ağlı ilə evin uçuq-sökük yerini düzəldib yaşa-

mağa başladı. 

Bir müddət işsiz qalandan sonra Şəmil kənd məktəbində 

gözətçi işinə düzəldi. Bir neçə il işləmişdi işi ixtisara düş-

dü. Sonra da klubda, mağazada, orda-burda gözətçilik et-

di. Əlindən başqa bir iş gəlmirdi, bəxtindən harada işlə-

səydi bir qədər vaxtdan sonra orada işi ixtisara düşərdi. 

Bunun bir səbəbi kəndin əhalisinin il-ildən azalması idi. 

İşi olmayan və kiçik təsərrüfatlarından qazanc görməyən 

adamlar yavaş-yavaş dağdan arana, şəhər ətrafına köçür-

dülər. Kənddə evləri boş qalan məhəllələr yaranırdı. Mək-

təbdə şagirdlərin sayı, mağazada alıcıların sayı hər il aza-

lırdı. Cavan qalmadığından klub tamam unudulmuşdu. 

Şəhər ətrafında özünə ev almış ailələrin əksəriyyəti kənd-

dəki evinə yaydan-yaya iki-üç aylıq gəlirdilər. Sovet döv-

ründə hər gün “evlərində top atılan”, mərkəzi meydanı 

adamla dolu kənd, indi, xüsusilə qış aylarında ölü süku-
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nətə qapılırdı. Mərkəzi meydan isə ayaq dəymədiyindən 

toyuqların, qazların otladığı çəmənliyə çevrilmişdi. 

Başqa bir səbəbi də, Şəmilin heç kimin xoşu gəlməyən gə-

rəksiz təkəbbürü, özündənrazılığı idi. Qəti zarafatla arası 

yox idi. Söz soruşanda qayda-qanuna əsaslanan ötkəm ca-

vablar verirdi. Əlindən gözətçilikdən qeyri iş gəlməyən 

adamın bu sayaq, yəni özünü olduğundan artıq aparması 

yaxşı halda gülüşə səbəb olur, lağa qoyulması ilə nəticələ-

nirdi. Ona görə də Şəmil küçədə, xeyirdə-şərdə yalnız cid-

di adamlarla, ən çox da müəllimlər olan yerlərdə görsə-

nərdi. Yenə sözlə ilişəcəklərindən  ehtiyatlanıb həmyaşıd-

larının yanında dayanmazdı. 

Gözətçilikdən əlavə Şəmilin məşğuliyyəti xırda şəxsi tə-

sərrüfatı idi. Evlənib ayrılanda atası ona bir inək, iyirmi 

qoyun, beş qutu da arı pətəyi vermişdi. Atası və anası 

rəhmətə gedəndən sonra böyüdüyü evin ixtiyarını kiçik 

qardaşına vermişdi. Şəmil ona verilənləri hər il artıra bil-

məsə də, azalmamasına da çalışırdı. Bundan ötrü məcbur 

olub mal naxırına da gedir, ot biçir, heyvanlarına yem tə-

darükü görürdü. Əlavə olaraq həyətindəki üç sotluq tor-

paqda dolanacağı üçün kartof, kələm, tərəvəz əkirdi. 

Məqsədi ailəsini, iki oğlu və iki qızını yavan qoymamaq 

idi. Ancaq nə qədər səy etsə də, kasıblıqdan yaxa qurtara 

bilmirdi. Güman edirdi ki, uşaqları böyüyüb kömək olan-

da, çətinliyi azalacaq. 

Lakin gözlədiyi alınmadı, əksinə oldu. Uşaqları böyüdük-

cə tələbatları, xərcləri də artdı. Heç birisinin özü sayaq 

dərs oxumağa həvəsi yox idi. Lazım idi ki, gələcəkdə 

onun kimi əzab çəkməmələri üçün hərəsini bir sənət al-
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masına xərc çəksin. Bu haqda söhbət düşəndə arvadı Tü-

kəzin sözləri tikanları ilə qulağında ilişib qalmışdı: 

–Ay Şəmil, deyəsən bu uşaqlar da sənin sayaq aciz-avara 

olacaqlar... 

Ailə qurduğu gündən Tükəzin atmacaları onu tez-tez 

hövsələdən çıxarırdı. Zalımın qızının elə bil dədə-babası 

kənddə yaşamamışdı, ömrünü çobançılıqda keçirməmiş-

di. Əslini-nəslini unutmuşdu. Ağzını açıb danışan kimi 

şəhərdən söz salırdı: 

–Bax, ay Şəmil, bu kənddən şəhərə köçənlərin nəyi mən-

dən artıqdır? Qoy uşaqlar böyüsün, qocalığımda da olsa 

köçəcəyəm şəhərə. Belə acığın gəlsə də deyəcəyəm, sən 

əfəlsən, acizsən. Sənin taylarının çoxunun şəhərdə evi, işi, 

şəraiti var. Zamanında sən də şəhərə getsəydin, indi mən 

də o adamlar kimi qazın, işığın, isti suyun rahatlığında 

yaşayardım. Bu qədər dərd-sərimiz də olmazdı. Elə dur-

dun dedin ki, mən gedib nə işləyəcəyəm, harda yaşayaca-

ğam? Gedənlər nə işləyir, necə yaşayır, biz də eləcə. Nə 

çoxdu bazar, mağaza. Biz də bir yer tapıb onun-bunun 

malını satmaqla, alverlə dolanacağımızı çıxardacaqdıq. 

Qulaq asmadın mənə... 

Belə olanda Şəmil qəzəblənib əlinə keçəni Tükəzin başına 

çırpırdı: 

–Köpək qızı, köpək, sənə yüz dəfə demişəm ki, mən get-

mirəm, haçan istəsən özün get, yol açıqdır... 

Məsələnin pis cəhəti o idi ki, illər keçdikcə Tükəzin həmfi-

kirləri, tərəfdarları artırdı. Uşaqlar da böyüdükcə anaları-

na haqq qazandırırdılar. Belə çıxırdı ki, onların şəhərə 
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köçməyini əngəlləyən yeganə səbəb vardısa, o da Şəmil 

idi. 

Şəmil Tükəzi və uşaqlarını anlada bilmirdi ki, heç bir sə-

nətimiz olmaya-olmaya şəhərdə hansı işi görəcəyik? Al-

ver uzaqdan asan görünür, bilirsiz ki, alverin də nə qədər 

çətinlikləri, əziyyətləri var? Yox, əgər adi fəhləlik, ham-

ballıq edəcəyəmsə bunu elə öz kəndimdə edim də, şəhər-

də niyə edim? Burda rahat evimi atıb, gedib ömürboyu 

kirayələrdə yaşayım? Mən getmirəm, məndən əlinizi 

üzün. 

Tükəz də Şəmilin tərsliyini görüb inadından əl çəkmiş, 

ümidini orta məktəbin yeddinci sinfində oxuyan oğluna 

bağlamışdı. Məktəbi qurtaran kimi oğlunu mütləq şəhərə 

göndərib ev alacaq, sonra da onun yanına köçəcəkdi. 

*** 

Ötən yayın əvvəlində yaşadığı evin yiyəsinin nəvələrin-

dən birinin kənddəki qohumlarına qonaq gəlməsindən 

sonra Şəmilin sakit axarı ilə gedən həyatı pozuldu. Bir ax-

şam gün əyilən vaxtı Nihad adlanan, yaşca Şəmildən ki-

çik bu kəs son markadan olan “Mersedes”ini evin qaba-

ğında saxlayıb onunla görüşdü. 

Şəmillə görüşərkən lovğa-lovğa bu evin yiyəsi olduğunu 

deməsi, ardınca isti günlərdə gəlib qalacağını qeyd etməsi 

Şəmili birdən-birə havalandırmışdı. Necə əsəbiləşmişdisə 

acıqlı danışmaqdan özünü saxlaya bilməmişdi: 

–Alə, sən nə danışdığını bilirsən? Necə evim? Hardan ol-

du bu ev sənin? 

–Ev babamın olub. Bir nəvə kimi ixtiyarım çatır ki, evimiz 

deyəm. 
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–Bəs bu vaxtacan hardaydın? On altı ildən artıqdır evi qo-

ruyub saxlayıram. Uçulub tökülürdü damı-divarı, mən 

baxmasaydım çoxdan xarabalığa dönmüşdü... 

–Baxmısan, xeyrini də görmüsən, yaşamısan... 

–İndi yəqin ki, bir az pullaşmısan kənd, baba evi düşüb 

yadına. Olmaya evi əlimdən almaq istəyirsən? Yadında 

qalsın, bu ev mənimdir, nəvəsi olmursan, kim olursan ol, 

mən evimi heç kəsə vermərəm. 

–Ay kişi, sən nə qədər kobud, yöndəmsiz adamsan! Mən 

istəyirdim səninlə razılaşım otaqların birində hər yay gə-

lim on-on beş gün qalım. İndi ki,  sən belə danışdın, evi 

səndən bütövlüklə alacağam, köçürəcəyəm səni evdən! 

–Bacarmazsan... 

–Baxarıq... 

–Get, əlindən gələni beş qaba çək! 

–Elə də edəcəyəm, – deyən “Mersedes”in sahibi hirsli-

hirsli maşınına əyləşib sürüb getmişdi. 

Çox keçmədi xəbər gəldi ki, özünü varisi hesab edən hə-

min şəxs evin Şəmil tərəfindən zəbt olunmasına dair məh-

kəməyə şikayət edib evin boşaldılmasını tələb edir. 

İşin belə alındığını görən yaxınları Şəmili qınadılar: 

–Bu yaşa gəlib çıxdınsa da köntöylüyündən əl çəkmədin. 

Görürsən ki evinin qabağına gəlib, hörmətlə qarşıla. Hər 

nəçidir, yaşadığın evin yiyəsinin nəvəsidir, illərdir baba-

sının  mülkündə yaşayırsan, yalan demir ki... Demir yay-

da gəlib on gün qalmaq istəyirəm, deynə on gün azdı, bir 

ay qonağım ol. Deməyinə inanırsan? Boş sözdür də danı-

şır. Üç gündən artıq nə özü, nə ailəsi tab gətirməyəcəklər. 

Yox gəlib səninlə gecələr işıq sönəndə hisli ləmpənin işı-
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ğında göydə ulduz sayacaqlar... Axır ki, ağlın olmadı. Hə, 

indi get yalvar məhkəməyə. Məhkəmə də haqqını alıb 

hökm verəcək ki, evi boşaldasan. 

–Yox, ola bilməz, – etdiyi hərəkətə özü də peşman olan 

Şəmil dodaqaltı deyinirdi, – elə də haqsızlıqmı olar, çək-

diyim zəhmətlərin üstündən xətt çəkib ailəmi çöllərə at-

sınlar... 

Məhkəmə günü Şəmilin yaxınları iddiaçıya ərizəsini geri 

götürməyi xahiş etdilər. O, bir şərt irəli sürdü: Şəmil gəlib 

hamının qarşısında üzr istəsə ərizəsini geri götürər. 

Şəmil razılaşmadı: axı, o, nə günah etmişdi ki, hamının 

qarşısında üzr də istəsin. Əgər hakimdə bir qram vicdan 

varsa, onun ailəsinin vəziyyətini nəzərə almalı, çölə çıxa-

rılmasına qərar verməməlidi... 

Olmadı hakimdə Şəmilin ümid etdiyi o bir qram vicdan. 

Məhkəmə qərara aldı ki, Şəmilə vaxt verilsin və yaxın bir 

neçə ay ərzində evi boşaltsın. 

Məhkəmə iclasından sonra Şəmil öz aləmində tam yəqin 

etdi ki, bu dünyada düzgünlüyə məhəl qoyan yoxdur, xü-

susilə də şəhərdə, insanların gur yaşadığı yerdə. Kimin 

pulu çoxdu, o da güclüdü, haqlıdı. 

Yaxınları Şəmilə təklif etdilər ki, qərardan şıkayət etsin, 

şikayətinə başqa məhkəmədə baxılsın. O, istəmədi, bilirdi 

ki, əhəmiyyəti olmayacaq. Bizneslə məşğul olan iddiaçı 

varis yenə pulunun hesabına məhkəməni udacaqdı, ona 

isə artıq əziyyət qalacaqdı. Bu əziyyətdənsə boş məhəllə-

dəki evlərdən birinə köçmək daha sərfəli idi. Yenə növ-

bəti qanqaraçılığa tuş gəlməmək üçün boş evlərdən bir 

neçəsinin şəhərdə yaşayan yiyələrinə soraq göndərdi ki, 
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evi almaq istəyir. Ya da müvəqqəti yaşamağa icazə ver-

sinlər. 

Amma nə etsin ki, onun xoşagəlməz xasiyyətini bildikləri 

üçün xahiş etdiklərindən heç kim ona evini vermək istə-

mədi. 

Məhkəmənin qərarından və üstəlik ev yiyələrindən boş 

evlərini Şəmilə vermək istəməmələrindən ən çox sevinən 

Tükəz və uşaqları olmuşdu. Çünki belə halda illərdir ar-

zuladıqları şəhərə köçmək söhbətinə Şəmil üçün etiraz ye-

ri qalmırdı. 

Bu hadisələrdən sonra Şəmil sanki başını itirmişdi. Kənd-

də heç kimlə durub oturmur, küçəyə çıxmır, guşənişin ki-

mi evdə oturub içinə qapılmşdı. Əlindən təkcə papirosu 

papirosa calamaq gəlirdi. Bilmirdi neynəsin. 

O, ömürboyu yaşadığı kənddən heç cürə ayrılmaq istə-

mirdi. Məhkəmənin  evi boşaltmaq üçün verdiyi vaxt bi-

təndən sonra haraya köçəcəyini də qərarlaşdırmamışdı. 

Doğrudur, bu yaşınadək kənddə bir firavan gün görmə-

mişdi. Yediyi-içdiyi, əyninə geydiyi əksərən nisyə hesa-

bına başa gəlirdi. Adı kənd mağazasının nisyə dəftərin-

dən əskik olmaz, daim borclu qalardı. Şəhərdə yel əsib 

qoz tökülmüşdümü? Bilirdi ki, orada da xoş gün olmaya-

caqdı. Kasıb elə hər yerdə kasıbdır. 

Onun ürəyini daraldan, az qala dəhşətləndirən isə öz 

doğma kəndində yaşamağa yer tapa bilməməsi idi. Ata-

sının kiçik, dar üç otaqlı evində isə kiçik qardaşı beş uşağı 

ilə birtəhər ömrünü keçirirdi. İndi gedib onlara sığınıb 

yerlərini daha da daraltsınmı? İş burasındaydı ki, mü-

vəqqəti olsa belə qardaşının evinə köçməsinə Tükəz və 
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uşaqları dünyasında  razılaşmazdılar. “Kənddən çıxmaq, 

yalnız şəhərə köçmək, vəssalam”, – evdə ondan başqa ha-

mı belə qərara gəlmişdi. 

Şəmil isə axır günlər həmişəkindən fərqli olaraq susur, 

etiraz etməyə söz tapmırdı. Artıq onu kəndə bağlayan nə 

bir işi, nə də evi vardı. Vaxtsa  günü-gündən azalır, məh-

kəmənin təyin etdiyi müddət sona yaxınlaşırdı. 

Əlacı qalmayan Şəmil məcbur olub şəhərdəki qohumla-

rından birinin cib telefonuna  zəng vurub ona iş və kirayə 

ev tapmaqda kömək etməsini xahiş etdi. Qohumu kirayə 

ev axtaracağına söz versə də, ona uyğun iş məsələsinin 

bir qədər çətin tapılacağını söylədi: 

–Bilirsən, sən həm yaşlısan, həm də əməlli bir sənət yiyəsi 

deyilsən. İndi ən çox cavanları və iş təcrübəsi olanları işə 

götürürlər. Görək də, bəlkə baxtına bir babat iş tapılır... 

Şəmil bir neçə dəfə ümidlə şəhərə gəldi-qayıtdı. Kirayə 

ev, puluna minnət – şəraitindən asılı olaraq hər qiymət-

dən tapmaq mümkün idi. Amma onun bacaracağı və 

əmək haqqısı yaxşı olan iş tapmaq müşkül məsələ idi. 

Bir gün ona qohumu zəng edib bildirdi ki, tez gəl sənin 

üçün bir iş tapmışam. Şəmil yubanmadan şəhərə gəlib qo-

humu ilə görüşdü. Məlum oldu ki, tapılan iş bir yüksək 

vəzifəli məmurun bağ evində eşik ağası olmaq imiş. De-

mək onlara ayrılan iki otaqda yaşamaqla vəzifələri evin 

və həyətin bütün işlərini görmək idi. Bağ evi şəhərdən 

aralı böyük qəsəbələrin birində yerləşirdi. 

Bağın yiyəsi əksər sahibkarlar kimi sərt və tələbkar idi. 

Onun üçün başlıca şərt bağını etibar etdiyi adamın işgü-

zarlığı ilə yanaşı xain və yalançı olmamasıydı. Qohumu 
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bilirdi ki, Şəmilin özündən çox ailəsi işgüzardı və bu ailə-

də yalançılıq, xainlik yoxdur. Ona görə də vəzifəli dostu-

na yaxşı qulluq üçün münasib ailəni tapdığını söyləmiş 

və onun razılığını almışdı. 

Şəmilin razılaşmaqdan qeyri başqa çarəsi qalmamışdı. Nə 

olsun ki, gəlib bir vəzifəli ağanın bağ evinin hər işini gör-

məklə yaşayacaqdılar, amma bütün kənd görəcəkdi ki, 

Şəmil ailəsi ilə şəhər ətrafına köçür. Çoxları həsədini çəkib 

paxıllıqdan yanacaqdı. Tükəzə və uşaqlarına elə bu gərək 

deyildimi?! 

Tükəzin uçmağa qanadı çatmırdı, nəhayət bu “xaraba qal-

mış” kənddən canları qurtaracaqdı. Axır ki, o da digər ar-

vadlar kimi bəzənib-düzənib istədiyi vaxt dükana-bazara 

çıxacaqdı, gününü yollarda, tıxaclarda keçirəcəkdi... 

Bağ yiyəsi Şəmillə görüşüb ona köçmək üçün iki həftə 

vaxt verdi: “Get, iki həftə ərzində vacib işlərini gör. Sonra 

da yığış gəl.” 

İki həftə Şəmilə artıqlaması ilə bəs edirdi. Nəyi vardı axı, 

bir həftəyə inəyini, qoyununu, arılarını dəyər-dəyməzinə 

satdı, vəssalam. Şəhərə mebel, soyuducu daşımayacaqdı 

ha? (Heç fərli nəyisə də yox idi aparmağa.) Onsuz da bağ 

evində hər şey vardı, özü də bahalısından. Əyinlərinə pal-

tar götürəcəkdilər, bir də yorğan-döşəklərini. Hə, bir də 

uşaqlar şəhərdəki məktəbdə təhsillərini davam etdirmək 

üçün məktəbdən arayış alınmalı idi. 

Şəmilgilin köçü balaca yük maşınına sığışardı ki, çox ol-

mazdı. Maşını da bir həftə əvvəldən sifariş etmişdilər. 

Şəmilin köçməyə hazırlaşması xəbəri kənddə adi qarşılan-

mamışdı. Şəhər üçün əldən gedənlər həsəd aparmışdı, 
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kimisi qınayırdı, kimisi də “neynəsin, evdən çıxardırlar, 

yazıq dolana bilmədi kənddə” deyib haqq qazandırırdı. 

Ona həmişə lağ edən yaşıdlarından biri isə belə demişdi: 

“Əgər Şəmil də kənddə qalmırsa, demək kəndin sonu ça-

tıb.” 

Tükəzin və uşaqlarının həyəcanla, səbirsizliklə gözlədik-

ləri on dörd  günün on üçü ötdü. Sonuncu gün qonşuları 

və yaxınları ilə bir-bir görüşüb sağollaşdılar. Tükəz üç 

gün əvvəldən hər bir hazırlığı görmüşdü. Məktəbdən 

uşaqlar üçün arayış da alınmışdı. Təkcə aparacaqları əş-

yaların yola düşən gün səhər tezdən gələcək balaca yük 

maşınına yüklənməsi qalmışdı... 

*** 

Arvadının və uşaqlarının əhvalları yüksək olsa da, Şəmi-

lin əhvalı özündə deyildi. Ömürboyu yaşadığı kəndi hə-

mişəlik atıb gedəcəyi ona heç cürə çatmırdı, elə bil bu pis 

yuxudan ayılmağa çalışırdı ayıla bilmirdi. Bəs nə etsin? 

Şəhərə getmək istəmirdi, kənddə qalıb işsiz, evsiz də ya-

şamaq olmurdu. Bir yandan da Tükəz... 

Axşamtərəfi pencəyini əyninə geyinib, papirosunu götü-

rüb boş qalmış küçələrdən birinə çıxdı. Çoxdandı kədəri-

ni kimsəyə göstərməmək üçün küçəyə çıxmırdı. Amma 

daha bir də bu küçələrə ayaq basmayacaqdı. Bu gecə 

onun kənddə sakin kimi yaşayacağı son gecəsi olacaqdı. 

Odur ki, yatana qədər vaxtını küçədə keçirməyi, hər qarı-

şı əziz olan bu küçədən doyumluğunu almağı üçün diva-

rın dibi ilə yanaşı düzülmüş iri sal daşlardan birində otur-

du. 
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Papirosunu yandırıb xəyallara daldı. Uşaqlığından bəri 

yaşadığı illəri xatırladı. Dünyasını dəyişmiş atası, anası, 

itirdiyi əzizləri yadına düşdü. “Heyf o günlərdən,” – dü-

şündü. Keçmişləri düşündükcə ürəyi sıxıldı, sinəsinə çök-

müş ağırlıq ona sanki, hər şeyin bitməsindən, yaxşı heç nə 

olmayacağından xəbər verirdi. Nə qədər papiros çəksə də 

içindəki ağırlıqdan yayına bilmirdi. 

Hava qaranlıqlaşana yaxın günlərlə susan cib telefonuna 

qəfildən zəng gəldi. 

–Şəmil, salam, mənəm, – şəhərdəki qohumu idi zəng vu-

ran. 

–Salam, eşidirəm... 

–Sən köçməyə hazırlaşmısan, eləmi? 

–Bəli, sabah köçüb gəlirəm. 

–Yox, hələ köçmə. 

–Niyə? 

–Bilirsən, o iş alınmadı. Kişini korrupsiyaya  görə vəzifə-

sindən çıxarıblar, ola bilsin həbs etsinlər. Ona görə də hə-

min bağ evini də yaxın günlərdə satmalı olacaq. 

–Bəs indi mən neyniyim? Mən həyətimdə nəyin var idi 

satmışam, inəyi, qoyunları... 

–Ay kişinin oğlu, camaat canının hayındadı, sən də inək-

dən, qoyundan danışırsan. Gözlə, bir müddət gözlə, gö-

rək nə olur... 

Şəmil danışmaq, narazılığını bildirmək istəsə də donub 

qalmışdı. Heysiz vəziyyətdə telefonu qapayıb cibinə atdı. 

Sinəsini göynədən ağrı ilə fikirləşdi: indi Tükəzə, uşaqlara 

necə xəbər versin ki, köçmək alınmır, köçməyə yerləri 

yoxdur. Deməyəcəkdi... Bəs neyləməli? İstər kənddə, is-
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tərsə şəhərdə onun üçün nə iş var idi, nə də ev. 

Həyətindəkiləri satandan sonra aylardı kənd mağazasına 

olan borcunu təzəcə ödəmiş, adını “qara dəftər”dən sil-

dirmişdi. Mağazaçı ona bir də nisyə mal verməyəcəyinə 

and içmişdi... 

İlahi, o, nə qədər bədbəxt adam imiş!.. 

Lap desəydi, Tükəz onu anlayacaqdımı? Yenə başlaya-

caqdı ki, “dünyada səndən aciz, fərsiz adam yoxdur, adı-

nı kişi qoymusan, əlindən heç bir iş gəlmir, heç nəyə yara-

mırsan, öl də, nöş yaşayırsan?” 

“Düz deyirdi Tükəz, o niyə yaşayır? Məgər bu yaşamaq-

dı?..” 

Gecə düşənədək daşın üstündə oturub fikirləşməkdən Şə-

milin başı şişmişdi. Tükəz uşaqları  bir neçə dəfə arxasın-

ca göndərsə də yerindən tərpənməmişdi. 

–Ata, ana deyir səhər tez duracayıq, yola çıxacağıq, gəlsin 

yatsın, bəsdi küçədə oturdu. 

–Gedin siz yatın, bir az da oturub gələcəyəm. 

Gecə yarısından xeyli keçmiş yaşadığı sarsıntıdan halsız-

laşmış Şəmil evə qayıtdı. Tükəz də, uşaqlar da yatmış, şi-

rin yuxudaydılar. Ev boyu yorğan-döşəkdən savayı hər 

şey səliqə ilə bağlanıb qablaşdırılmışdı. Çox güman ki, 

Tükəzin kənddə sağollaşmadığı adam qalmamışdı. 

“Yox.., aldığı xəbər haqqında Tükəzə nə olur-olsun, heç 

nə deməyəcəkdi,” – o, ürəyindəki qərarını təkrar təsdiqlə-

di... 

*** 

Sifariş edilən balaca yük maşını deyilən vaxtda – səhər 

tezdən darvazanın ağzını kəsdirmişdi. Tükəz hamıdan 
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əvvəl yuxudan ayılmış, sonra da yan-yörəsində yatan 

uşaqları oyanmağa səsləmişdi: 

–Durun, ay uşaqlar durmaq vaxtıdır. Durun geyinin, əl-

üzünüzü yuyun, hazırlaşın. 

O, təəccüblə otağa göz gəzdirdi: 

–Boy.., bə Şəmil hanı? Mən bu gecə onu yatan görmədim, 

deyəsən heç gözünə yuxu getməyib. Görən neynir həyət-

də? 

Tükəz  eyvandan həyətə göz gəzdirdi, Şəmil görünmür-

dü. Pilləkənlərdən enib darvazaya sarı getdi, küçəyə boy-

landı. Köçü aparmağa gəlmiş balaca yük maşınının sürü-

cüsü kabinədə sakitcə oturub onları gözləyirdi. “Sübh tez-

dən Şəmil hara getmiş olar?” – təlaşlandı, dönüb diqqətlə 

yenə evə tərəf baxdı: 

–Ay Şəmil, huy... Hardasan? Maşın gəlib küçədə bizi göz-

ləyir... 

Tükəz özündən asılı olmayaraq dəqiqələr keçdikcə həyə-

canlanmağa, əsəbiləşməyə başladı. Otaqları, eyvanı bir də 

nəzərdən keçirdi, zirzəmiyə, həyətdəki damaltıya baxdı. 

“Bəs hardadır, bu? İynə deyil ki, itsin?” – söyləndi. Uşaq-

lara səsləndi: 

–Ay uşaqlar, durun gedin gəzin axtarın, görün başıbatmış 

atanız hara çıxıb, hara yox olub? Maşın səhərdən gəlib bi-

zi gözləyir.. 

–Ana, biz də axtaraq? –qızları da soruşdular. 

–Hə, gedin siz də axtarın... 

Tək qalan Tükəz yanını həyətdəki köhnə kötüyün üstünə 

qoyub nəfəsini dərdi, yenə xeyli düşündü. Birdən daxilin-

də bir hiss ona bayaqdan bəri tövləyə baxmadığını xatır-
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latdı. “Yəni tövlədə olar? Boş tövlədə nə azarı qalmış 

olar?” – fikirləşdi. 

Tükəz çox da böyük olmayan, kiçik tövlənin qapısını aç-

mışdı gözləri alatoranlıq gətirdi, çox baxa bilmədi: 

–Şə - mil!.. – Tükəz tükürpədici səslə qıyya çəkib gördüyü 

mənzərənin ağırlığından bayılıb tövlənin qapısı qarşısın-

da yerə sərildi. 

Qapının bir addımlığında tövlənin damına dayaq duran 

dəmir trubadan asılmış Şəmilin cəsədi havada hərəkətsiz 

sallanmışdı. Asılmaq üçün ayağının altına qoymuş oldu-

ğu arı pətəyinin boş qutusu isə zərblə itələndiyindən az 

aralıda diyirlənib qalmışdı. 

O, məhkəmənin “ədalətli” qərarına əməl edərək səhər açı-

lana yaxın səssizcə onun olmayan evdən “köç” etmişdi... 

Və özünə şəhəri yox, könüllü əbədiyyəti seçmişdi... 

11.2015. 

 

YİYƏSİZLİK 

 

Neçə vaxt idi mədəniyyət evi hesab edilən kənd klubun-

dan gələn qəribə səs ətrafdan keçən hər kəsin marağına 

səbəb olmuşdu. Eşidənlər ayaq saxlayıb dinləyir, sonra 

səsdən heç nə anlamayıb yollarına davam edirdilər. Uşaq-

lardan bir neçəsi yaxına gedib tozlu pəncələrdən içəri 

baxmaq istəmişdilər. Amma içəridəki qaranlıqdan heç nə 

görünmədiyi üçün gələn ciyiltili səsin nə olduğunu ayırd 

edə bilməmişdilər. 

Uzun illər idi klubun təkcə adı qalmışdı, mədəniyyət evi 

olmasından isə əsər-əlamət qalmamışdı. Axırıncı dəfə 
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orada nə vaxt film göstərilmişdi, ya hansısa tədbir keçi-

rilmişdi kimsənin yadına gəlmirdi. Əvvəllər yüzdən çox 

yerə malik zalın oturacaqlarının yarıdan çoxu köhnəlib, 

sınıq-salxaq vəziyyətə düşüb sıradan çıxmışdı. Divarları-

na illərlə insan əli, insan nəfəsi dəymədiyindən rəngi so-

lub bozarmış suvağı öz-özünə ovulub tökülürdü. Tava-

nında üç yerdə iri dəlik açılmışdı. Yağış yağanda damın-

dakı mamır basmış şiferlərindən sızan su dəliklərdən zala 

damcılayırdı. Ümumiyyətlə burada hansısa kütləvi tədbir 

keçirmək olduqca təhlükəli idi. Çünki tavanı örtən çürü-

müş taxtalar hər dəqiqə insanların başına uca bilərdi. 

Klub sovet yarananda yıxılmış məscidin yerində tikilmiş-

di. O zamanlar burada azından hər həftə bir tədbir keçiri-

lərdi. Ümumkolxoz iclasları, özfəaliyyət dərnəyinin tama-

şaları, ən azından da həftədə iki dəfə kino göstərərdilər. 

Adamlar axşamlar sağmal heyvanını sağıb yemləyəndən 

sonra dəstə-dəstə , ailəliklə kinoya, tamaşaya baxmağa 

gələrdi. Klub həm də evlənmək istəyən cavanların qız bə-

yəndikləri yer idi. Odur ki, yaşı çatmış qızlar kluba gə-

ləndə toya-bayrama gedirmişlər kimi bəzənirdilər. 

Göstərilən filmlərin ən çoxu ağlamalı hind kinoları olur-

du. Film başa çatanda həmişə qız-gəlinləri gözüyaşlı gö-

rərdin. 

Sovetin gur vaxtında buraya kinonu ən çox qonşu kənd-

dən Əzizağa adlı birisi öz “UAZ” maşını ilə gətirərdi. 

Klubun eyvanında yekə səs ucaldanı hind mahnılarını 

oxudar, poçtun qabağına da qırmızı hərflərlə yazdığı afi-

şanı vurardı, 

Cavanlar bir-birinə dəyərdi, yığışardılar klubun qarşısına. 
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Hava qaralanda uşaqdan-böyüyədək hamı kinoya gələr-

di. Əzizağa da tezbazar filmi başlayaraq, camaatı yola ve-

rib, pulunu yığıb qonşu kənddəki evinə tələsərdi. 

Əzizağanın həftədə iki dəfə xeyli pul yığıb apardığını gö-

rən kəndin cavanlarından Seyran adlı biri qərara gəlir ki, 

kənddə kinonu özü göstərsin. Gedib rayon mərkəzindən 

aparat  və çoxlu film alıb gətirir. Başlayır hər gün kino 

göstərməyə. Birinci gün xeyli adam gəlir, ikinci gün bir az 

adam gəlir, Üçüncü gün gələnlərin sayı yarıbayarı azalır. 

Dördüncü gün Seyran baxıb görür ki, zalda on-onbeş 

adam var. Klubun həyətinə isə əvvəlki günlər  pulu olan, 

bu gecə isə pulu olmayan çoxlu uşaq yığılır. Həm adamın 

azlığından, həm də havaların soyumasından zalda da so-

yuqluq hiss olunurmuş. Vəziyyətdən çıxış üçün Seyran 

həyətdəki uşaqlara bildirir ki, kim pul əvəzinə dörd təzək 

qurusu gətirsə filmə baxmağa zala buraxacağam. Himə 

bənd imiş kimi uşaqlar zala girməkdən ötrü ətrafdakı 

qonşuların divarlarına düzülmüş təzəkləri daşıyıb gəti-

rirlər. 

Səhəri günü həmin qonşular kənd sovetinə Seyranın bu 

sayaq tamaşaçı yığmasından şıkayətlənirlər. 

Az keçmiş xəbər yayılır ki, Seyran kino göstərən aparat 

qarışıq yıxılıb, aparat sınıb. Biri dedi ayağı ilişib yıxılıb, 

bir başqası dedi ki, içkili olub səndirləyib… İşinin xeyirsiz 

alındığını görən Seyran sınmış aparatı rayona təhvil ve-

rib, fəaliyyətini bitirir. Kənd yenidən qalır Əzizağanın 

ümidinə. 

Əzizağanın fərasəti ondaydı ki, maşını vardı, kəndləri gə-

zirdi, bilirdi bir filmi hansı kənddə neçə dəfə nümayiş et-
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dirmək olar. 

Sovet dağılandan sonra kolxoz da dağıldı, daha Əzizağa 

da kəndə gəlmədi. Hərə özünə peyk antennası alıb nəinki 

yerli, gecə-gündüz xarici televiziya kanallarına baxmağa 

başladılar. Və bu kanalları izləyəndən bəri adamların 

dünyaya baxışında nəzərə çarpacaq dəyişiklik yaranmış-

dı: getdikcə utanmaq hisslərini yadırğayırdılar, özlərini 

Avropadakı kimi hiss edir, dəblə geyinməyə çalışmaqla 

yanaşı daha itlərinə və pişiklərinə də xarici adlar qoyur-

dular. 

Beləcə klub unuduldu, yaddan çıxdı, gərəksizləşdi köhnə 

paltar kimi. İl-ildən kənddə əhali azaldı. Qocalar rəhmətə 

getdi, cavanlar iş dalınca şəhərlərə, yaxın xarici ölkələrə 

axışdı. Kənd boşaldı, sanki yiyəsizləşdi. İndi kənddə nə 

bir ictimai tədbir keçirməyə, nə də hansısa tamaşanın sey-

rinə beş-on gənc tapa bilməzdin. 

İstər kəndin, istərsə də klubun acınacaqlı halından ra-

yondakı cavabdeh şəxslərin hamısının xəbəri vardı. Mə-

dəniyyət evinin təmirinə büdcədən pul verilməsə də, hələ 

ki, vəzifələri ləğv edib onu bağlamağa  tələsmirdilər. Klu-

bun müdiri bu mədəniyyət “ocağına” ayrılan vəsaitdən 

“razılıq” əsasında özünə və iki-üç qohumuna az da olsa 

maaş alırdı. 

Klub müdirinin yaşı qırxı haqlamışdı. Dörd uşağı vardı. 

Cavanlıqda əlinə düşəni yeyib-içmiş, vaxtında özünə bir 

gün ağlamamışdı. İndi uşaqlar böyümüşdü. Həyətyanı 

sahəsindən götürdüyü az mənfəət, üstəlik klubdan aldığı 

maaş xərcini-borcunu ödəmirdi. Məcbur olub bəzən ay-

larla şəhərə gedib ev təmiri işlərində çalışırdı ki, evi bir-
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təhər dolandırsın. Bu səbəbdən ötən yazdan bəri sonuncu 

dəfə kluba getdiyi günü unutmuşdu. Qonşu kəndlərdə  

sifarişlə təsərrüfat işləri yerinə yetirib dolanan, həm də 

bədii rəhbər maaşı alan qohumuna bərk-bərk tapşırmışdı 

ki, arabir  kənardan da olsa kluba göz qoysun, yıxılan yeri 

olanda xəbəri olsun. 

Soyuqlar düşəndən iki aydan artıq idi klub müdiri kənd-

dən iş dalınca çıxmışdı. Müdirin üç günlüyə evinə gəldi-

yini eşidən bədii rəhbər tez onun yanına gedib bir həftə-

dir klubdan gələn qəribə ciyiltili səs barəsiində danışdı. 

Klub müdirini fikir apardı ki, görəsən nə olar, o ciyiltili 

səs? Bədii rəhbərdən soruşdu: 

-Bəlkə quş balasıdır? Damdakı dəlmə-deşikdən içəri girib, 

indi də yol tapıb çıxa bilmir. 

-Yox, mən diqqətlə qulaq asmışam, quş ciyiltisinə oxşa-

mır, – bədii rəhbər cavab verdi. 

-Gedək görək nə olan şeydi, – müdir klubun qapısının 

açarını evdə bir qədər axtarış aparıb, arvadının köməyi ilə 

tapandan sonra bədii rəhbərlə iş yerinə yollandılar. 

Paslı qıfılı dəfələrlə irəli-geri tərpədəndən sonra qıfıl açıl-

dı, amma qapı açılmadı. Nə qədər güc verdilər ki, açılsın 

faydası olmadı. Bəlkə də bir il olardı ki, taxta qapı heç 

açılmadığından nəmdən şişib bərkimişdi. 

-Deyəsən dəmir lom lazım gələcək, belə aça bilməyəcəyik. 

-Gözlə, bu dəqiqə gətirərəm. – Bədii rəhbər tez qaçıb ya-

xınlıqdakı evindən lom gətirib gəldi. 

Bu arada keçmiş qonşusunun kənddə tək qalan, Cenifer 

çağırılan dişi iti yanlarından ötüb bir az aralıdakı pəcərə-

lərdən birinin sınıq şüşəsindən güllə kimi içəri – qaranlıq 
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zala atıldı. 

İti görən müdir heyrətləndi: 

-O hara getdi? Pəncərənin şüşəsi nə vaxt qırılıb? Sənə de-

mişdim axı, buralara göz qoy… 

-Yay vaxtı qırılıb, – bədii rəhbər narahatlıq keçirmədən 

cavab verdi, – yerinə karton vurmuşdum. Yəqin ki, külək 

qoparıb, Cenifer də bundan istifadə edib soyuq olanda 

gəlib burada qızınır… 

-Şüşə ilə ya da nazik diklə, taxta ilə təcili bağlamaq lazım-

dır. Belə olmaz, – müdir onun etinasızlığına narazılığını 

bildirdi. 

Uzun əziyyətdən sonra lomun köməyi ilə qapını açıb içə-

riyə – zala daxil oldular. Onların zala daxil olması ilə ci-

yiltili səs yenidən eşidilməyə başladı: 

-Görən bu nəyin səsidir? – Müdir irəli addımlamaq istəsə 

də bunu etməyə qaranlıqda cürəti çatmadı. Bədii rəhbərə 

tərəf döndü: 

-Get işığı yandır. Birdən bizə xətər törədəsi şey olar… 

Bədii rəhbər qaranlıqda şətinliklə elektrik sayğacını tapıb 

işığı qoşdu. Müdir cəsarətləndi. Hər yana diqqətlə baxa-

baxa sökük oturacaqların arası ilə səs gələn tərəfə – səh-

nəyə doğru addımladı. 

Səhnəyə yaxınlaşanda suflyor üçün nəzərdə tutulan ara-

kəsmədə Ceniferin mərhəmət diləyən baxışlarla onu süz-

düyünü görüb ayaq saxladı: 

-Bıy… bu burada neyləyir? 

Ciyilti səsi kəsilmişdi. Yeddi gözləri təzə açılmış bala kü-

çük hərəsi bir tərəfdən Ceniferin məmələrini sortuqlayır-

dı… 
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-Demək ciyildəyən bunlar imiş, – müdir gördüyündən 

özünə gələnədək ondan bir addım geridə dayanmış bədii 

rəhbər dilləndi. Tez də arxasınca əlavə etdi: 

-Deyirəm axı, qancığın klubda nə başı qalıb ki, özünü sı-

nıq pəcərədən içəri atır. Balalarını soyuqdan daldalamaq 

üçün yığıbmış bura… 

Həyəcandan azad olub  bu xoş “qarşılaşmadan” özünə 

gələn müdir tozlu oturacaqlardan birinə oturub dərindən 

nəfəs aldı: 

- Xidmətçini get çağır, gəlsin başqa yerdə bir daldalana-

caq tapıb köməkləşib bunları burdan təmizləyin. Hə, hər 

işimiz düzəlmişdi, bircə Ceniferimiz çatışmırdı, – sonra 

bərkdən güldü, – belə səhnənin belə də “pop-star Ceni-

fer”i olmalıdır… 

Müdirin gülməyi kəsilməmiş tavandan qopub gələn xırda 

daş-kəsək az qala onların başını yaralayacaqdı. Bədii rəh-

bər qorxudan səsini alçaltdı: 

-Bilirsiz, müdir, zavallının yiyəsi işsizlikdən üç aydı kira-

yə ev tutub Xırdalana köçüb. Yazıq it yiyəsiz qalıb. Pis 

şeydir yiyəsizlik, biz insanlar bunu hiss ediriksə, it neylə-

sin, – deyib itin halına yandı. 

Özü üçün ən təhlükəsiz yer hesab etdiyi bu mədəniyyət 

evindən ayrılmaq istəməyən Cenifer isə köçürülməsinə 

etiraz  edərək quyruğunu qısıb acı-acı zingildəyirdi... 

02.2015. 
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QARĞIŞLI   PİLLƏKƏN 

                                                                    (Olmuş əhvalat) 

Çoxdandır kəndin qeybətqıranları arasında xəsis qonşum 

Nüsrət haqqında yeni əhvalat peyda olmuşdur.. Demək, 

bu əhvalatda da Nüsrət həmişə olduğu kimi simicliyi 

üzündən yenə çətin bir vəziyyətə düşmüşdür. Belə ki, 

adəti üzrə növbəti dəfə evində işlətdiyi ustaya dolab gəl-

mək istəyərək işin sonunda acılamış, sonra da ustanın pu-

lunu kəsmişdi.  

Sonuncu hadisədə - Nüsrətin evinin ikinci mərtəbəsinə 

geniş pilləkən düzəldən usta əvvəlki aldadılan ustalardan 

fərqli olaraq üzübərk çıxmışdı. Necə olur-olsun pulunun 

kəsilməsi ilə razılaşmır, haqqını tələb edirdi. Xeyli çək-çe-

virdən sonra haqqını ala bilməyəcəyini görən usta qarğışa 

əl atmışdı, hiss etmişdi ki, ev yiyəsi oğluna toy etməyə ha-

zırlaşır: 

 -Nə özünə, nə oğluna heç nə demirəm. Deyimmi gəlinini 

bu pilləkəndən evinə gətirə bilməyəsən, çarəsiz qalasan?.. 

Bu qarğışlı sual da Nüsrətin inadını yumşaltmamış, əksi-

nə ustaya qəzəblənib həyətindən qovmuşdu: 

-Sənin alqışınla yaşayıram ki, qarğışınla da nəsə olsun, is-

təyin öz başına düşsün... 

Həqiqətən, bir müddət sonra Nüsrət oğlu üçün elçi gedir. 

Nişan günü gəlin bəylə birgə yol gedərkən qəfildən sancı-

lanır, xəstəxanaya aparmalı olurlar. Nişan mərasimi baş 

tutmur. Dalısınca da qızda aşkar edilən xəstəliyə görə 

münasibət pozulur. 

Bu zaman kənd əhlindən biri xatırlayaraq pilləkən ustası-
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nın qarğış əhvalatını çoxlarının yadına salır. Nüsrətin ha-

lına yananlar onun quda uğursuzluğunu ustanın həmin 

qarğışıyla əlaqələndirirlər. Qarğışın mövcudluğundan və 

kəsərliliyindən o qədər danışırlar ki, Nüsrət özü də toyun 

alınmamasında ustanın qarğışının gücünün olmasına 

inanmağa başlayır. Təsadüfi uyğunluqdan yaranan bu 

söhbət bütün qohum-əqrəbaya yayılır. Odur ki, aparılan 

müzakirələrdən bir az keçmiş, o, oğluna qız istəmək üçün 

kimin qapısına getsə də, qızlarının başına bədbəxt hadisə 

gələcəyindən qorxub heç kim bu ailəyə qızını vermək is-

təmir. 

Belə olanda pərtlikdən əzab çəkən arvadı Nüsrəti qınayır 

ki, “ay başıbatmış, simicliyinlə biabır etdin bizi, ya çağır 

pilləkən ustasını halallığını al, ya da sökdür o pilləkəni tə-

zəsini düzəltdir!” 

Ömründə halallığın nə olduğunu bilməyən, dolayı işlər 

görən Nüsrət qərara gəlir ki, ustanı məhkəməyə verib 

fənd işlətsin. Məhkəməyə şikayət yazır ki, pilləkən ustası 

pilləkəni normalara uyğun düzəltməyib, ona görə də tə-

ləb edirəm ki, pilləkəni söksün və dəyən maddi-mənəvi 

ziyanı ödəsin. Məqsədi məhkəmə yolu ilə alacağı pulla tə-

zə pilləkən düzəltdirmək idi. 

Tələbinin qanuniləşməsi və haqlı çıxması üçün irəlicədən 

məhkəməyə yüngül “şirinlik” görüm-baxım edib haqları-

nı da çatdırır. 

Sən demə, pilləkən ustasının da yaxın dostu icra hakimi-

yətində yüksək vəzifədə işləyirmiş. Məhkəmənin hazırlıq 

iclasında vəziyyətdən xəbər tutan kimi icra hakimiyyətin-

dən hakimə zəng vurulub işin gedişatı dayandırılır. Nüs-
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rəti məhkəməyə çağırıb verdiyini özünə qaytarırlar. Məh-

kəmə qərara alır ki, pilləkənin tikilişi normalara münasib-

dir və şikayət əsassızdır. 

Nüsrət qalır naəlac. Bu arada pilləkənin sökülüb yenidən 

tikiləcəyi vədinə inanan uzaq bir qohumu qızını Nüsrətin 

oğluna verməyə razılıq verir. 

Qızın “hə”sini alandan sonra onu fikir alır, bilmir nə et-

sin. Necə etsin, söküntü etmədən, xərcə düşmədən usta-

nın qarğışına necə aldaq gəlsin? Yəni, gəlin gələndə ikinci 

mərtəbədə hazırlanmış otağına bu pilləkənlə deyil, dolayı 

başqa bir üsulla yuxarı qalxsın... 

Bir axşam onunla birgə fikir çəkən arvadı dedi: 

 - Ay, Nüsrət, o qarğış tuluğu pilləkəndən düşməyi, en-

məyi deməmişdi, gəlməyi, qalxmağı demişdi, eləmi?.. 

-Hı.. 

-Deyirəm, bəlkə, pilləkəni sökdürüb tikdirməkdənsə bir 

yaxşı nərdivan düzəltdirəsən. Gəlin gələndə nərdivanla 

ikinci mərtəbənin pəncərəsinə çıxsın, ordan hoppansın 

evə, vəssalam, bununla da qadadan-bəladan qurtaraq.  

Nüsrət arvadındakı ağılı görüb heyrətləndi: 

-Halal olsun sənə! Düz deyirlər atı atın yanına bağlayan-

da həmrəng olmasalar da, həmxasiyyət olarlar. Dolablığı 

sən də öyrənmisən, arvad, bərəkəllah...  

Nərdivan hazırlatmaqda bir problem yox idi. Həyətdəki 

köhnə nərdivana əl gəzdirib möhkəmlətmək olardı. Am-

ma işin çətinliyi ondadı ki, gəlin ikinci mərtəbəyə nərdi-

vanla qalxmağa razı olacaqdı, yoxsa yox?.. Birdən razı ol-

masa, onda gərək kimsə onu kürəyinə mindirib pilləkən-

dən keçirməliydi. Oğlu da elə can-cəsədli deyildi, gəlinin 
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ağırlığına gücü çatsın. Tərs kimi bu uzaq qohumun qızı 

da çox kök idi. Olmasa, bəd ayaqda öz kürəyinə də min-

dirməyə razıydı, təki xərci, pul-parası çıxmasın, həm də 

gəlini qarğışlı pilləkənə ayaq basmasın...   

Nərdivan, yoxsa kürək?.. Hə, bax, burada – seçim qarşı-

sında iş qəlizə düşür və Nüsrət gəlin gələn günə qədər 

necə olacağını dərd çəkirmiş. Çünki, bu sualın cavabını, 

seçimini gəlindən başqa heç kəs deyə, bilə bilməzdi... Hə-

yətə girməmişdən tez də bu sualı ona vermək olmazdı. 

Birdən gəlin hər ikisindən imtina edib, atası evinə qayıt-

maq istəyərdi, biabır olardılar, peşmanlıq düşərdi... 

Nə isə, düz deyiblərmiş gəlin ocağa çəkər, qaynatası-qay-

nanasından da, ağılda iki qat “irəli” imiş. Görənlər danı-

şır, toy günü gəlin həyətə gələndə bəzədilmiş nərdivanı 

gətirirlər qarşısına ki, ikinci mərtəbəyə qalxsın. Nə qədər 

həvəsləndirsələr də gəlin “qorxuram” deyib etiraz edər. 

Onun nərdivana yaxın durmadığı hamıya aydın olanda 

Nüsrət deyər:  

-Yol verin mən gəlinimi kürəyimdə qaldıracağam ikinci 

mərtəbəyə, arzumdu, əhd eləmişəm.. 

Ərinin belinin qayğısına qalan arvadı da atır özün ortaya: 

-Mənə nə olub ki, elə şey yoxdur, çəkil kənara, özüm apa-

cağam. 

Onların qızğın mübahisəsini görən gəlin də qayıdır ki: 

- Aaa., Allah kömək olmuşlar, ilk gündən nöşün dava sa-

lıb özünüzü öldürürsüz? Elə bil pul üçün qırırlar bir-biri-

ni, arxayın olun, sizə buna görə “şirinlik” verən olmaya-

caq. Dincinizi ala-ala, növbə ilə arxanızda aparın, qurtarıb 

getsin... 
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Ustanın sözü yerini tutmuşdu: Nüsrət çarəsiz idi. 

09.2016  

AXIR   NƏFƏS 

                                           Atanızın son günü yadınızdadımı?.. 

Saat 23.23 idi. Tam çaşqınlıq içindəydi, nə edəcəyini qə-

rarlaşdıra bilmirdi. On dəqiqə əvvəl telefonuna gələn 

zəngdən eşitdiyi üzücü qara xəbərin ağırlığı çiyinlərinə 

çökmüşdü. Kiçik qardaşı Muradın səsi qulağından get-

mirdi: “Vaxtında xəbər etdik, gəlmədin, yazıq kişi səni 

gözləyə-gözləyə iyirmi dəqiqə qabaq rəhmətə getdi...” 

Bu sözləri eşidəndə ürəyi sıxıldı, nəfəsi daraldı, halsızlaş-

dı. İçinə ağrıya bənzər ağırlıq yayıldı. Elə bil şüurunda qı-

sa qapanma yarandı, nəsə deməyə, dilini tərpətməyə heyi 

olmadı. Susdu.   

Qardaşının hüznlü səsi olmasaydı, inanmazdı eşitdiyinə. 

İlahi, gecənin bu vaxtı atası rəhmətə getmiş, vəfat etmiş, 

ölmüşdür... Fərqi yoxdur, yəni daha canlı deyil, nəfəs al-

mır, ruhu yəqin ki, indi göylərdədir. 

Dəhşət... Onun bir daha incik baxışlarını görməyəcəkdi, 

qınayıcı sözlərini eşitməyəcəkdi, darıxacaqdı məzəmməti 

üçün. Kaş yenə eşidəydi... 

İllərdir ata-anasından kənarda, uzaqda yaşasa da ürəyin-

də atasını çox istəyirdi. Eynən atasının da onu çox istədi-

yini bilirdi. Elə çox istəməyindən idi ki, atası daim ondan 

narazı qalırdı. “Heç mən deyənə qulaq asmadın, ancaq öz 

bildiyini etdin”, deyirdi. Doğru idi. Ağlı kəsəndən üzünə 

qayıtmasa da, atasının məsləhətləri heç vaxt onu qane et-
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mədi. Həmişə öz düşündüyü, öz istədiyi kimi yaşamaq is-

təyirdi. Niyə belə istəyirdi, niyə belə idi, özü də özünü 

anlamırdı. 

Atası onu ərköyün böyütməmişdisə də, bacardığını da 

əsirgəməmişdi. Kasıb idi, varından çox hörməti vardı. Ca-

van yaşında kolxoz sədri işləmişdi. Aclıq illərində imkanı 

ola-ola, anbardakı buğdaya dəyməmiş, ailəsinə arpa çörə-

yi yedirtmişdi. Qanuna əməl edən, sərt intizamlı, kimsəyə 

zərər verməyən olmuşdu. Hörməti də elə buna görə qa-

zanmışdı. 

Amma dünyanı tanıyandan atasının belə olması onu oğlu 

kimi fərəhləndirməmişdi. Başqa vəzifəlilərin uşaqlarını 

görəndə onların imkanlı dolanışığına ürəyində az da olsa 

həsəd çəkmişdi. Qərara gəlmişdi ki, o, atası kimi olmaya-

caqdı, onun sayaq hamını düşünməyəcək, kiminsə nə de-

məsindən narahatlıq keçirməyəcək, yalnız özü üçün yaşa-

yacaqdı. 

Orta məktəbi bitirəndə qərarlaşdırdı ki, nə bu kənddə, nə 

də bu rayonda qalmayacaqdı. Atası ilə qalmaq, ona bax-

maq onsuz da, kiçik olduğu üçün Muradın boynuna dü-

şürdü. Uzaqlara gedəcəkdi. Hər addımında irad bildirən, 

qınayan, şəbədə qoşan adamlardan uzaq olub, kimsənin 

onu tanımayacağı yeni dostların, tanışların arasına gedə-

cəkdi. 

Getdi də. Yeddi dağ aralı bir şəhərdə oxudu, işlədi, evlən-

məyə qız da tapdı. Qızı yanına qoşub kəndə, evə aparan-

da atası da, anası da dedi ki, “ay bala daha özün öz məsə-

ləni həll etmisən, biz nə deyə bilərik?” Çarəsiz qalıb razı-

laşdılar. Nə onlar gəlinə, nə də gəlin onlara qaynayıb qa-
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rışmadı... 

O gündən atasının qəlbində ondan sındığını, acığı gəldi-

yini duydu. Sonralar ildə bir dəfə güc-bəla ilə vaxt tapıb 

kəndə, ata-anasına dəyməyə gəlirdi. Onu da tələm-tələsik. 

Gəlişlərin birində atası demişdi: 

-Ay oğul, sən ki gedib-gəlməyə belə əziyyət çəkirsən, gəl-

mə. Vaxtın çox olanda gələrsən. Uşaqlıqdan təkliyini ar-

zuladın, tək başını istəmisən, bizi də sənsizliyə vərdiş 

elətmisən, Allah köməyin olsun, bu cür özünə əziyyət 

vermə...  

-Ay ata, bu nə sözdü, oğlun deyiləm? Əziyyət çəkmək 

borcumdu. 

-Eh, bala, oğul ki axır nəfəsində yanında olmadı, nə oğul-

du... Get, yolun avand! 

Həmin söhbətdən “axır nəfəs” yaddaşında ilişib dərin ba-

tan tikana dönmüşdü.  

Bir il əvvəl Murad zəng etmişdi ki, “kişinin vəziyyəti pis-

dir, imkan elə gəl, barı sevinsin”. Səfəri rahat oldu, gəldi, 

bir gecə qaldı. İynə-dərmanı ilə maraqlandı. Ürəyinə 

damdı ki, atası bu müalicələrlə uzağı bir-iki il yaşayacaq, 

vaxtı çox qalmayıb.  

Qayıdanda bərk xəstələndi, yolda soyuqlamışdı. Yoldaşı 

qarasına danışmışdı: “Gərək soyuq havalarda getməyəy-

din. Sən hər dəfə o kəndə gedəndə başına nəsə gəlir. Kən-

din nəzəri səni kəsir.” 

Keçən ay Murad yenə onu kəndə çağıranda üzrxahlıq etdi 

ki, ailəliklə “qrip”ik, ona görə gələ bilmirəm. Axırıncı də-

fə, ötən həftə Murad təkrar zəng edib “halı ağırdı” xəbər-

darlığını edəndə işindən icazə ala bilmədi, düşündü ki, 
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gələn həftənin istirahət günündə gedərəm. Ağlına gəl-

məzdi ki, atası həftənin axırına qalmaz. Yаrаnışın “ölüm 

göz ilə qаş аrаsındаdır” аcı həqiqətini nədənsə  unutmuş-

du. 

Demə, atasının son günləri imiş. Can üstə imiş, ölümü 

üçün can çəkirmiş. Nitqi tutulsa da nəzərləri həsrətlə onu 

axtarırmış  Hamı gözləyirmiş ki, o, gəlsin, kişi onu görən-

dən sonra rahat gözünü yumsun... 

Anası da yanıqlı-yanıqlı deyibmiş ki, “nooldu, yenəmi 

“qrip”di, adam nə qədər “qrip” olar, bunun xəstəliyi sa-

ğalmadı? Yəqin arvadı qoymur gəlsin”... 

Tаle аtа gözlərini əbədi qаpаtmаq “xoşbəxtliyini” hər 

oğulа qismət etmirmiş. Hələ ölüm növbəsinə dаhа kimlər 

durmuşdu, dаhа kimləri dəfn ediləcəkdi? Həyаt bu imiş: 

sərt, аmаnsız və güzəşt bilməyən. Bizsə bir-birimizə “аxır 

qəmin olsun” deyə min illər boyu yonulub cilаlanmış, 

gözqаmаşdırıcı mənаsız sözlərlə təsəlli verir və guyа dərk 

etmirik ki, ölüm vаrsа, qəmin аxırı olmur. 

Yox, sağlığında, axır nəfəsində yanında olmasa da, necə 

var dəfninə çatmalı idi. 

-Alo, Murad, eşidirsən, sənə xahiş edirəm, yalvarıram, 

mən gələnə kimi kişini dəfn eləməyin. Gözləyin məni, eşi-

dirsən? Məni gözləyin... 

-Yaxşı, sənə görə sabah saat üçə kimi gözlərik. Ancaq qış-

dı, kəndə qar yağıb, gün qısadır, axşam tez düşür. Kənar 

yerlərdən - şəhərdən, qonşu kəndlərdən dəfnə gələnlər 

olacaq. Onlar da qaranlıq düşməmiş evlərinə qayıt-malı-

dırlar. Ona görə camaatı çox gözlədə bilmərik.. 

-Murad, xahiş edirəm! Bax bu dəqiqə yola çıxacağam, ne-
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cə var gəlib çatmalıyam, yalvarıram, gözləyin məni, yax-

şımı... 

Qəhərləndi, kövrəldi, ip isti gözyaşı yanaqlarını yandırdı. 

O, mütləq dəfnə çatmalıydı. Çatmasaydı bunu ömrüboyu 

özünə bağışlamayacaqdı, ölənədək nisgilli qalacaqdı. 

Gecə ilə maşın tutub Bakıya, oradan rayona, saat üçədək 

kəndə çatmalı idi. 

 Evdən çıxanda yoldaşı soruşdu: 

-Bəs məni aparmırsan? 

-Yox, əvvəl özümü çatdırım, sonra sənə zəng edərəm, 

uşaqlarla birgə gələrsən. 

Gecə yolboyu səhərədək gözünü yuma bilmədi. Atası ilə 

son görüşünü, uşaqlıq illərini xatırlayıb, uzun-uzun dü-

şüncələrə daldı. Doğrudan dünya fani imiş, mənasız imiş. 

Tam əmin idi ki, mütləq, o, atası ilə yenə görüşəcək. Bu 

dünyada olmasa da, o biri dünyaya gedən kimi hamıdan 

əvvəl onunla görüşəcəkdi. Qucaqlayıb öpəcəkdi, narazılı-

ğını bilib könlünü alacaq, oxşayacaqdı. İnsan niyə hər şe-

yin qədrini onu itirəndən sonra dərk edir? Niyə naşükür 

və nankordur?.. 

Hava işıqlaşana Bakıya, günortaya da rayona çatdı. İndi 

qalırdı yolun ən çətin hissəsi – üç saatlıq buzla, qarla ör-

tülmüş dağ yolu. 

Taksi işləyən bir “Villis”lə razılığa gəldi, xahiş etdi ki, onu 

saat üçədək kəndə çatdırsın. Sürücü dedi: 

-Əmi, söz vermirəm, hava qış havasıdı, yollar qarlıdı, çə-

tindi, amma, Allahın köməyi ilə çalışaram ki, vaxtında ye-

tişək.  

Əsas çətinliklər yolun ortasından – Təngə dərəsindən son-
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ra başladı. Üzü dağlara tərəf getdikcə yoxuşlar sərtləşir, 

qarın qalınlığı artırdı. “Villis” sürüşməmək üçün sürücü 

maşını aramla sürürdü. Bu gedişlə biz gecikəcəyik, - dü-

şündükcə qanı qaralırdı. 

-Əmi, burada bir çətin yer var, işğın gedən yerdi. Yağış, 

qar yağan kimi yol paralanır, sürüşür. Ən qorxulusu ora-

dı, onu keçəndən sonra problem yoxdur. Qalan yolu bir-

təhər gedəcəyik, - sürücü ona ürək-dirək verdi. 

Az keçmədi “Villis” işğın deyilən yerə yaxınlaşanda sürü-

cü maşını saxladı. 

-Nə oldu, niyə saxladın? 

-Əmican, görürsən qar yığını sürüşüb yolu tamam örtüb, 

görünmür. Necə sürüm? Yolu gərək görəm ki, sürüm də... 

-İndi bəs necə olsun? 

-Maşında “lopatka” var. “Lopatka”nı götürüb yolu təmiz-

ləməliyik, başqa çarəsi yoxdur.  

-Ay oğul, bu qədər yolun qarını biz nə vaxta təmizləyib 

qurtararıq? Mən çata bilməyəcəyəm dəfnə. 

-Tezləşməsini istəyirsənsə, gəl belə et, - əli ilə aralıdakı 

kəndi göstərdi, - keçib əziyyətdən, get o kəndə, görsənən 

həyət traktorçunundu, ona xahiş et, gəlsin yolu tez təmiz-

ləsin. Yoxsa, “Lopatka” ilə təmizləmək çox vaxt aparacaq. 

Allah çarəsini kəsmişdi, hər kəsə yalvarıb-yaxarmağa ha-

zır idi. Təki dəfnə gecikməsin.  

O, qara bata-bata yoxuşdakı kəndə sarı yol aldı. Bir neçə 

dəfə sürüşüb yıxıldı, yaxşı ki, bərk əzilmədi. Sürücünün 

göstərdiyi həyətə girib, traktorçunu harayladı: 

-Ay traktorçu qardaş, kömək elə bizə, Allah xatirinə... 

Əvvəlcə bir başıbağlı qadın evin qapısından boylandı. 
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-Ay bacı, yoldaşına de, çölə çıxsın, xahişimiz var. 

-Yoldaşım evdə deyil. 

-Paho... batdım ki,.. bəs haradadı? 

-Qardaşıgildədi... 

-Uzaqdadı qardaşıgili? Bacı yolda qalmışıq, yasa gedirik. 

Allah xatirinə, uşağı göndər, onu çağırt, gəlib bizə yol aç-

sın. 

Yas sözünü eşidən qadın, tövrünü dəyişdi, tələsdi: 

-Bu dəqiqə uşağı göndərərəm, çağırar. 

Traktorçunun gəlməyi on beş dəqiqə çəkdi. 

-Qardaşoğlu, sənə qurban olum, atam rəhmətə gedib, dəf-

ninə tələsirəm, yolu qar örtüb, traktorunla yolu təmizlə, 

mən dəfnə çatım... 

-Əmi, Allah rəhmət eyləsin, vallah, traktorda “salyarka”m 

yoxdur, qurtarıb. “Xod”laya bilmirəm.  

-Qonşulardan soruş, gör kimdə var pulunu verim al, sə-

nin də hörmətini edəcəyəm. 

O, cibindən bir neçə onluq çıxarıb traktorçuya verdi. 

Traktorçunun  “salyarka”nı  tapıb, traktoru işə salması 

yarım saat oldu.  

Daha yarım saat da vaxt yolun təmizlənməsinə sərf edil-

di. Saat elə bil uçurdu. Heç ayrı vaxt dəqiqələr belə tez 

keçmirdi. Zaman üç tamam olub dördün yarısına addım-

lamışdı. Deyilən vaxtdan keçmişdi. Görəsən onu gözləyib 

dəfni saxlayarlarmı, - fikirləşirdi. Axı, Murada yalvarmış-

dı ki, onu gözləsinlər. İnanmırdı Murad, o, çatmamış kişi-

ni dəfn etməyə qərar versin. 

Nəhayət, yol açıldı. “Villis” yenə qarlı yolda aramla irəli-

ləməyə başladı.  
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-Əmi, daha çətinliklər arxada qaldı, uzağı bir saata kənd-

dəyik. 

Darıxdığından əsəbləri gərildiyindən başqa söz demədi: 

-Sür, bacardığın qədər tez sür, - dedi. 

Saat beşə az qalanda maşın kənd görünən yerə çatdı.  

-Hə, əmi, şükür ki, çatdıq, - sürücü sevinclə dilləndi.  

Ağ qara bürünən kənd uzaqdan göz oxşayırdı. Nəzərini 

kəndin yuxarısındakı qəbiristanlıqdakı adamların qaral-

tıları cəlb etdi: deyəsən onu gözləməyə səbrləri çatmayıb, 

qəbiristanlıqdadırlar... Halı dəyişdi, axşamdan bəri içinə 

yığılan qəhər boğazında düyünləndi. “Demək, o, atası ilə 

vidalaşa bilmədi, demək, o, son nəfəsinədək atasını xatır-

layanda həmişə vicdan əzabı çəkəcəkdi. Niyə belə olsun, 

nə üçün?..” 

Yaxınlaşdıqca hərəkət edən adamların üzlərini kəndə sarı 

çevirdiklərini təxmin etdi:   

-Sən çatdın, amma, mən deyəsən çata bilmədim, - kədərlə 

dilləndi, - o qaraltıları görürsən? Ora qəbiristanlıqdır, sür 

birbaşa ora. 

Sürücü onun qəmləndiyini görüb dinmədi. 

Zənnində yanılmamışdı. Adamlar onun atasını dəfn edib 

geri, kəndə qayıdırdılar. 

Maşını saxlayıb kiminləsə görüşmək halı yox idi. O, indi 

hamıya nifrət edirdi. “Yarım saat da olsa, gözləsəydilər 

dünya dağılardımı, başınıza uçardımı, yaramazlar! Qoy-

madız cənazəsini, dəfnini də olsa görüm, sizi lənətə gələ-

siz,”- əsəbindən göz yaşlarını saxlaya bilmirdi: 

-Saxla burada, gözlə məni. 

Qəbiristanlığın önündə tələsik maşından düşüb heç kimə 
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baxmadan, əhəmiyyət vermədən məzarların arasındakı 

yeni torpaqlanmış kiçik təpəciyə tərəf addımladı. 

Adamların arasından çıxıb ona yaxınlaşmaq istəyən Mu-

rad çağırdı: 

-Səid, bir dəqiqə dayan... 

O addımlarını saxlamadan çevrilib qardaşına qışqırdı: 

-Sənə yalvardım axı, məni gözləyin. Nə olardı gözləsəy-

din, niyə gözləmədin, niyə tələsdin?.. 

-Səid, söz verdiyim kimi üçədək gözlədik, sonra bir saat 

da artıq gözlədik. Dördü keçəndən sonra kənardan gələn 

camaatı gözlətməyək, dedilər. Sən heç axır nəfəsində də 

gəlməmişdin deyə, ümidimiz yox idi gəlib çatmağına... 

Elə bil kürəyinə bıçaq saplandı qulağına dəyən “axır nə-

fəs”dən. Yerində dayandı, hiddətlə qardaşına baxdı: 

-Gəlmə yaxın, get burdan, imkan ver torpağı ilə tək qalım. 

Heç kimi görmək belə istəmirəm... 

Murad onun qəzəbli gözlərini görüncə susaraq geri dön-

dü. Camaata qarışıb uzaqlaşdı. O, qəbrin önündə arxası 

kəndə çöməlib günahkar uşaq sayaq əlləri ilə üzünü ört-

dü... 

“Ata, sən haqlı çıxdın, neyləyəsən o oğulu ki, nə axır nəfə-

sinə, nə də dəfninə çata bilmədi, - hıçqırtısını saxlamağı 

bacarmadı, - dünyamı dəyişən günü birinci səninlə görü-

şəcəyəm, ata...” 

Niyə, o, ləngidi? Niyə yol qarla örtülüb itdi? Bəlkə, atası-

nın incik ruhuydu yolu bağlayan, onu ləngidən, açığın-

dan dəfnə çatmağa imkan verməyən?..  

Heç nə ilə izahını tapmırdı. Görünür, həyatda insanın an-

lamağa gücü çatmayan hələ çox şeylər vardı. Sağlığında 
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yetərincə bilmədi atasının qədrini. Ötən həftə çağırılanda 

kaş ki, gələydi, atasını gözüyolda qoymayaydı... Deməli, 

o, bu cəzaya layiqdi. 

Hələ harasıdır... Şübhəsiz, həyat ona da “borclu” qalma-

yacaqdı. Üç oğulundan - ən azından biri, Türkiyədə oxu-

yub qalanı, güman ki, onun da gözünü yolda qoyacaqdı.  

Ah, çəkib uşaqlıqda atasının öyrətdiyi duanı oxumaq 

üçün ayağa durdu: “Gərək belə olmayaydı, ata! Çox heyf 

ki, taleni, olanları, olacaqları dəyişmək mümkünsüzdü...” 

O, boğazına yığılmış qəhərini boşaldanadək ürəyində ata-

sı ilə danışıb, vidalaşıb “Villis”ə qayıtdı. 

-Sür, şəhərə qayıdıram. 

-Əmi, bəs evə dəymirsiz? 

-Yox, istəmirəm kimsəni görüm... 

Hamıdan küsmüşdü. Qardaşından, onu arvaddan qorxan 

hesab edən anasından, kənd camaatından, elə özündən də 

ömürlük küsmüşdü... 

12. 2019.   

MASKA   CƏRİMƏSİ  

Gün günortadan keçmişdi. Kəndə səhərdən yağan bəyaz 

qar qış günəşinin süzgün şüaları altında bərq vururdu. 

Ciyərdolusu nəfəs almalı, qar ətirli təmiz hava vardı. Üs-

təlik yumşaq qarın ayaq altında xırçıldaması adama tam 

bir ayrı ləzzət verirdi. Adam yorulmurdu, kimsəsiz qal-

mış kəndin boş küçələri ilə gəzdikcə gəzmək istəyirdin. 

Heyvan saxlayıb ona qulluq etmək istəməyən həmkəndli-

ləri iş arxasınca şəhərlərə getdiyindən Əhmədalı kənddə 
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demək olar ki, tək qalmışdı. Harasa köçmək istəməyən, 

yaşı təqaüdə yaxınlaşan bu kişiyə kəndin təmiz suyu, ha-

vası şəhərin bütün rahatlıqlarından üstün idi. 

Əhmədalının yadına düşdü ki, tövlədəki inəklə dananı ar-

xa aparıb sulamaq vaxtıdı. Heyvanlar tövlənin qaranlığın-

dan çıxıb bir az təmiz hava alarlar, həm də gündəlik içmə-

li su normasını qəbul edərlər. 

O, tələsmədən inəklə dananı kənd yolunun aşağısındakı 

arxdan su içirdib geriyə qayıdanda küçə ilə üzü ona tərəf 

polis maşınını gördü. Deyəsən yuxarı dağ kəndindən 

qayıdırdı. Polisin ayda bir dəfə “əmin-amanlıq” üçün ra-

yonun ucqar kəndlərini gəzməyindən xəbərdar idi. Yəqin 

yenə “reydə” çıxmışdılar. 

Maşın onun bərabərinə çatanda yavaşıyıb dayandı. Ağız 

burnunu tibbi maska ilə örtmüş orta yaşlı bir polis maşın-

dan düşüb onu səslədi: 

 -Vətəndaş!.. 

Əhmədalı ayaq saxladı, axı ondan başqa yaxınlıqda başqa 

kimsə da yox idi: 

-Eşidirəm, nə lazımdır? 

-Vətəndaş niyə qoyulan qaydalara əməl etmirsiz, tələbləri 

pozursuz? 

Əhmədalı təəccübləndi:  

-Mən qaydamı pozuram? Hansı qayda-qanunu?.. 

-Vətəndaş, bilirsiz ki, pandemiya vaxtıdı, televizora baxır-

san? Hər gün karonavirusdan dünyada minlərlə insan hə-

yatdan köçür. Vəziyyət o dərəcəyə çatıb ki, artıq açıq ha-

vada da tibbi maskasız gəzməyə icazə verilmir. Göstərişə 

məhəl qoymayanlar 100 manat cərimələnirlər. Bu cərimə 
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ona görədir ki, siz özünüzdə məsuliyyəti artırasınız, özü-

nüzün və doğmalarınızın sağlamlığını qoruyasınız, pan-

demiyaya biganə qalmayasınız. Qısası, maskasız olduğu-

nuz üçün yüz manat cərimələnirsiz... 

Polis qoltuğundakı papkadan ağ vərəq və qələm çıxardı. 

-Yoldaş polis,.. 

Polis etiraz etdi: -Yoldaşsız! Yoldaş qaldı keçmişdə... 

-Yaxşı, müəllim, bəy də sizlik deyil, cənab polis! Bu kənd-

də dağılmayan iki ev qalıb, biri mənimdi, biri də kəndin o 

biri başındadı. O da köçüb qışlağa, evinə yayda gəlir. 

Maskasız gəzib bu boş, dağ kəndində kimi yoluxduru-

ram? Sizin dediyiniz şəhərə, çox insanlar yaşayan yerlərə 

aiddi... 

-Vətəndaş, qayda, tələb hamıya aiddir və şamildir. Gös-

tərişdə kənd, şəhər yazılmayıb. Yazılıb ki, təkcə qapalı 

məkanlarda, insanların çox olduğu yerlərdə yox, açıq ha-

vada da maskadan istifadə edilməlidir. Evindən çıxdın, 

maskanı taxmalısan. Siz də taxmamısız, adınızı, soyadını-

zı deyin cəriməni rəsmiləşdirim. 

Əhmədalı gördü ki, bu polis tutduğunu buraxan adama 

oxşamır. Beləsi ilə lazımdı işi xoşluqla yola verəsən. Yox-

sa, etiraz etsə, cərimənin haqsızlığının sübutu üçün iki-üç 

dəfə rayona məhkəməyə getməli və gərəksiz məsrəflərə 

azı əlli manat xərc çəkməli olacaqdı.        

-Cənab polis, gəlin insaflı olun, yüz manatım yoxdur, ya-

rısı ilə razılaşaq, məsələ bitsin. Mən daha qələt edərəm bir 

də maskasız gəzərəm, daha yatanadək çıxarmayacağam 

üzümdən... 

Polis gülümsündü, anında çöhrəsi nuraniləşdi: 
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-Görürəm zəhmətkeş, ağsaqqal adamsan. Boğaz kəsənlik 

heç Allaha da xoş getməz. Yaxşı, olsun, rəsmiləşdirmi-

rəm, yarısını ver, bəsdi. 

Əhmədalı ürəyində şükür  etdi  ki, Allahı sevən polisə 

rast gəlmişdi. Qardaşın qardaşa köməyinə ümidi olmadı-

ğı belə çətin zamanda, günün günorta çağı heç nədən kim 

adama əlli manat güzəşt edə bilərdi?.. 

O, bir az cibindən, bir az da evindən əlli manatı düzəldib 

polisi yola saldı. 

İnəklə dananı tövləyə salanda ağlına gəldi ki, heyvan 

olanda nə olar, bunlar da canlıdı, ciyərlərinə hava alırlar, 

adam kimi qəfil karonavirusa yoluxa bilərlər. Polis düz 

deyirmiş, maska taxılmalıdır, özü də tövlə sayılan qapalı 

məkanda... Elə o günortanın axşamından Əhmədalı qay-

da-qanuna əməl edib tövlədə də nəfəsini qoruyan maska-

nı çıxarmırdı. 

Düşünürdü ki, bəlkə, inəklə danaya da çölə çıxanda isti-

fadə üçün buynuzlarından asılan maskalar hazırlasın. Nə 

bilmək olar, birdən günlərin birində onlara görə də maska 

cəriməsi tələb edərlər... Heyvanlar da bizim kimi Allahın 

çarəsiz fağırlarıdı.   

12.2020 
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---MÜƏLLİM--- 

CİDDİ   YOXLAMA 

Qasım müəllim səhər keçəcəyi dərslərinə gündəlik yazır-

dı. Bu zaman radio qəbuledicinin yanındakı telefon səs-

ləndi. O, dəstəyi götürdü: 

 -Bəli.  

Telefonda qalın, xırıltılı kişi səsi eşidildi: 

-Alo, Qasım müəllim lazımdır. 

  -Buyurun, eşidirəm. 

-Qasım müəllim, təcili məktəbə gəlin, sizinlə işimiz var. 

Qasım müəllim danışanı səsindən və salamsız, ədalı hərə-

kətindən tanıdı: 

-Şiraslan müəllim, xoş gəlmisiniz! 

-Sağ olun.Gözləyirəm sizi, ləngiməyin... 

Qasım müəllim dəstəyi yerinə qoyub, ani fikrə getdi: ”Şir-

aslan müəllim görösən xeyir ola axşam vaxtı bura gəlib? 

Yəqin, yenə neçə müəllimin qanını qaraldacaq”.Qasım 

müəllim saata baxdı: saat səkkizi ötmüşdü. Hava qaralan 

vaxtı, mərkəzdən uzaq kəndə səbəbsiz gəliş olmazdı. O, 

tələsik pencəyini geyinib evdən çıxdı. 

Şiraslan müəllim rayon təhsil şöbəsinin müfəttişi idi. Ax-

şam növbəli məktəblərə də, o, nəzarət edirdi. Müəllimlə-

rin ondan xoşu gəlməzdi. Özünü tələbkar göstərmək istə-

yən bu adam zəhlətökən kimi tanınırdı. Yaxşı deyiblər ki, 

bir adamın adı pisliyə çıxmasın, çıxdımı, pis ad ləqəbə dö-

nüb ondan əl çəkməyəcək. 

Məktəbdə Şiraslan müəllimdən başqa, təkcə məktəbin di-
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rektoru var idi. Qasım müəllim otağa girəndə Şiraslan 

müəllimin içdiyi konyakın iyini və qızarmış üzündə təsi-

rini hiss etdi. Şalvarının balaqları və ayaqqabıları palçıqlı 

idi. Görkəmindən bilmək olurdu ki, müfəttiş başqa mək-

təblərdə də olmuş, qonşu məktəbdə isə “diribaş” tərpənib 

hörmətli qonağı “təntənəli”şəkildə yola salmışdılar. 

Bir azdan çağırılmış müəllimlərdən bir neçəsi də gəldi. 

Hamının onun nə deyəcəyini gözləyən görüb Şiraslan 

müəllim üzünü direktora tərəf  tutdu: 

-Deyin jurnalları gətirsinlər, ciddi yoxlayacağam. 

Jurnalları gətirib qarşısına qoydular. Şiraslan müəllim jur-

nallardan birini götürdü və üstünü oxuyaraq adəti üzrə 

xırıltılı səslə çağirdı: 

 -Qasım müəllim, yaxın gəl, söhbət edək. 

Qasım müəllim onunla üzbəüz əyləşdi. Müfəttiş fısıltılı 

nəfəs aldı və şişman qarnını stola söykəyərək  jurnalı və-

rəqləməyə başladı. Gözləri bütün səhifəni gəzdi. Nəhayət, 

nəzərlərini bir nöqtəyə dikib sifətinə təəccüb ifadəsi verdi. 

Qasım müəllim onun hərəkətindən başa düşdü ki, jurnal-

da deyəsən, nəsə bir nöqsan tapmışdır. 

-Niyə tarixi yazarkən pozub, düzəliş etmisiniz? 

-Şiraslan müəllim, tələsiklik üzündən tarixi səhv yazmış-

dım. 

-Ay müəllim, - deyə, o, səhifələri vərəqəyə-vərəqləyə uca 

səslə davam etdi, - siz ki, uşaq deyilsiniz, ali təhsilli, yaşlı 

müəllimsiniz. Niyə səhvə yol verirsiniz? Sinifə girən an-

dan fikiriniz dərsdə olmalıdır. Bu vaxt sizin xəyalınızda 

yalnız dərs canlanmalı, diqqətiniz başqa səmtə yönəlmə-

məlidir. 
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Vəcdə gələrək əlini geniş açıb irəli uzatdı: 

-Müasir dərs bizdən bunu tələb edir, - sonra üzünün ifa-

dəsini dəyişdi, - yaxşı, Qasım müəllim, deyə bilərsinizmi 

səhvə yol verərkən fikriniz harada olub, ha, ha, ha… 

Qasım müəllim bu yersiz, eyhamlı sözlərdən pərt olsa da, 

Şiraslan müəllimin vəziyyətini nəzərə alıb dinmədi. Gü-

lüşünün mənasız çıxdığını, müəllimlərin istehzalı şəkildə 

gülümsədiyini görən müfəttişin qəhqəhəsi yavaşıdı, bəni-

zi tutularaq jurnalın ardını vərəqlədi: 

 -Bəs bu nədir? Əvvəldə on birinci ay yazdığınız halda, 

səhifənin sonundakı tarixdə niyə onuncu ay yazıbsınız? 

Qasım müəllim göstərilən yerə baxdıqda rum rəqəmi ilə 

yazılmış onun yanında birin olmadığını gördü: 

-Şiraslan müəllim, o elə böyük səhv də deyil, onu bu saat 

düzəldərəm. 

-Necə böyük səhv deyil, yoldaş müəllim? Səhvin böyük-

kiçiyi olmaz ki! Sonrası da, bu dövlət sənədidir. Məgər 

dövlət sənədinə, belə qayğısız yanaşmaq olar? Bir ətək 

pul alırsınız, niyə işinizə məsuliyyətsiz yanaşırsınız? Bu-

yur, - deyə o daha ucadan və səsini qalınlaşdırıb barmağı-

nı jurnalda gəzdirdi, - iki nəfərə qiymət yazmamısınız. Nə 

səbəbə? Əmək haqqını yüz faiz alırsınız, maaşınızdan tut-

muruq ki? Zəhmət çəkib yüz faiz də müvəffəqiyyət ver-

məliniz. Birdəfəlik bilin ki, belə işləmək olmaz. Mən siz-

dən narazı qalıram . Sizə sonuncu şifahi ciddi xəbərdarlıq 

edirəm! Bütün bunları bir neçə gündən sonra maarifyanı 

şurada mütləq qeyd edəcəyəm. 

Bu sözləri deyib, o, dəftərinə əyri-üyrü qeydlər etdi və 

ikinci jurnalı götürüb başqa bir müəllimi çağırdı: 
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-Müəllim, gəl otur söhbət edək… 

Qasım müəllim danışmağın xeyirsiz olduğunu görərək 

pərt halda stuldan durub yerini başqa müəllimə verdi. 

İki saatdan sonra müfəttiş yorulduğu üçün müzakirəsini 

yekunlaşdırdı. Şirə, aslana dönmüş Şiraslan müəllim xeyli 

“nöqsan” aşkar etsə də, qalan müəllimlərlə söhbət etməyi 

və təlimin keyfiyyəti ilə maraqlanmağı sabaha saxladığını 

söylədi. Hamı incik və əsəbi halda dağılışdı. Şiraslan mü-

əllim direktorla getdi. 

Səhər Şiraslan müəllimi gözləyən, onun gəlib metodik kö-

mək göstərəcəyini düşünən müəllimlər direktorun məktə-

bə tərəf tək gəldiyini gördülər. Müfəttiş başqa məktəbə - 

yoxlamaya getmişdi. Çünki, maarifyanı şuraya qədər, o, 

öz “ciddi yoxlamasını” başa çatdırmalı idi. 

Ciddi yoxlamanın nəticəsi özünü çox gözlətmədi. Rayon 

təhsil şöbəsindən “şifahi” göstəriş gəldi: növbəti maaşdan 

başlayaraq müəllimlərin hər birinin əmək haqqından mü-

fəttişin “dədəsinin qiyməti” qədər pul tutulsun…  

2005.  

MÜƏLLİM DUYĞUSU 

                                                      Qardaşım Tahir Həsənliyə... 

Saleh müəllimin altmış yaşı tamam olmuşdu. Qardaşı, ba-

cısı, bir-neçə yaxın qohumu xeyli vaxtdı onun ad gününə 

gələcəklərini deyirdilər.O, kiməsə borclu qalmaq istəmə-

diyindən ad günü keçirmək həvəsində deyildi. Amma, 

deyirdilər gələcəyik, belə olanda gələni hörmətlə qarşıla-

maq lazım idi. Odur ki, dünəndən evdə geniş hazırlıq gö-
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rülürdü. Çatışmayan nə vardısa oğlu şəhərdən bazarlıq 

eləyib gətirmişdi. 

Nahara yaxın eyvanda stollar düzüldü, süfrə açıldı. Süfrə 

təamlarla zəngin idi, hər cür yemək vardı: çoxlu salatlar, 

şirniyyatlar, hətta iyi həyət-bacanı başına götürmüş quzu 

kababı da. 

Gələnlərin çoxluğu sevindirsə də, hamısının qohum-qar-

daş olması Saleh müəllimi heç açmırdı. Düşünürdü ki, 

ömrünün qırx ilə yaxınını məktəbdə keçirmişdi. Sadəcə 

gün keçirməmişdi, yüzlərlə uşağa dərs demişdi, bəs hanı 

onlardan biri? Doğrudanmı onu xatırlayan yoxdur? Düz-

dür, Saleh müəllim heç kəsi dəvət etməmişdi, isti yay 

günlərində lazım bilməmişdi kimsəistirahətindən ayrılıb 

narahat olsun. Əlbəttə, o, istəyərdi ki,  qohum-qardaşı 

özü gəldiyi kimi indi bir şagirdi də məclisə daxil olub onu 

təbrik edəydi...   

Məclisə gələnlər belə bir gündə səbəbkar barəsində danış-

maq ürək sözlərini deməyə həvəslə məqam gözləyirdilər. 

Sözü ilk olaraq qardaşına verdilər: 

-Bu gün ömrümün əziz günlərindən biridir. Bildiyimiz ki-

mi bu gün mənim böyük qardaşımın altmış yaşı tamam 

olur. O mənə təkcə qardaş yox, həm də müəllimim olmuş-

dur. Mən həmişə öz üzərimdə onun diqqətini hiss eləmi-

şəm. Atamız rəhmətə gedəndən sonra o mənə eyni za-

manda ata kimi qayğı göstərmişdit... 

Saleh müəllim yalnız qardaşınımı sevmişdir? Xeyr, o, dərs 

verdiyi bütün şagirdlərini sevmişdi. Onların uğurlarına 

sevinmişdi, birisi pis hərəkət edəndə özünü də günahkar 

saymışdı. Çünki, o, uşaqlara təkcə fənn tədris etməmişdi, 
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dərs ilə yanaşı tərbiyələrini də unutmamışdı. Bunun nəti-

cəsi idi ki, məktəbi qurtaran uşaqlar hərbi xidmətdən, tə-

ləbəlikdən ona çoxlu məktublar yazırdılar. Saleh müəllim 

bu gün də o məktubları, teleqramları bir əziz əşya təki qo-

ruyub saxlayırdı. Ancaq illər keçir, ona məktub yazanlar 

ailə qurandan, iş sahibi olandan sonra nədənsə müəllim-

lərini yaddan çıxarırdılar. Elə bil onun cazibə qüvvəsi, tər-

biyəsinin təsiri bu mərhələdə qurtarırdı. 

Məclisdə baş qarışmışdı yeyib-içməyə, şənlənməyə. Saleh 

müəllim süfrənin baş tərəfində oturdulsa da, fikri uzaq-

larda idi. Növbəti sağlığı demək üçün qohumlardan biri 

ayağa durdu: 

-Burada iştirak edənlərin əksəriyyəti bir-birinə əziz adam-

lardır. Lakin Saleh müəllim bu gün içərimizdə daha əziz 

və istəklidir. O, nəinki bizim, onu tanıyan yüzlərlə ada-

mın sevimlisidir. Hamı bilir ki, bu insan ömrü boyu yalan 

danışmayan, söyüş söyməyən, verdiyi sözə əməl edən, 

işinə can yandıran, halal zəhməti ilə dolanan, çoxlarına 

nümunə ola bilənin birisidir... 

Saleh müəllim üçün bunlar adi sözlər idi. O, vəzifə sahibi, 

ya da qəlbi paxır adam deyildi ki, belə sözlərdən ötrü əl-

dən gersin. Daim əmək haqqı vəə az-çox şəxsi təsərrüfatı 

ilə dolanan adam idi. Kimsənin malında, qazancında gö-

zü tox idi. Özü də qazanca görə elə də ora-bura vurnux-

murdu, yalnız dərs dediyi şagirdlərinin məhəbbətini qa-

zanmaq marağındaydı. Bu ona bəs edirdi. İnsafən çalışdı-

ğı illər ərzində əməyi müəyyən qədər qiymətləndirilmiş-

di. Dəfələrlə fəxri fərmanlar, medallar, döş nişanları ilə 

təltif olunmuşdu. Gəl ki, bunlar müəllimin könlünü yetə-
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rincə almırdı. Saleh müəllim maddiyyatla ölçülməyən 

mükafat – insan məhəbbəti, insan qayğısı istəyirdi...  

Məclisdəkilər yeməklərdən dadmaqla yanaşı bir-birləri ilə 

hal-əhval tutub söhbətləşirdilər. Qohumlardan birinin nə-

sə yadına düşdü: 

-Müəllim, bir az əvvəl Bakıda, qəzetdə işləyən oğlumla te-

lefonda danışdım. Dedim Saleh müəllimin ad gününə ge-

dirəm. Heyifsiləndi ki, bazar günü olsaydı mən də gələr-

dim... 

Saleh müəllim həmin uşağın ədəbiyyatı yaxşı oxuduğunu 

xatırladı. Dəfələrlə onu rayona fənn olimpiadasına da 

aparmışdı. Bir o yox, şagirdlərindən neçəsi var müxtəlif 

qəzetlərdə işləyirlər. Gəlməyi, xərc çəkməyi əvəzinə mü-

nasib bir qəzetdə müəllimlərini təbrik edə bilməzdilərmi? 

Məgər Saleh müəllim buna layiq deyildimi? O, maddi heç 

nə istəmirdi. Dərsini deyib dövlətdən zəhmət haqqını al-

mışdı. Amma, dərslə birgə göstərdiyi qayğının, məhəbbə-

tin əvəzini istəyirdi. O diqqət, münasibət olmasaydı, indi 

jurnalist, müstəntiq, həkim işləyən şagirdləri arzularına 

yetmək üçün daha çox əziyyətlər çəkərdilər. Axı bu yanar 

çiraqları, o, şölələndirmişdi... 

Qonaqlar yeməkdən də, söhbətdən də doymaq üzrə idi-

lər. Məclisin sakitliyindən fürsət tapan nəvələr də yaxınla-

şıb babalarını təbrik etdilər. Uşaq təbriki səmimi olduğun-

dan onu fərəhləndirdi. Bu arada uzaqda yaşayan qohum-

lardan da təbrikləri qəbul etmək üçün telefona cavab ver-

məli oldu. 

Saleh müəllimin yaşadığı kənd dağ kəndi idi. Yerli cama-

at əsasən maldarlıqla məşğul idi. Səhərdən axşamadək 
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başı təsərrüfata qarışan kənd adamları uşaqlarının təhsili 

ilə, onların ali məktəbə hazırlığı barədə lazımınca maraq-

lanmırdılar. Son illərdə cəmi bir neçə valideyn ondan 

uşaqla əlavə məşğul olmağı xahiş etmişdi. O da təmən-

nasız bir müddət uşaqlara əlavə dərslər keçmişdi. ”Təki 

ali məktəbə daxil olsunlar, heş nə lazım deyil,” - demişdi. 

Məşğələlərin başa çatdığı vaxt uşaqlardan biri atasının 

ona zəhmət haqqı kimi bir toğlu verəcəyini söyləmişdi. 

Bunu esidən Saleh müəllim uşağa deyir: 

-Bala, sən “Əlhəm” duasını bilirsən? 

 -Yox, - uşaq cavab verir. 

-Onda dəftərinə köçür öyrən, gələn məşğələdə soruşaca-

ğam. 

Uşaq növbəti məşğələdə “Əlhəm”i əzbər təkrar edir. 

Saleh müəllim uşaqla belə şərt kəsir: 

-Oğul, atana de, mən heç nə istəmirəm. Toğlunu alsam 

məni sonra saya salmayacaqsan. Mən səndən başqa bir iş 

istəyəcəyəm. Zəhmətimin əvəzi haçan eşitsən ki, ölmü-

şəm gəlib qəbrimin üstündə bir “əlhəm” oxuyarsan. Onda 

bil ki, borcumdan çıxmısan... 

Onun özünə hörmətin ən azı bu sayaq ummasının səbəbi 

vardı... Yadından çıxmır, iki-üç il əvvəl müəllim yoldaşla-

rından biri rəhmətə getmişdi. Əlli ilə yaxın müəllim ol-

muş bu şəxsin  dəfnində iştirak edənlərin hamısı qohum-

qardaş və kənd camaatı idi. Kənarda yaşayan, şagirdi 

olanlardan bir nəfər də olsa gəlməmişdi. Fikirləşmişdi ki, 

yəqin gələcəkdə onu da bu sayaq aqibət gözləyir. Belə 

olarsa niyə şagirdləri həmin gün onu özgə sayıb yad et-

mək istəməyəcəkdilər. O ki, zamanında onların heç birinə 
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yad, etinasız olmamışdı. Görəsən niyə insanların imkan-

ları, maddiyyatı artdıqca mənəviyyatı cılızlaşır?.. 

Yeməkdən sonra süfrəyə çay gətirildi, tort kəsildi. Hamı 

ürəyindəki xoş sözləri deyib qurtarsalar da müəllimin de-

yib-gülməyən qayğılı surəti nəzərlərdən yayınmamışdı. 

Ola bilsin, yaşadığı illər ərzində itirdikləri üçün qəmlənib, 

- qonaqlar düşünürdülər. Bu vaxt qonşu otaqdan gələn 

Saleh müəllimin gəlini sevincək elan etdi: 

 -Günay zəng eləmişdi. Dedi ki, mən utanıram müəllimlə 

danışmağa, mənim dilimdən onu təbrik edin. Ona xoş-

bəxt, işgüzar, qayğılı günlər arzulayıram!.. 

Saleh müəllimin nəhayət eyni işıqlandı, içində səhərdən 

bəri gözlədiyi müəllim duyğusunun qayıdışına sevindi. 

Demək, xətrini istəyən şagirdləri hələ vardı, tükənməmış-

di. O, müəllim kimi unudulmayıb, xatırlanır... 

Zəng edən qız onun əla qiymətlərlə oxuyub, təhsilini da-

vam etdirə bilməyib kənddə qalan, yaxınlarda nişanlanan 

şagirdlərindən biri idi… 

2010. 

ŞANSSIZ... 

Kənd məktəbində rəsm müəllimi işləyən Davud uzun il-

lərdi müəllimliklə yanaşı yazı-pozuyla, belə desək bədii 

yaradıcılıqla məşğul idi. Hələ orta məktəbin aşağı siniflə-

rində oxuduğu vaxt qonşu kənddən olan bir gəncin “Ul-

duz” jurnalında şəklini görmüş, şeirlərini oxumuşdu. Bu 

onun şair olmaq istəyinə səbəb olmuşdu. Sonralar da ədə-

biyyat dərslərində şairləri öyrəndikcə ona elə gəlirdi ki, 
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dünyanın ən namuslu, qeyrətli, xalqını, vətənini sevən, ən 

ülvi hisslərin yolunda canından keçməyə hazır olan, dün-

ya varında tamahı olmayan, pak, müqəddəs insanı şair-

lərdir. Bax buna görə də, o da şair olmaq, haqq adamı ki-

mi hörmət qazanmaq arzusu ona daxilən xüsusi güc, il-

ham verirdi. Onsuz da özünə də məlum idi ki, o, nə vaxt-

sa maddi var-dövlət sahibi ola bilməyəcəkdi. Çünki, ba-

carmırdı dil tökmək, özünü gözə soxmaq, vəziyyətə uy-

ğun dəyişmək, başqasının tikəsini əlindən almaq – onun 

işi deyildi. Tələbəlikdən bəri qalaq-qalaq qaraladığı qalın 

dəftərlərin əksəriyyətini sevgi şeirləri və poemalarıyla 

doldurmuşdu. Evində hər şeydən qiymətli hesab etdiyi, 

balaları qədər sevdiyi şeir dəftərlərini Davud tələf olma-

ması üçün iri, bəzəkli, taxta sandıqda əzizləyib saxlayır, 

ildə bir dəfə yaydan-yaya varaqlayıb nəmini qurudurdu. 

Şeirlərindən bir çoxunu növbə ilə, hərəsini bir yolla xeyli 

qəzetlərdə çap etdirmişdi. Artıq tanış-biliş hamı bilirdi ki, 

Davud şairlik edir. Bu şeirləri bəyənənlər də vardı, ağız 

əyib lağa qoyanlar da. Təzə-təzə hər sözə görə narahat 

olan Davud sonralar atmacalara vərdiş etdi, danışılanlara 

əhəmiyyət vermədi. Üstəlik onu bəyənməyən  elinə mə-

həbbətinin ifadəsi kimi, kimsədə olmayan yeni təxəllüs 

götürdü – Davud EL-OBA: 

Mədəni insanam, deyiləm qaba, 

Elimin dərdini özüm çəkərəm 

qıymaram yada, 

Sinəm yurduma qaynar sevgidən  

bir yanar soba, 

Adım xalq oğlu – Davud EL-OBA... 
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Davud EL-OBAnın şeirlərində insana məxsus bütün hiss-

lərin tərənnümü əks olunmuşdu: sevgi, iztirab, kədər, ay-

rılıq, nifrət... Saysız-hesabsız qəzetlərdə dərc edildikdən 

sonra, daha qəzetlər nəzərindən düşdüyündən Davud 

jurnallara yol aldı. Az çəkmədi rayonda fəaliyyət göstərən 

ədəbi dərnəklərin birinə üzv olub şeir məclislərində gör-

sənməyə başladı. Bir gün də kollektiv vəsait hesabına çap 

olunan dərnəyin almanaxında da şəkli və bir neçə şeri ilə 

ədəbiyyat aləminə pənah gətirdi. 

Şairlər cərgəsinə qatılandan Davudun müəllimlik işinə 

diqqəti azalmışdı. Məktəbin direktorunun fağır, dinməz 

işçisinin işinə marağını artırmaq üçün rəsmxət və əmək 

təlimi dərslərinin də ona verməsinin faydası olmamışdı. 

Şəkil çəkməkdən bezdiyindən, gününü məktəbdə “şəkil 

çəkdirməklə” başa vururdu. Ona elə gəlirdi ki, o, yalnız 

ədəbiyyat naminə dünyaya gəlmişdi. Bunu sübut etməyə 

isə zamana ehtiyac vardı. Düşünürdü ki, gələcəkdə müsa-

hibə verərkən müxbirin: “Əgər dünyaya bir də gələrsizsə 

hansı sənəti seçərsiz? “ sualına fikirləşmədən “Şair olar-

dım” cavabını verəcək. O, ədəbiyyat müəllimi olmaq əvə-

zinə rəsm müəllimi işləməyi bir uğurssuzluq hesab edir-

di. Məhz şanssızlıq, qəbul imtahanı zamanı topladığı ba-

lın uyğunsuzluğu ucbatından rəsm müəllimi olmağa məc-

bur olmuşdu. Heç rəsm çəkməyi də ürəkaçan deyildi. 

Şanssızlıq bir bəlaya dönüb daim onu qarabaqara izləyir-

di. İşdə, ailədə, yaşadığı kəndin insanları arasında... Hə-

mişə həvəslə başladığı iş, ürəyində tutduğu niyyət, nə-

dənsə sonda yetərliliyini itirib cılız, dəyərsiz alınırdı. Ona 

şeirlərinin çoxunun belə yazdığını deyənlər də var idi. Bu 
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adamların fikrincə, o, boş və mənasız, qazancsız  bir işlə 

məşğul olurdu. Hətta belə fikir, deyəsən arvadına da sira-

yət etmişdi. Çünki, ədəbi aləmdə yerini tapmaqdan ötrü 

kitabının çap olunmasının zəruriliyini arvadına anladıb 

onu necə sevindirmişdisə kitabın çapına xərcləyəcəyi pu-

lun miqdarını deyəndə arvadını bir o qədər heyrətləndir-

mişdi: 

-Bağın-bostanın hesabına zəhmətlə topladığın bir ətək pu-

lu kitaba verməklə qazancın nə olacaq? Evdə uşaqlar bö-

yüyür, camaat torpaq alır, ev alır, evinə mebel alır, sən də 

əlinə gələni şeirə sərf edirsən. Təzəsini almırsan, heç ol-

masa barı, maşınını “kraskalat”. Qapısı, özü hərəsi bir 

rəngdədi, ayıbdı axı... 

Davudun bir tökülüb-itən “Jiqulisi” vardı. Axşamların bi-

rində kənd yolunda qəfil qarşısına çıxan camış ağır bədə-

ni ilə ləngər vurub arxadakı sol qapısını əzib pis günə 

qoymuşdu. O da rəngi tökülən qapını əvvəlki rəngindən 

tapa bilmədiyindən çarəsiz qalıb oxşar rənglə rənglətmiş-

di. Nəticədə tünd göy rəngli maşının mavi rəngli qapısı 

əmələ gəlmişdi. Bu da bir şanssızlıq idi. Rənglərin eyni ol-

mamasına özü əhəmiyyət verməsə də, yol polsləri buna 

görə ona bir neçə dəfə xəbərdarlıq etmişdilər. Amma Da-

vud üçün hər şeydən vacib kitab idi. Onun şairliyinin sü-

butu sayılacaq kitab. Kitabsız da şair olarmı? O, kitabını 

bütün dost-tanışına paylayacaqdı. Dostları sevinəcək, 

düşməninin bağrı partlayacaqdı. Ağızlarını Allah yoluna 

qoyacaqdılar ki, “indi kitab yazmağa, çap etdirməyə nə 

var ki... İstəyirsən nənəndən, babandan başla ailəndəki 

hər kəsə, ta nəvənədək, hərəsinə bir şeir yaz, fotosunu da 
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çəkdir, olsun şeirlə bəzədilmiş ailə albomu kitabı...” Di 

gəl ki, beş misralıq şeiri, ya da bir səhifəni yazmağa hü-

nərləri çatan deyildilər. Yazıq idi bu insanlar, sözün ya-

şarlılığını anlamırdılar. İllər keçəcək onların hamısı bir-bir 

ölüb unudulacaqdı. Ancaq Davudun kitabı hələ yüz il 

bundan sonra da mərkəzi kitabxananın arxivində dura-

caqdı. Ona gülənlərin hamısı yaddan çıxdığı zamanda gə-

ləcək nəslin gənc bir tədqiqatçı alimi onun kitabını vərəq-

ləyib xatirəsini yad edəcəkdi. Bu idi Davudun onlardan 

üstünlüyü və bu hiss ona ayrı ləzzət verirdi. Kim bilir, 

bəlkə gələcəkdə yüksək vəzifəli övladı və ya nəvəsi işıqlı 

salonlarda onun geniş yubileylərini keçırəcək, adını mək-

təb dərsliklərinə saldıracaqdı. “EL-OBA” ədəbi mükafatı 

təsis etdirəcək, yaradıcılığına dair kitablar yazdıracaqdı... 

Dünyanın işini bilmək olmazdı. Şanssızlıq elə əbədi qis-

mətimi olacaq? Düşünürdü ki, nə yaxşı ki, Allah sözü 

maddi yaratmamışdı, yoxsa sözün qədrini bilməyənlər 

sözləri də özəlləşdirib onun kimi fağır-füqəranın istifadə-

sinə imkan verməzdilər. 

O, arzusunun qarşısını ala bilmədi, arvadının narazılığına 

baxmayaraq aylarla yığdığı əlində olanını mətbəəyə ve-

rib, kitabını sifariş etdi. Nəhayət, günlərin bir günü Da-

vud EL-OBAnın həsrətlə gözlədiyi kitabı çıxdı. Həmin 

gün sevincinin həddi-hüdudu yox idi, elə bil dünyaya ye-

ni övladı gəlmişdi. Əksər ilk kitablar kimi onun da ilki ba-

laca və çəlimsiz idi. Kitabını mətbəədən alıb bir taksinin 

yük yerinə daşıdı. ”Qoy kəndə çatsın, bütün tanışlar hey-

rətə gələcəkdi. Hamı onun təzə çapdan çıxmış kitabından 

danışacaqdı”, - rayona çatanadək yol boyu düşündü. 
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Rayonda kitabları bir qohumunun həyətində saxladığı 

maşınına yığib, fəxrlə sükan arxasına əyləşdi. Arzu və xə-

yallarla tez kəndə yetişmək istəyirdi. Rayon mərkəzindən 

çıxan yolda yol polisləri maşını saxladılar. Polislərdən 

onu tanıyanlar, şairliyini bilənlər var idi. Onlardan biri 

irişərək: 

-Şair, sənədləri ver görək, - dedi 

Yəqin ilişmək istəyirdilər. Çoxdandı ona dəyib dolaşmır-

dılar. Davud bir beşlik çıxarıb sənədlərlə birgə uzatdı. 

-Bu nədi, verirsən adına layiq əməlli hörmət elə... 

-Vallah, rəis, xərcim çox çıxıb, ilk kitabım yeni çap olu-

nub, başqa vaxt... 

Polis maşının dövrəsinə hərlənib: 

-Yox, - dedi, - sən texniki baxışdan keçməmisən, maşını-

nın qapısı da başqa rəngdədir. Bu gün sonuncu günüdür, 

sabaha qalsa əlavə cərimə ödəyəcəksən. Elə indi maşını 

sür texniki baxış yerinə. 

Davudun kefinə soğan doğrandı. Amma özünə ürək-di-

rək verdi: “Çavuşlar yolda duran uşaq-muşaqdılar. Rəis 

ali təhsilli adamdır. Yəqin ki, məni başa düşər.” Bu ümid-

lə Davud maşını  polisin göstərdiyi istiqamətə döndərdi. 

Onu burada hörmətlə qəbul edib, maşını yoxlama yerinə 

saldılar. Hər şey qaydasında gedirdi, əgər təzə vəzifəyə 

qoyulmuş texniki baxışın rəisi işləri korlamasaydı. Şiş-

man, orta yaşlı rəis özgə rayondan idi, nəinki Davudu, 

heç kəsi tanımaq da istəmirdi. Tutduğunu buraxmırdı, elə 

deyirdi mən deyəndi, vəssalam. Deyirlər vəzifəsi üçün 

verdiyi xərci toplamayınca belələri qanunu əllərində bay-

raq edib insaf nədi bilmirlər. Rəis maşının sol qapısının 
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rəngini görən kimi, dedi getsin təcili qapısının rəngini də-

yişib eyniləşdirsin. Eyniləş-məyənədək dünya dağıla, sə-

nədə qol çəkməyəcəyəm. Çarəsi kəsilən Davud rəisə yal-

varmağa başladı: 

-Ay rəis, özün bilirsən ki, bu günə düzələsi iş deyil. Xahiş 

edirəm, güzəşt eyləyin mənə, cəriməyə qalmayım. Bir-iki 

günə necə tələb edirsən, elə də edərəm. 

-Mən günahkaram ki, sən yatıb bu gün ayılmısan. Neçə 

vaxtdı niyə elətmirdin, indi də gəlib başlamısan yalvar-

mağa. Dedim olmaz, qurtardı... 

Davud bilmədi nə etsin, qaldı fikirləşə-fikirləşə. Cibində 

əməlli pulu da yox idi rəisin köpünü alsın. Haradansa ağ-

lına gəldi ki, kitabından birini rəisə bağışlasın, bəlkə rəis 

ona şairliyinə görə hörmət etdi: 

-Rəis, yaxşı yadıma düşdü, sizə bir hədiyyəm var. İcazə 

verin gətirim, maşındadı. 

Bayaqdan onun fikirləşməyinin nəticəsini gözləyən rəis 

gülümsündü: 

-Get gətir, görüm nədi... 

Davud bağlamadakı kitablardan ən xoşuna gələnini seçib, 

ön səhifəsində rəisə arzularını yazıb imza atdı. Sonra kita-

bını gətirib rəisin stolunun üstünə qoydu. Rəis kitabı gö-

rən kimi üz-gözünü turşutdu, iyrənirmiş sayaq əlini də 

vurmadı: 

 -Nədi, ə, bu gətirmisən? 

-Rəis ilk şeir kitabımdı, bu gün çıxıb. Onu sizə hədiyyə 

edirəm!.. 

-Budumu hədiyyən?! Ə, zalımoğlu, mən iyirmi beş ildi 

əlimə kitab almıram. O boyda kişinin, - əli ilə divarda ba-
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şının üstünə vurulan iri portretə və rəfə düzülmüş çoxlu 

qalın cildlərə işarə etdi, - kitablarını vərəqləməyə hövsə-

ləm çatmır, indi sənin dılğır kitabını, şeirlərinimi oxuya-

cayam? Götür kitabını xoş getdin, badbaxt oğlu badbaxt... 

Davud suyu süzülə-süzülə rəisin otağından çıxdı. Rəisin 

son sözlərindən heç də incimədi, düz sözə nə desin: o 

“badbaxt” idi, sanssız, bəxti gətirməyən şair,  bədbəxt!..  

06.2010   
                        ---QADIN---    

HƏSRƏT 

Səhər saat altının yarısı, yuxununu ən şirin vaxtı ìdì. 

Kənd dərìn yuxuya dalmışdı. Göyün üzü azacıq ìşıqlaşsa 

da qaranlıq öz xoşuna çəkìlmək ìstəmìr, günəşin gəlişini 

gözləyirdi. Ürəyì sərìnlədən ìlıq səhər mehì xəfìf-xəfìf 

əsìrdì. Əsmət həyətdən çıxıb, bìr-bìrìnə yaxın tìkìlmìş ev-

lərìn arasıyla ìrəlìlədì. On-on beş addım getmìşdì kì, ar-

xadan gələn Qönçənìn səsìnì eşìtdì: 

- Əsmət, ağəz, nə yaxşı tez durmusan? Sabahın xeyìr, mən 

dedìm axşamkı kìnonun ucbatından yatıb qalarsan. 

- Mən öyrəşmìşəm. Neçədə yatsam da saat beş oldu müt-

ləq oyanmalıyam. O vaxt elə bìl özümdən asılı olmayaraq 

bədənìmdəkì qan dayanır, həmìn dəqìqə oyanıram. 

- Ələddìn hər dəfə köhnə bìr hìnd kìnosu gətìrìr. Bìzìm 

kəndìn də kìnosu gecə saat bìrdən tez qurtarmaz, - deyə 

Qönçə ìncìk cavab verdì. - Düzdü, mən bu fìlmə dördün-

cü dəfədìr kì, baxıram. Amma, qaraçı qızın sevgìlìsì üçün 

çəkdìyì əzìyyətlər mənì hər dəfə də kövrəldìr. 
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Ələddìn qonşu kəndìn kìnomexanìkì ìdì. Arada bu kəndə 

də hìnd kìnosu gətìrərdì və kəndìn camaatı bìlərdì kì, 

Ələddìnìn planı dolmayıb, ona görə yolunu bu kənddən 

salıb. Kəndìn cavanları və məktəb uşaqları, bìr də subay 

qızları ìkì-üç saatlıq olsa da özlərìnì, yaşadıqları kəndì 

unudaraq dəfələrlə baxdıqları fìlmə bìr də baxar, həm də 

ìstəyərdìlər kì, Ələddìn pul yíğa bìlsìn, narazı getməsìn. 

Bəlkə nə vaxtsa təzə kìno da göstərdì. Ələddìn afìşada kì-

nonun başlandığını başqa kəndlərdə neçədə yazsa ìdì o 

vaxt da camaat yığılardı. Lakìn, bu kənddə qaranlıq düş-

məsə, əl-ayaq yığışıb həyət-baca ìşlərìnì qurtarmasaydı-

lar, heç kìm kluba yığışmazdı. Ələddìn də yay vaxtı ca-

maatı axşam saat ona qədər gözləməlì olardı. Belə-belə 

xasìyyətlərìnə görə Ələddìnìn bu kənddən heç xoşu gəl-

mìrdì, yalnız planı dolmayanda bura üz çevìrərdì. 

Qızlar kəndìn qarşısından axan çaya çatmışdılar. Dərìn 

yerə düşməmək üçün ayaqlarını soyunub çayın enlì ye-

rìndən keçdìlər. Su hələ soyuq ìdì. Onların ayaqları soyuq 

suya alışmışdı. 

Fermanın yay tövləsì çayın o tayında yerləşìrdì və hər 

gün sağıcı qızlar bu dağ çayını ìkì dəfə keçìb, qayıtmalı 

olurdular. Nə yaxşı kì, yay ìdì, ìnəklər açıq havada ìdì. 

Yoxsa qış ferması - içərìdə yaş təzəyìn ìyìndən dayanmaq 

olmurdu. Xərəklə çıxarıb atmaqdan başqa çarə qalmırdı. 

Ìnəklərìnì sağıb qurtarandan sonra Əsmət qızlara qoşulub 

deyə-gülə kəndə tərəf yönəldì. Bəzən ìnəklərìn südü aza-

landa peşìmançılıqdan deyìb-gülməyə həvəsì olmayan 

Əsmət çox vaxt özü çalışırdı kì, qoy hamı gülsün, hamı-

nın dərdì-sərì yadından çıxsın, elə özünün də... 
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Günortaya yaxín poçtalyon Nəcəf kìşì həyət qapısının ağ-

zına gəlìb çağırdı: 

- Əsmət, ay Əsmət, ay qız, gəl qəzetlərìnìzì apar. Gəl bax 

ey... Bayram yenə sənì qəzetdə göylərə qaldırıb. 

Əsmət yazını nəzərdən keçìrtdì. Əvvəllər Vəlì yazırdı belə 

məqalələrì, Əsmət də sevìnìrdì. Vəlì onu tərìfləyə-tərìfləyə 

jurnalìstìkaya qəbul olundu. Ìndì də Bayram jurnalìst ol-

maq ìstəyìr. Bezìkmìşdì belə məqalələrdən. Guya ferma-

nın yolu cənnət yoluna oxşayır, ferma da kurorta. Yənì 

heç kəs bìlmìr kì, ferma necə olur? Ìlìn axırında da Əsmə-

tə fəxrì fərmanlar, zərbəçi döş nìşanları verìrdìlər. “Nəyì-

mə lazımdı?” – deyə Əsmət düşünürdü. - El adətìncə ve-

rilən bìr “nìşan” hamısından dəyərlì olardı. Məndə o bəxt 

hanı? Bəxtìm olsaydı oğlan olardım, gedìb şəhərdə işləyib 

yaşayardım. 

Əsmətìn yaşıdlarının neçə uşağı vardı. Ancaq, o, yaşı out-

zu keçsə də həsrətìnì boğub yaşını unudar, ürəyindən ke-

çənlərə on altı yaşlı qız kìmì həya edərdì. 

Eynì sìnìfdə oxuduğu on üç oğlandan bìrì qalmışdı kənd-

də, xəstə anasını tək qoyub getməyì özünə ar bìlìrdì. O bì-

rìlərìnì ìsə kəndlərì boşaldan sel ağzına alıb Bakıdan Bay-

kala kìmì səpələmìşdì. Hamısı da yaşadığı yerdə aìlə qu-

rub. Onları da qınamalı deyìl, - deyìrdì Əsmət, - bəxtəvər-

lìkdənmì gedìrlər?! Yadındadır, on ìl yanaşı partada otur-

duğu Elman əsgərlìkdən sonra kəndə qayıtmışdı. Bìçarənì 

dörd ay saldılar get-gələ, nə iş verdìlər, nə də bìr parça 

torpaq. Gedənlərdən nəyìm artıqdır, - deyìb getdì Omska. 

Orada evlənən kìmì ev də verìblər ona. Şeir yazan Hüsey-

nì də qoydular ìp üstə kì, ìstedadsan, batırsan, get Bakıya. 
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Sonra da Bakıda ìrəlì getmək üçün hansısa şaìrìn yaşı öt-

müş qızı ìlə evləndì. 

Əsmət tez-tez fìkìrləşìrdì, görəsən hələ neçə ìl gözlərì yol-

da, ürəyì ìntìzarda fermanın yolunu ölçəcək. Məktəbdə 

oxuyanda bəzì qızlar kìmì “uzaqgörənlìk” edìb oğlan da 

gözaltí etmədì… 

Gün günortadan keçdì. Kəndə rayondan vur-tut bìr dəfə 

avtobus gəlìrdì. Və hər gün də avtobusun gəlìşì kənd 

üçün toy-bayrama çevrìlìrdì. Bütün gözlər ümìdlə, həs-

rətlə dìkìlìrdì avtobus keçən yollara. “Görəsən kìm gəl-

dì?” Üç-beş cavanın ìkì günlüyə də olsa kəndə gəlməsì 

kənd boyda sevìncə dönüb dolardí ürəklərə. Adamın göz-

lərìndə kənd yaraşığa gələrdì. Belə olanda yenìyetmə ça-

ğında olduğu kìmì Əsmət tez səhəngì götürüb bulağa ge-

dərdì.  

Kimsəsizlikdə bulağın da suyu tənhalıqdan sısqalaşırdı… 

Saat avtobus vaxtını da keçdì. Əsmət narahat-narahat yol-

lara baxdı. “Nə oldu avtobusa, yoxsa Qənì rayona getmə-

yìb, - fìkìrləşdì, - getsəydi bu qədər ləngiməzdi”. Qənì tə-

zə-təzə rayona daìm gedərdì. Sonra avtobusun köhnəldì-

yìnì bəhanə edìb tez-tez ìşdən qalırdı. Bìr nəfər də tapıl-

mırdı kì, döşünü ìrəlì verìb desìn: “Ə, ìşləmək ìstəmìrsən, 

çəkìl mən ìşləyìm…” 

İnəklərin axşam sağımı yaxınlaşırdı. Günəş üzü rayon 

yoluna tərəf dayaníb baxışlarını yollardan çəkməyə 

tələsmìrdì. Dağlar ìsə az vaxt keçəndən sonra, günəşìn 

onları tənha qoyacaqlarını duyurmuş tək bellərìnì 

donqarlaşdırıb, xoş sabah həsrətìlə fìkrə dalmışdılar... 

1988. 
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NÌYYƏT GECƏSÌ 

Çərşənbə günü ìdì. Bütün darvazaların qarşısı, küçələr elə 

təmìz süpürülmüşdü kì, adamın heyfì gəlìrdì ayaq bassın. 

Günəş üfüqdən yavaş-yavaş boylanırdı. Bağçalarda təzə-

cə göyərmìş otların üzərìndə şeh damlaları günəşìn şüala-

rı altında mìrvarì dənələrì tək göz qamaşdırırdı. Ìlìn ən 

əzìz gününün gəldìyìnì duyan quşlar öz sevìnclərìnì ìfadə 

edìrmìşlər kìmì şən-şən cìkkìldəşìrdìlər. 

Zəminə tərtəmìz səmaya baxaraq sevìnìr, qəlbìnə xoş bìr 

rahatlıq yayılırdı. Qonşu həyətdə Gülər nə ìsə axtarırdı. 

- Gülər, ay Gülər, sabahın xeyìr, ay qız, nə vurnuxursan 

səhər-səhər? 

- Aqìbətìn xeyìr olsun, Zəminə, axşama tonqal üçün ağac 

yığıram. Qurumuşlarını yığıram kì, yaxşı yansın. 

- Bìlìrsən nə var, yaxşı təzə çay dəmləmìşəm. Gəl bìr çay 

ìçək, mən də sonra sənə kömək edərəm. 

 - Çox sağ ol, Zəminə, bu gün qalsın, sabah gələrəm. 

- Yox ey, sabah özün gələrsən, ìndì mən sənì çağırıram. 

Sən Allah, gəlgìnən bìr az da söhbət edək, səhər-səhər 

ürəyìmìz açılsın. Bayramqabağı darıxmaq heç yaxşı deyìl. 

Sonra bìrdən bütün ìlì darıxarıq. 

- Yaxşı, gələrəm, - Gülər həyətlərìn arasındakı balaca qa-

pıdan Zəminənìn yanına gəldì. 

- Eh, tay demə, darıxmaqdan lap təngə gəlmìşìk. Bayram 

axşamdır, deyəsən, sən ìndìdən başlamaq ìstəyìrsən. 

- Hə, axşama səbrìm çatmır. - Onlar eyvandakı stolun ət-

rafında əyləşdìlər.  

- Süfrən təzədìr deyəsən, mübarəkdìr. Toyunda ìşlədək. 
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Toy dedìm yadıma düşdü, ay qız, nìyə gìzlədìrsən, yoxsa 

elə bìlìrsən, tək özünün xəbərìn var. 

Zəminə qızardı, başa düşdü kì, Gülər Yalçının qayıtması 

xəbərìnì ona ìşarə edìr.  

Zəminənìn ìyìrmì altı yaşı təzəcə tamam olmuşdu. Yalçın-

la hələ orta məktəbdə ìkən hamıdan gìzlì ülfətlərì var ìdì. 

Kəndìn bütün cavanları kìmì Yalçın da qazanc dalınca 

dörd ìldən çox ìdì Rusìyaya getmìşdì. Amma, başqaların-

dan fərqlì olaraq orada evlənìb qalmamışdı. On gündən 

çox ìdì həmìşəlìk doğma yurduna qayıtmışdı. Zəminə 

Yalçın qayıdandan sonra özünü az qala dünyanın ən xoş-

bəxt adamı sayırdı. Necə də saymasın, onun Yalçını ya-

şıdları arasında ən vəfalısı ìdì. Gülərìnsə yaşı otuzu haq-

lamışdı. O həddən artıq qəlbì təmìz, olduqca sadə, utan-

caq, özünü heç vaxt gözə soxmayan, məsum baxışlı bìr 

qız ìdì. “Bìzìm cavanların gözlərì kor, başlarına kül olub”, 

- bunu xəbərçì Aìşə fermadan evə qayıdan Gülərì görüb 

həmsöhbətìnə söyləmìşdì.        

Zəminə Gülərìn xətrìnì dünyalar qədər ìstəyìrdì və hər-

dən onun zəmanə qızı olmamasına ürəyìndə acıyırdı. İs-

təməmìşdì kì, Gülərìn ürəyìnìn qəmlì yerìnə toxunsun, 

ona görə də sevìncìnì gìzlətmìşdì. 

- Gözün aydın, vəfalısına ürək qızdırmısan. Yoxsa o bìrì-

lər... özgə küllüyü bəsləyìrlər. 

- Aydınlıq ìçərìsìndə olasan, Gülərcan. Sağ əlìm başına, 

gün o gün olsun sənìn də baxtın gülsün. Sən bulaqdan 

söhbət eylə, dünən bìr az ìş var ìdì evdə, gedə bìlmədìm. 

Bìlsən necə darıxmışam, neynək, başqa çıxan yerìmìz ha-

radı... 
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- Aaz, yerìn görsənìrdì. Hə, qızlar gəldì, dìbələy Yetərdən 

danışırdılar. Kazımın qızı, dayna, beşdə oxuyur... e, bìr 

qarış da boyu var. Deyìrlər o, Səfərìn oğluna eşq məktu-

bunu dərsdə göndərəndə Püstə müəllìmə tutubmuş, son-

ra da bìr həngamə qopub, gəl görəsən. Zəminə, ìndìkì qız-

ları görürsən də. Sən canın, beşìncì sìnìfdə oxuyanda ağ-

lına belə şeylər gələrdì? Mən o vaxtı vurağan öküzə oxşa-

yırdım. Hansı oğlanın hünərì var ìdì, mənə yaxınlaşaydı. 

Hə, sonra bulaqdan qayıdanda dìbələy Yetər çıxdı qabağı-

mıza. Deyìrəm, ay canın yanmasın, nə tələsìrsən, bìr 

onuncuya çat da... Sən bìlənì nə desə yaxşıdır? Dəmìrì 

ìstì-ìstì döyərlər... Nədì, yoxsa ìstəyìrsìz gələcəkdə otu-

rum sìzìn kìmì gözləyìm kì, kìm gəlìb mənì alacaq? Söz 

tapa bìlmədìm bu canıyanmışa... 

- Qınamalı deyìl, onlar bəlkə, o sayaq öz yaşıdlarını sax-

laya bìldìlər. Bacarsalar, o da az ìş deyìl. Gülərcan, bìrdən 

sənì ìşìndən ayıraram. Bağışla, sən Allah, söhbət edəndə 

heç bìlmìrsən vaxt necə keçìr. 

- Yox, Zəminə, elə vacìb ìşìm yoxdu. Erkəndən fermaya 

dəyìb gəlmìşəm. Axır vaxtlar fermadan lap zəhləm gedìr. 

Özüm də bìlmìrəm nìyə. Yorub daha mənì ìş də, ev də, 

elə bu kənddə yaşamaq da. Hərdən Tamam deyìr, gəlìn 

çıxıb gedək şəhərə, fabrìklərìn bìrìndə ìşləməyə. Deyìrəm, 

ay Tamam, ayıbdı axı, evìmìz ola-ola yataqxanalarda ya-

şayaq, oğlanlar getdì, bìz də getsək, bəs bu kəndì kìm ay-

landıracaq, yaşadacaq? 

- Gülərcan, gəl bu gün ürəyìmìzə xoş olan sözlərdən da-

nışaq. Sən demìş, bunları onsuz da bütün ìlì fìkìrləşìrìk, 

barı bir günümüzü sevincə həsr edək. Yaxşı, de görüm bu 
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gecə ìstəklìnìn yuxusuna gìrmək ìstəyìrsən? 

                 - Məndə hardan o baxt?.. 

- Bu gecə nìyyət gecəsìdìr. Görürsən göyün üzü necə tə-

mìzdìr, gecə göydə ulduz əlìndən tərpənmək olmayacaq. 

Demək, gecə güzgünü götürərsən, çıxarsan bağşada  ay 

ìşığına. Hər şeyì unudub ìstəklìnì düşünə-düşünə ağacın 

altında, ayın ìşığında güzgüyə baxarsan. Baxarsan, baxar-

san, sonra da bìrdən ìstəklìnìn əksìnì ani müddətə görər-

sən. O da həmìn vaxt öz yuxusunda görəcək sənì. 

- Ìnanmıram. Bìr dəfə elə etmişdìm. Öz əksìmdən başqa 

heç nə görmədìm. 

- Bìlìrsən nìyə? Çox həyacanlanmísan, həm də tələsmìsən. 

Bəs yumurta ìlə baxtını sınamısan? Yumurtanı bağçada 

etìbarlı yerdə ağacın koğuşunda gìzlədìrsən. Yanına da 

bìr qırmızı, bìr də qara qələm qoyursan. Gecə Xíızır gəlìb 

yumurtaların üstündən xətt çəkìr. Qırmızı xətt çəkilsə, il 

sənə düşərli olacaq… 

                 - Onu da sınamışam, heç nə çıxmayıb. 

- Sənì elə bu günə qoyan ümìdsìzlìyìndì də... Bìr də sına. 

Yaxşımı? Bax, ha, unutmayasan… 

*** 

O gecə qaranlıq düşəndən gecənìn yarısınadək bütün 

kənd sankì oda bələndì. Gecənìn qaranlığında dörd bìr tə-

rəfdən ìşıq saçan tonqallar ìnsanda qərìbə duyğular oya-

dırdı. Papaqatan uşaqların hay-harayı, evlərdən yüksələn 

musìqì səslərì, nìyyət edìb xoş söz eşìdənlərìn sevìncì... 

Şadlıq dəryasında üzürdülər adamlar, unutmuşdular il 

ərzində onlara yoldaş olan dərdlərìnì. Unutmuşdu qızlar 

bu gecə onları unudanları... 
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... Həmin ìlahì gecənìn səhərì Gülər həyətlərindən sevìnc 

duyulan həyəcanlı səslə Zəminənì çağırırdı: 

                  - Zəminə, ay Zəminə, ay qız, bizə gəl, tez elə. 

                  - Nə olub, Gülərcan? 

                  - Tez bura gəl!.. 

Gülər darvazadaca onun əlindən tutub arxasınca bağçaya, 

ağacların arasına apardı. Ağaclardan bìrìnìn koğuşunu 

göstərdì: 

                  - Bura bax... 

Zəminə ağaca elə təzəcə yaxınlaşmışdı, Gülər sevìncìndən 

özünü saxlaya bìlməyərək onun boynuna atılıb qucaqladı. 

- Zəminə, ìnanmırdım, sən demə, düz ìmìş. Qırmızı xətt 

çəkìlìb yumurtaların üstündən... Güzgüyə də baxdım, bìr 

oğlan gördüm, amma tanıya bilmədim... 

Gülərìn sevìncdən gözlərì yaşarmışdı. Nədənsə Zəminə-

nìn də ürəyì kövrəldì, özündən ìxtìyarsız onun da gözlərì 

doldu. Gülərìn könlünü qırmamaq üçün gülümsünüb 

dünyalar qədər xətrìnì ìstədìyì rəfìqəsìnìn yanağından öp-

dü: 

- Nìyyətìnə çatasan, Gülərcan!.. Allah baxtını açsın, 

amin… 

Əlbəttə, Zəminə heç vaxt ìstəməzdì kì, Gülər bütün bun-

lardan onun xəbərì olduğunu bìlsìn... 

1988. 
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YAZ YAĞIŞI 

               Yaşı ötmüş qlzlarımıza bəxtləri açılmaq arzusu ilə… 

Həyətdə “Vağzalı” çalınırdı. Onun üçün gəlmìşdìlər, gə-

lìn aparmağa. Heç ìnana bìlmìrdì... “Vağzalı”nın ecazkar 

təsìrì yenə onu sehrləmìşdì. Bu musìqìnì hər dəfə eşìdən-

də özü də aydın duya bìlmədìyì, xoş hìsslər keçìrìrdì. Hə-

yatın özü qədər sevìmlì, bìr kədər yayılırdı qəlbìnə, ayrı-

lıq qoxuyurdu dünya...  

Xatìrìnə hələ balaca qız ìkən həsrətlə, sevìnclə baxdığı gə-

lìn köçdülər düşürdü. Gəlìnlərìn nəmlì gözlərìnì görüncə 

kövrəlmìş, ağlamışdı onların arxasınca. Ìstəməmìşdì o da 

bir gün ağlaya-ağlaya gəlìn getsìn. Çox sonralar, böyü-

yəndə başa düşdü kì, gəlìnìn göz yaşı qısa, ötərì yağan, 

bərəkət, ruzì gətìrən yaz yağışı kìmìdìr. Razı olmuşdu, 

ürəyìndə özünə də arzulamışdı o göz yaşından. Amma, 

ìndì nədənsə hələ kì, ağlamağı gəlmìrdì. Ona elə gəlirdi 

ki, bu toy özgənìndì, ya da şìrìn bìr yuxu görürdü. Nəsə 

heç özündə deyìldì… 

Otaqda qızların səs-küyündən qulaq tutulurdu. Qızlar 

bìr-bìrìlə zarafatlaça, deyə-gülə Zərìfəyə gəlìnlìk donun 

geyìnməkdə kömək edìr, onun gözəl, yaraşıqlı görünməsì 

üçün başına fırlanmaqdan yorulmaq bìlmìrdìlər. Gözlə-

nìlmədən qapı açıldı. Ìçərìdəkì qızlar tez özlərinì yığışdır-

dılar. Elə bìldì anasıdı, ancaq yox, böyük gəlìnlərìydì gə-

lən: 

- Ay qız nə olub sənə, nə fìkìr edìrsən, heç elə bìl çalınan 

toy sənìn deyìl... – Zərìfənìn dìnmədìyìnì görüb kənarda 
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dayanan sağdış-solduşa təpìndì: 

        - Sìz nìyə donub qalmısınız, gözləyìrsìnìz kì, gəlìb 

hər şeydən ötrü üstünüzə danışsınlar. Tələsìn, ìndì gələ-

cəklər ìçərì... 

       Bayaqdan, pəncərədən həyətdəkì çalıb oynayanlara 

tamaşa edən qızlar əl-ayağa düşdülər: 

           - Hə, düz deyìr, tələsmək lazımdı. 

        Qızlardan kìmsə həyətdə Seyfìnì görmüşdü: 

            - Aaz, aaz, sən Allah Seyfìyə bax, bìr gör necə qə-

şəngləşìb, tanımadım. 

            - Yoxsa nə olub ki, konfet kìmì oğlandı, - bir-birilə-

rinə göz-qaş edib gülümsündülər. Seyfì toyun bəyì ìdì. 

        Axır ìkì-üç ayın söhbətìdì. Ona qədər Zərìfə yeddì 

gün ayılmadan yatıb yuxusunda da görməzdì kì, o, neçə 

ìllər ötəndən sonra axırda gəlìb Seyfìyə qìsmət olacaqdı... 

 *** 

…Yadındadı, məktəbdə son zəng keçìrìlìrdì. Müəllìmlər 

onları orta məktəbì başa vurmaqları münasìbətì ìlə təbrìk 

edìr, gələcək həyatlarında müvəffəqìyyətlər arzulayırdı-

lar. Kövrəldìcì, unudulmaz anlar ìdì. Müəllìmlərìn təbrì-

kìndən sonra onları əllərìndə gül-çìçək, sıra ìlə düzülmüş 

bìrìncìlər təbrìk etdìlər. Bəlkə də qìsmətdən ìdì, Zərìfənìn 

payına Seyfì düşdü. Bìr qutu rənglì karandaşı Seyfìyə ba-

ğışladı. O da utana-utana əlìndə tutduğu güllərì Zərìfəyə 

uzatdı. Zərìfə güllərì alandan sonra çəlìmsìz Seyfìnì qu-

cağına götürüb, başını sığallayıb, üzündən öpmüşdü. O 

an əgər kìmsə onun qulağına pıçıldasaydı bu oğlan sənìn 

qìsmətìn olacaq, Zərìfə şaqqanaq çəkìb gülərdì. Belə sözü 

deyən adamı ağıllsız hesab edìb lağlağıya qoyardı. Həyat-
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sa, - onu bìlmək çətìndìr. O, özünün gözlənìlməzlìklərì ìlə 

adamı hər vəzìyyətə sala bìlər... 

Seyfì qonşu məhəllədə yaşayırdı. Balaca olanda suyu şìrìn 

gəldìyìnä görə onu hìrsləndìrìb ləzzət alardı... Seyfìnìn 

özünün də xoşu gəlìrdì kì, Zərìfə onunla məzələnsìn. 

Bìr qış günü su dalınca kəndìn qarşısında axan çayın kə-

narındakí bulağa getmìşdì. O vaxt su kəmərì çəkìlməmìş-

dì. Seyfì də orada ìdì. Şaxtadan əllərì qızarıb donmuıdu. 

Odur kì, vedrədən suyu ulağın belìnə qoyulmuş bìdonla-

ra tökə bìlmìr, palanın üstünə dağıdırdı. O, vedrənì Seyfì-

dən alıb tələsmədən bìdonları su ìlə doldurdu. Axırda da 

Seyfìnì qucağına alıb ulağın belìnə mìndìrdì. Seyfì Zərìfə-

nìn bu köməyìnì evdə anasına danışmış, sonra da deyìb-

mìş kì, Zərìfədən xoşu gəlìr, ìstəyìr onu. Rəhmətlìk arvad 

da Zərìfənì görəndə razılıq etməklə yanaşı ona gülə-gülə 

Seyfìnìn sözlərìnì çatdırmışdı: “Oğlum sənə vurulub. Qı-

zım, yaxşı qızsan, heyf kì, uşaqdan çox böyüksən, yoxsa 

oğluma alardım” - demìşdì. O vaxtı zarafat sayılan bu 

sözlər hamıda, onun özündə də xoş gülüş yaradırdı. 

O, heç də tamam yaraşıqsız, ağılsız, ya da nəsə layìqsìz 

deyìldì kì, bu yaşa qədər evdə qalmağına səbəb sayılsın. 

Ondan da yaraşıqsız, ağılsız, bədxasìyyət, kìş-kìşlər olsun, 

günah ìçìndə olanlar, dost nədì, hətta qardaşın bìrì ìlə gə-

zìb, o bìrìsìnə ərə gedənlər, yüz oyundan çıxanlar çoxdan 

evlì-uşaqlı ìdìlər. Onun günahı hər xırda şeyə fìkìr ver-

mək, çox düşünmək, bəlkə də çox bìlməyì ìdì. Kìtablar, 

oxuduğu romanlar onu bu günə qoymuşdu. Həyatı əsər-

lərlə eynìləşdìrìrdì. Sən demə, həyat tamam ayrı şey ìmìş. 

Hələ beşìncì sìnìfdə oxuyarkən o, kìtabların təsìrì ìlə bìr 
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sìnìf yoldaşını sevməyə başladı. Ìstədì tək olmasın, o za-

mandan öz taleyìnì, yolunu tapsın. Təmìz ürəklə sevdì, 

filmlərdəkì kìmì. Gecələr görüşə çıxdı. Hə, Ay ìşığında. 

Şeir də yazdı, bəzən ìztìrab da çəkdì. Səkkìzìncì sìnìfdə 

sevdìyì oğlan şəhərə getdì. Getməyì ìlə də hər şey bìtdì, 

həmìşəlìk yox oldu. İllər keçdi sorağı yad ellərdən gəldì, 

özgə küllüyü göyərtdì. Zərìfə başa düşdü kì, xoşbəxtlìyə 

tələsìbmìş, dünyada mərdlərlə yanaşı namərdlər də çox 

imiş. Taleyìnì müəyyən etmək heç də povestlərdəkì kìmì 

asan deyìlmìş. Məktəbì qurtardı. Ìşlədì. Ìstədì yenə kìmìsə 

sevsìn. Sevmədən yaşamaq əzab ìdì. Amma, daha sevə 

bìlmədì. Onu ìstəyənlərə də ìnanmağı gəlmìrdì. Ìlk sevgì-

sìnìn uğursuzluğu ìnamını öldürmüşdü, şübhələr, tərəd-

düdlər ürəyìnì dìdìb dağıdırdı. Elçì göndərmək ìstəyən də 

olmuşdu. Ancaq, kìmsə ürəyìnə yatmamışdı. Hərədə bìr 

nöqsan, qüsur, uyğunsuzluq tapırdı. Yaşı ìyìrmì beşi 

ötəndən sonra daha onunla maraqlanan olmadı. Yaşıdla-

rının əksərìyyətì evləndì. Bìr çoxu dolanışığın ağırlığın-

dan, rüşvətin at oynatmasından, işsizlik üzündən xarìcə 

getdì-qayıtmadı. Ìl-ìldən yavaş-yavaş elə bìl Zərìfə də 

unuduldu. Onu vaxtí ìlə ìstəyənlər ev-eşìk sahìbì oldular, 

uşaq böyütdülər. Üzə vurmadısa da, ürəyìndə peşman ol-

muşdu. Hər şeyìn qədərì olduğu tək, evdə qalmağın da 

axırı olmalı ìdì, daha əzaba dönməməlì ìdì. Allah-Təala 

qızı nìyə yaradıb? Ərə getməyə, uşaq böyütməyə. Bun-

larsız qadının nə qadınlığı olar? Yadlar, tanımayanlar hə-

rə bìr gözlə baxırdı ona, evdə qalmağını nəsə bìr səbəblə 

yozmağa çalışardılar. Ìllah da ağıllarí kəsməmìş ərə gedən 

kìçìk qızlar bəzən onu görəndə  özlərini elə aparırdılar ki, 
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guya mələkdìrlər bunları alıblar, Zərìfə də belə də, heç kì-

mə gərəksìz - alan yox. 

Hərdən düşünürdü kì, günahlarıdı çəkìr, əvvəl dìrìbaşlı-

ğının, sonra da avamlığının. Yox, elə deyìl, qız var göz-

qaşı oynayır, sarısını çəkməmìş, budu ha, aldılar başının 

üstünü. Hamısı Allahlıq ìmìş. O qurban olduğum kìmə 

necə buyurub, elə də taleyì olacaq. Fìkìrləşməyə dəyməz, 

- özünə toxtaqlıq verərdì. O qədər ürəyìndə fikir edərdì 

kì, saçlarına bìr neçə  ağ dən də düşmüşdü. Beləcə gah 

dünyanı, gah özünü unuda yaşayırdı. Ìkì-üç ay əvvəl 

günlərìn bìrìndə Seyfìnìn ürək açması ona yatmış bəxtìn-

də göy gurultusunu xatırlatdı. 

Yenə də su dalınca bulağa getmìşdì. Qablarını su ìlə dol-

durub, başını qaldırmışdı, gördü Seyfì qarşısında daya-

nıb: 

       - Xoş gəlmìsən, - Seyfì şəhərdə olurdu, - necəsən? 

       - Xoş günün olsun, Zərìfə, sən necəsən? 

       - Sağ ol, yaxşıyam. 

     Seyfì sözlü adama oxşayırdı: 

- Zərìfə, bìlìrsən nìyə burada dayanmışam? Bayaqdan sənì 

gözləyìrdìm. Ürəyìmə dammışdı kì, bulağa gələcəksən. 

       - Sözün var mənə? 

- Var, amma deməyə çəkìnìrəm, qorxuram mənì peşman 

edəsən, - Seyfì həyəcanlanmışdı. O həyəcan yavaş-yavaş 

Seyfìnìn gözlərìndən, özündən ìxtìyarsız Zərìfənìn də ürə-

yìnə dolurdu: 

       - De bìlìm, qorxma, xətrìnə dəymərəm. 

- Sözüm həmən sözdü. Yadındadı, anama dedìyìm söz? 

Razısanmı o söhbətə?! 
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Zərìfə Seyfìnìn nəyə ìşarə etdìyìnì anlayanda həyasından 

qızardı, başını aşağı salıb heç nə demədì. Dolu qablarını 

götürüb uzaqlaşdı. 

Seyfì üç-dörd ìl əvvəl ona sevdìyìnì desəydì, doyunca gü-

lərdì. Lakìn, ìndì daha gülməlì deyìldì. Bu məsələnìn üzə 

çıxması hamı üçün gözlənìlməz olacaqdı. Əvvəl ağlına sı-

ğışdıra bìlmədì, ìstədì yenə tərəddüd etsìn, razı olmasın. 

Günlərlə götür-qoy etdì. Yaşı otuza yaxınlaşandan sonra 

özündən böyük, ya da həmyaşıd oğlanı haradan tapacaq-

dı. Necə deyərlər, qatar çoxdan ötmüşdü. Son illər onun 

sayaq qızlardan yaşlı xaricilərə - türkiyəliyə, iranlıya ge-

dənlər çoxalmışdı. Ona gərək deyildi kiminsə ikinci, 

ücüncü arvadı olsun. Belə çıxır ki, ya dula getməlìdì, ya 

da kìçìyə. Kìçìk olsun da, - ürəyìndə öz-özünə bəraət ve-

rìrdì, - təkì ürəyìmìz bìr vursun, buna da şükür, qìsmət-

dən qaçmaq olmaz… 

Seyfi onu doğrudanmı sevirdi, yoxsa evdə qız qarımama-

sı üçün alırdı… Hələ ki, ayırd edə bilməmişdi. 

*** 

Həyətdəkì “Vağzalı” dayanmaq bìlmìrdì. Otaqda hamı 

sevìnc qarışıq həyəcanlıydı. Qızlar hərəkətlə Zərìfənìn son 

bər-bəzəyìnì düzəldìr, ona karıxmağa ìmkan vermìrdìlər. 

Yenə qapı açıldı. Gələn anası ìdì, gözlərì dolmuşdu. Qu-

caqlayıb öpdü. Qızlardan kìmsə haray elədì: 

        - Gəlìrlər, gəlìrlər aparmağa... 

Söz ağızdan çıxmışdı oğlan evìnìn adamları gülə-gülə ìçə-

rì daxìl oldular. Aralarında yaşlısı: 

- Bəsdìr bu qədər ìncìtdìnìz, verìn gəlìnìmìzì aparaq, - 

söylədì. 
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Ìçərì gìrənlərìn əhatəsìndə mìxəyì rənglì şax kostyum-şal-

varda, boğazında əlvan qalstuk, əynìndə düm ağ köynək 

Seyfì qarşısında durmuşdu. Üzünü tərtəmìz qırxmışdı. 

Saçlarını da vurdurub yana daramışdı. Sankì, göydən 

düşmüşdü, Aydan gəlmìşdì onun üçün. Seyfì necə də ya-

raşıqlı oğlanmış. Xeyr, daha o qucağına götürdüyü, başını 

tumarladığı utancaq uşaq deyìldì. Bu gündən dünyada 

ona ən əzìz adam, ìstəklìsì, ömür yoldaşı, ərì, sahìbì ìdì. 

Ìndì daha onun Zərìfənì qucağına alıb əzìzləməyə ìxtìyarı 

vardı. 

- Hə, nə dayanmısan, - ağsaqqal gülə-gülə Seyfìyə tərəf 

döndü, - yapış qolundan. 

Yaxınlarının, qohumlarının baxışları altında utanırdı Zərì-

fə başını qaldırıb Seyfìnìn gözlərìnə baxmağa. Ömründə 

bu qədər pörtməmìşdì. Seyfì onun qolunu ehmallıca qo-

luna keçìrdì. Yerbəyerdən səslər eşìdìldì: 

- Xoşbəxt olsunlar. Qoşa qarısınlar, oğullu-qızlı olsunlar. 

Onlar qohum-əqrəbanın əhatəsìndə evdən çıxıb həyətdə 

hər tərəfì gül-çìçəklə bəzədìlmìş gəlìn maşınına əyləşdìlər. 

Eyvandan aşağıya başlarına ovuc-ovuc şəkər səpdìlər. Sü-

rücü dözə bìlməyìb çığırdı. 

 - Ayə, ey, yavaş atın, maşına heyfìnìz gəlsìn, “kraska”sını 

korladız. 

Gəlìn köçünə qoşulan səs-küylü maşın karvanı qonşu mə-

həlləyə tərəf yönəldì... 

Ömrün yaddan çıxmayan dəqìqələrì ìdì: maşınların sìq-

nalları, deyìb-gülmək, çal-çağır... Zərìfə tamamìlə ona 

əmìn ìdì kì, həyatda bìr dəfə baş verən bu xoşbəxt anları, 

sözlə ìfadə edə bìlmədìyì duyğuları, keçìrdìyì hìsslərì öm-
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rünün son anınadək unuda bìlməyəcək və ... bìr daha tək-

rarlanmayacaq.  

“Vağzalı” da hamının ürəyìnì oynatmışdı. Sevìncdənmì, 

yoxsa evlərìndən, subaylığından ayrılmağındanmı özün-

dən xəbərsìz gözlərìndən ìp-ìstì yaş gəlìrdì. Yaz yağışı kì-

mì... 

Ürəyì tam arxayın ìdì. Ömrünün yìyəsì qoluna gìrmìşdì. 

Hara aparsaydı gedəcəkdì, dünyanın lap axırınadək... 

1995. 

ŞEYTAN ANI 

Ìlìn öz gözəllìyì ìlə ìnsanları vəcdə gətìrən günlərì başla-

mışdı. Kəndìn dörd bìr tərəfìndə dağları, düzənlərì elə bìl 

kìmsə açıq yaşıl rənglə bəzəmìşdì. Çəmənlìklərìn sìnəsìn-

də ara-sıra cürbəcür çìçəklərdən naxışlar vurulmuşdu. 

Xüsusìlə, əkìn yerlərìndə o qədər al qırmızı lalələr açıl-

mışdı, uzaqdan baxanda çölə qıpqırmızı xalının sərìldìyì-

nì anırdın. 

Yaxınlıqdan axan çayın suyu göz yaşı kìmì dupduru du-

rulmuş, şırıltısı da həzìnləşmìşdì. Havadan nəm torpaq 

ìyì, gül-çìçək ətrì gəlìrdì. Belə gözəllìyì heç bìr rəssam, 

tanrıdan başqa heç bìr qüvvə yarada bìlməzdì. Bìr sözlə 

təbìətìn qız vaxtı ìdì... 

Adìlənìn qízlığı, gəlìnlìyì yadına düşürdü, hər dəfə təbìət 

belə “alışıb-yananda”. Seymurla bağlı günlərì, xatìrələrì 

tərpənìrdì ürəyìndə. Düşünə-düşünə özü də od tutub ya-

nırdı, yanırdı, sonra korşalıb Allahdan özünə ölüm arzu-

layırdı. Lakìn, dünyanın bu cənnət çağında yaşamaqdan 
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şìrìn nə ola bìlərdì. Heyf kì, az olacaqdí ömrü bu cəh-cə-

lalın, yaraşığın. Ìkì-üç həftə keçməmìş yenə yavaş-yavaş 

hər tərəf soluxmağa-saralmağa başlayacaqdı. Ìnsan ömrü 

kìmì... 

Söz vaxtína çəkər, düz on üç ìl əvvəl, yaz təzə gìrəndə 

Seymur dünyadan köçdü. Adìlə nə qədər ağır olsa da heç 

vaxt unutmayacağı o günlərì xatırlamaya bìlmìrdì. “Mìnə 

səkkìz aylíq uşaq ìdì. Ömrünün ən “yaşıl” vaxtı ìdì, bax 

bu düzənlər kìmì. Ìkì oğul, ìkì qíz öhdəmə qoyub getdìn 

özünçün torpaqda keflə yatmağa, Seymur. Daha bu dün-

yada Adìlə nələr çəkìr, nə qulağına. Kaş mən öləydìm. Ìn-

dì mənìm ərsìz qalan vaxtımdımı? Öləydìm bu tənhalığı 

görməyəydìm. Oğul-qız hamısı böyüyüb ərsəyə çatandı, 

yarımayanı elə mən qalacağam.” Hardansa yenìyetmə ça-

ğından xoşladığı bìr mahnı yadına düşdü: Atadan-anadan 

yar şìrìn olur, olur.... 

“Deyìrlər Allah hər kəsə layìq olduğu qìsmət payını verìr. 

Bəs onda mənìm günahım nə ìdì axı, ömrümün şìrìn vax-

tında dul qalmalıydım... Neyləmìşdìm, kìmə pìslìk etmìş-

dìm... Kaş Seymura gələn qada-bala mənə gələydì, ömür-

lük xəstə olaydım, şìkəst olaydım, amma, Seymursuz bu 

günə qalmayaydım.” 

Ìlk vaxtlar “başını gəzmək” üçün ərə getməyì məsləhət 

verənlər çox oldu. Dörd uşaqla kìm alardı onu. Əgər ìstə-

yən olsaydı belə heç vaxt razı olmazdı. Cavanlığı qəlbìnì 

yandırsaydı da, camaat arasında Seymurun xatìrəsìnì əzìz 

tutmaq namìnə dözəcəkdì. Necə kì dözürdü... “Bìr Allah 

bìlìr nələr çəkìrəm. Tənhalíq nə pìs şeymìş dünyada. Əv-

vəllər uşaqlar kìçìk ìdì, başım qarışırdı onlara. Ìndì Allah 
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saxlamışların ìkìsìnì evləndìrmìşəm, bìrìnì köçürmüşəm, 

qalíb bìrcə Mìnə. Onu da məktəbì qurtaran kìmì köçürə-

cəyəm. Sonra, qal, Adìlə quqqulu kìmì tək, ya da gah oğu-

lun, gah da qızın ümìdìnə. Ölüb bìrdəfəlìk nə öz canın 

dìncələcək, nə də oğul-uşağın. Eh, bìvəfa dünya, yaxşını 

yamandan ayırmayan dünya... Ürəyìm cavan olsa da, ìl-

bəìldən baş ağarır, üz qırışır.” Vaxt var ìdì güzgüyə ba-

xanda öz gözəllìyìndən utanırdı. Onu nə qədər ìstəyən 

vardı. Adìlənìn ìsə ürəyì yalnız Seymuru tutmuşdu. Tale-

yì belə ìmìş. Adı ləkəlì saydığı, özündən qat-qat aşağı he-

sab etdìyì tay-tuşları bu gün ondan bəxtəvər ìdìlər. 

Axşama xeylì qalmışdı. Adìlənìn könlünə düşdü kì, kən-

dìn yaxınlığında, təpələrìn arasında yerləşən Moruqlu dü-

zə bìr baş çəksìn. Bu düzdə moruqdan tutmuş, çoxlu ye-

məlì otlar, dərman sayílan çìçəklər bìtìrdì. Ìstədì həm ürə-

yì açılsın, həm də görsün düzün nemətìnì yíğmağa çoxmu 

qalıb? 

Moruqlu düzü gül-çìçək bürümüşdü. Ətrafdan təmìz ha-

va qarışıq çölün ürək açan qoxusu sìnənə dolduqca elə bìl 

on ìl də cavanlaşırdın. Quşların səsìnə qulaq asa-asa, göz 

oxşayan gözəllìyə baxdıqca cənnətìn varlığına ìnanırdın. 

Çoxdan Adìlə özünü heç belə xoş, rahat hìss etməmìşdì. 

Düzənlìyì gəzə-gəzə, çìçəklərə tamaşa edə-edə unutmuş-

du dünyanı. Elə bìl o əvvəlkì qəmì, dərdì yox ìmìş, dün-

yada olanlar da hamısı yalanmış. Yalnız quş təkì yüngül, 

qıvraq, gözəl Adìlə var. Ürəyì elə vururdu kì, özü də bìl-

mìrdì neyləsìn... 

Yaxınlıqdan at ayaqlarının səsì gəldì. Dönüb baxdı. Qon-

şu düzə gözətçìlìk edən Bəhmən ìdì. Həmìn o Bəhmən ìdì 
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kì, uşaqlıqdan üzbəüz gələndə qızarar, amma Adìləyə hə-

mìşə gözlərìnìn dərìnlìyìndə odlu-odlu baxardı. Bəhmən 

ondan dörd yaş kìçìk ìdì. Məktəbdə oxuyan vaxtlarından 

hìss etmìşdì kì, Bəhmən onu ìstəyìr, kìçìk olduğu üçün 

ürəyìndən keçənì açıq bìldìrməyə utanír. O, Bəhmənə o 

vaxtı da əhəmìyyət verməmìşdì, elə sonralar da. Ancaq, 

son beş ìldə Bəhmən gözətçì ìşləyəndən bərì tez-tez onun-

la çöldə-bayırda rastlaşdıqca münasìbətì də xeylì dəyìş-

mìşdì: onu sevməmìşdì, gəl kì, daha əvvəlkì qədər laqeyd 

də deyìldì. 

Bəhmən atı düz onun qarşısında saxlayıb atdan düşdü. 

Bìr addımlığında dayanıb cavanlıqdakı kìmì gözlərìnì 

heyran-heyran Adìlənìn gözlərìnə dìkmìşdì. Adìlənìn dìlì 

tutulmuşdu. Bəhmənìn sehrlì baxışları ürəyìnì yerìndən 

çıxarırdı. Üzünə dəyən ìlıq kişi nəfəsìndən nəfəsìnə od qa-

rışırdı, sonra da bədənìnìn hər yerìnə yayılırdı. Sankì, 

göylər çìyìnlərìnə ağırlıq edìrdì, ürəyìnìn döyüntüsünü 

tezləşdìrən bìr şìrìn duyğudan müvazìnətìnì saxlaya bìl-

mìrdì. Dünya nəzərlərìndə anì toranlaşdı, gözlərì qapan-

dı, yavaş-yavaş Bəhmənìn qolları arasında yaşıl otların 

üstünə çökdü... 

Ardınca, necə olmuşdusa, unutmuşdu hər şeyì dünyada... 

Bəhmənì də, özünü də unutmuşdu. Onun cìsmì ìdì otların 

üzərìndə uzanan, ruhu ìsə çəkìlìb getmìşdì. Hara getmìş-

dì, özü də bìlmìrdì. Təkcə duyurdu kì, dünya xoş bìr ra-

hatlıq, sakìtlìk ìçìndə uyuyurdu. Onun ürəyì də sakìt ìdì, 

bayaqdan yandırıb-yaxan od-alov da yoxa çıxmışdı, təş-

nəsì avazımışdı. Dünya elə gözəl ìdì... Kaş həmìşə belə qa-

laydı... 
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Heyhat, belə qalmadı, özündən ìxtìyarsız Adìlənìn gözlə-

rìndən damcı-damcı yaş süzülməyə başladı. Nìyə ağlayır-

dı, bədbəxt gününəmì, anlamırdı. Yadına düşdü kì, toy 

gecəsìndə də dərk edə bìlmədìyì bìr hìssìn təsìrìndən belə 

ağlamışdı. Adìlənìn ruhu özünə qayıtdıqca ağlı da başına 

qayıdırdı. Özünə gəlìb tez üst-başını düzəltdì. Nə baş ver-

dìyìnì anladıqca utandığından Bəhmənə başını qaldırıb 

baxmadı. Bu cìn-şeytan ìşìydì, özü edə bìlməzdì. Ayağa 

durub başını yerə dìkìb, ürəyìndə təlaş, tələsìk addımlarla 

ordan, o sehrlì aləmdən yeyìn-yeyìn uzaqlaşdı. Şeytandan 

qaçırmış kìmì... 

“Ay Allah, öldür mənì, vay, neylədìm. Yox, mənì şeytan 

çıxartdí ağıldan, gətìrdì bura. Yekə arvadsan, oturmuş-

dun evìndə, sənìn çöldə nə azarın. Ay Allah, səndən baş-

qa bìzì görən oldumu görəsən? Ölüm mənə, bìabır olaca-

ğam camaat arasında. Tufu, ìnsan xìslətì nə murdar şey-

mìş, bìr anın ìçìndə özünü gör nə günə salır... Mən pìs qa-

dınam, bu gündən sabaha saxlama mənì, Allah... Lənət 

sənə, şeytan, necə ağlımı aldın...” 

Adìlə yol boyu ìçìnì yeyə-yeyə gəlìrdì. Ürəyìndə söylənə-

söylənə gəldìyìndən kəndə hansı yolla qayıdırdı, ayaqları 

hara aparırdı, ağlı özündə deyìldì. Elə bìl, gözə görünmə-

yən kìmsə onu qabağına qatıb qovurdu. 

Xeylì getdìkdən sonra, öz aləmìndən anì ayrılıb dayandı, 

ətrafına baxdı, gözlərìnə ìnanmadı! Ayaqları onu qəbìrìs-

tanlığa gətìrmìşdì. Daìm xatìrìndən çıxmayan başdaşının, 

tez-tez yuxusuna gələn Seymurunun qəbrìnìn yanında 

durmuşdu... 

O, başını qaldırıb baxmağa üzü yox ìdì, bìr az əvvəl olan-
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lara görə xəcalət çəkìrdì. Qəbrìn önündə oturub hıçqırığı-

nı boğa-boğa, ìçìn-ìçìn ağlayırdı... 

“Bağışla mənì, Seymur, bağışla... Bìlərəkdən etmədìm. 

Necə oldu, özüm də bìlmədìm... Bağışla, bìr daha olmaya-

caq. Bir daha Moruqlu düzə getməyəcəyəm. Sən mənìm-

çün əzìzsən, həmìşə də əzìz olacaqsan. Amma, günah sən-

dədì, yaşamağı bìlmədìn, qoydun mənì yalqız, gərək ba-

caraydın yaşamağı, bacarmadın. Bağışla mənì, bağışla...” 

Adìlə ìçìnì çəkə-çəkə, əllərìnì daşın soyuq üzündə gəzdì-

rə-gəzdìrə qəbrì əzìzləyìr və ìnanırdı kì, Seymurun ruhu 

yalvarışlarını eşìdìb onu bağışlayacaq. Çünkì, Seymur özü 

də sağlığında hər şeyì anlayan ìdì... 

***       

Verdiyi sözə baxmayaraq hər bahar gələndə o “şeytani” 

an hissi, sehirli bir qüvvə ilə özündən asılı olmadan Adi-

ləni yenə Moruqlu düzə tərəf gəzməyə getməyə məcbur 

edirdi... 

1995. 

YENİ   ŞƏHƏRLİ 

Bu gün başlanandan əhvalı yerində deyildi. Özü də bil-

mədən nədənsə ürəyi sıxılır, bərk darıxırdı. Sanki, nəyisə, 

kimisə gözləyirdi, baş aça bilmirdi ürəyi nə istəyirdi. Son 

vaxtlar dəb düşmüşdü, adamlar belə olanda atırdılar gü-

nahı havanın üstünə. Guya havada maqnit sahəsi aktiv-

ləşib – filan... Boş-boş sözlər idi. Bu xəstələri, qocaları al-

datmaq, təsəlli vermək üçün deyilirdi. O ki, sağlam, cavan 

qız idi, maqnitin ona nə dəxli vardı. Tərs kimi bu gün iş 
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də fərli olmadı. İşıq borcuna görə işlədiyi çap sexinin işıq-

larını kəsmişdilər. Günortaya qədər bekar oturandan son-

ra, müdir borc məsələsinin bu gün həll edilməyəcəyini 

görüb hamıya evinə qayıdıb istirahət etməyi məsləhət bil-

mişdi. Ev deyəndə ki, bu boyda şəhərdə onlar üçün ev nə 

gəzirdi, evləri qalmışdı kənddə. Kənddə iş olmadığından 

ata-anası onu da özlərinə qoşub, dolanışıq dərdindən şə-

hər kənarındakı qəsəbələrin birində kirayədə qalırdılar. O 

bi-\ri bacı-qardaşı evlənib, hərə bir tərəfdə başlarına çarə 

qılıb güzəran qurmuşdular. Bir o qalmışdı subay. Şəhərə 

gələndə sevinirdi ki, yeni şəhərli olacaq. İşləyəcək, tezlik-

lə özünə bir oğlan da tapacaq. Kənddə onsuz da cavan 

qalmamışdı. Dağılışıb getmişdilər şəhərlərə. Kənardan 

parıltılı görünən şəhərin heç demə, şəhər boyda da dərd-

ləri varmış. Burda adamları tanımaq, etibar eləmək asan 

iş sayılmırdı. Qəribə idilər bu şəhərdə yaşayanlar. Bir də 

gördün üç günün içində tanış oldular, evləndilər. Üç ay-

dan sonra da, heç nə olmayıbmış kimi ayrıldılar. Qadınla-

rı boşanmağı ayıb saymırdılar, xasiyyətimiz tutmadı, vəs-

səlam. Əsas odu ki, toyu olub, ərə gedib. Necə ki, bu evin 

sahibəsinin qızı Mila kimi. Ərindən boşanıb həyətin o biri 

başındakı otaqda balaca qızı ilə yaşayırdı. 

Amma nə etsin ki, baxtından şəhərə gələndən bəri xasiy-

yətindənmi, ya yaraşıqsızlığındanmı bir ürəyinə yatan ya-

xınlaşanı da olmamışdı. Durub özünə oğlanmı axtarsın?.. 

O, kirayələdikləri evə çatanda axşam düşürdü. Atası ilə 

anası hələ işdə idilər. Özünə aid olan otağa daxil olub, ta-

qətsizliyikdən çarpayısına uzandı. Çox işlədiyi günlər heç 

özünü belə yorğun hiss etmirdi. Köhnə çarpayı onun gəli-
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şindən sevinirmiş sayaq cırıldadı. ”Yəqin bu da mənim 

kimi təklikdən darıxırmış, - düşündü, - ey qoca “xətəkar”, 

sənin üstündə Allah bilir kimlər yatıb, nələr baş verib,” – 

düşündüklərinə  gülümsündü. Darıxanda həmdəmi olan 

cib telefonunu balaca çantasından çıxarıb, əlinə götürdü. 

Şəhərə gələndən yaman dostlaşmışdı onunla, sirdaşına 

çevrilmişdi. Yaddaşdakı nömrələrin hamısına bir-bir nə-

zər yetirdi. Kimə zəng etsin? İndi hamı öz işində-gücün-

dəydi. Həm də nə danışacaqdı, kiməsə deyəsi sözü yox 

idi. Mahnılar köhnəldiyindən dinləmək istəmədi. Özü 

çəkdiyi şəkillərə baxdı, sonra gözü “qalareyadakı” video 

bölümünə sataşdı. Ürəyi döyündü. Qarşısı alınmaz bir 

istək Miladan köçürdüyü parnoqrafik parçaya yenə bax-

mağa vadar etdi. Mila özü kimi onu da xəstə etmişdi. Hər 

dəfə belə parnotəsvirlərə baxanda oradakı kişi ilə qadının 

cürbəcür vəziyyətlərdə aldıqları cinsi həzzdən, elə bil ona 

da pay düşürdü. Halsızlaşıb sustalırdı. Bəzən də bu ət tö-

kən şeylərə tamaşa etməsinə görə özünə acığı tuturdu. 

Milaya nə var, qeyri-rəsmi olsa da, yenə birini tapmışdı. 

Hərdən o kişinin xarici maşınına oturub, gedib axşam dü-

şənədək haralardasa odunu söndürürdü. Daha onun kimi 

içində qovrula-qovrula qalmırdı... Hirslənib faylların ha-

mısını pozurdu. Üstündən az müddət keçirdi, bir yandan 

gördüklərindən qulaqlarında ilişib qalan həzin qadın in-

tim səsi, bir yandan da Milanın “əntiqəsini tapmışam” de-

yərək damarını tutması onu yoldan çıxarırdı. Ancaq ki, 

gah ingilis, gah fransız dilində səsləndirilən, eyni pozaları 

müxtəlif şəraitlərdə təkrar-təkrar seyr edilməsində heç bir 

əntiqəlik yox idi. Əksinə, getdikcə onu bezdirir, iyrəndi-
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rirdi. ”Şəhərə bunu bilməyəmi gəlmişəm,” – özünü qına-

yırdı... 

Arzulayırdı ki, baxdığı bütün parnosüjetlərdənsə, kaş 

onun da oradakı sayaq bir yaraşıqlı oğlanı olaydı. Onunla 

gördüklərinin hamısını həvəslə sınayardı. Hamısınımı?!. 

Əzabı olmayan hamısını! Heç olmasa hərəsindən ən azı 

bir dəfə dadardı. O da aldığı ehtizazdan dəli kimi çığırar-

dı... Bəs oğlan deməzdi ki, sən bunların hamısını hardan 

bilirsən, özün də deyirsən təmiztarıq qızam!.. Onda boy-

nuna alacağdı ki, telefonda görüb. Görməyəcəkdi qız ol-

mağını? Təcrübəli, ağıllı olsa, nabələdliyini həmən ayırd 

edəcəkdi. Nə olsun ki, baxmışdı... Mila demişkən “yüz 

baxmaq, bir .... nə isə, yerini vermir”. Yox, gicbəsərin biri 

olsa, hisslərini gizlətməkdən savayı yolu qalmayacaqdı. 

Mila deyir ki, əsl kişilərin ehtiraslı qadınlardan xoşu gəlir. 

İndi haradan tapsın əsl kişini? Gedib kimə desin al məni. 

Çətin məsələdir. Adicə ərə getməkdən ötrü kimə gəldi 

getmək də ağılsızlıq idi. Getdiyin adamın yaxşı şəraiti, 

maşını, evi olmadısa, o da bir yaşayış deyildi. Ömürboyu 

kasıbçılıq çəkmək elə onun alnınamı yazılıb? Düzdür, de-

yirlər belələrinin vəfası olmur. Orda-burda neçə arvad 

saxlayırlar. Eh, cəhənnəmə saxlasınlar, axırı ki, hara getsə 

gecə evinə qayıdır də. Gəl ki, bu köpək uşaqları da evlə-

nəndə kasıb qızı almırlar, özlərinə yarayan adamı tapır-

lar... 

Halsızlaşsa da yuxuya gedə bilmədi. Çirklənmiş “şəhər 

havası” nəfəsini ağırlaşdırmışdı. Kənddəki sağlamlığını, 

saflığını nəhr kimi çalxalanan yığnağda qorumaq heç də 

asan deyildi. Çarpayıda nə qədər sağa, sola çönsə də xeyri 
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olmadı. Yadına kənddə lətifə kimi danışılan Gülbacının 

xəstəliyi düşdü. Yaşlı dul arvad olan Gülbacı bir gün kən-

din bir qoca dul kişisi ilə rastlaşır. Hal-əhvallaşanda Gül-

bacı xəstəliyindən şikayətlənib gecə səhərədək yata bil-

məməyindən şikayətlənir. Ona qulaq asan kişi ah çəkib 

deyir: “elə mən də sən dərddəyəm, səhərə qədər yatağım-

da o yan-bu yana çönməkdən gözümə yuxu getmir...” 

Gözü təzəcə lillənmişdi, telefon səsləndi. Şəhərə gələndən 

ən böyük “qazancı” olan Mila idi: 

-Şəlalə, hardasan? 

-Evdəyəm... 

-Neynirsən, yatmışdın? Dur gəl yanıma, təzə bir əntiqə 

şey göstərəcəyəm sənə. 

-İstəmirəm, Mila, lazım deyil, eyni şeylərə nə qədər 

baxarlar... 

-Aaz, bundan heçharda görməmisən, o birilər kimi inter-

netdən köçürülməyib. Bu dəfəki xaricilər yox e, özümüz-

külərdir. Müğənnilik edən məşhur bir manekendir, bir 

biznesmenlə, bax, nə oyunlar çıxarırlar... Görsən hər iki-

sini tanıyacaqsan. Ləzzətli çəkiblər. 

 -Özümüzkülər?! 

-Hə, hə, “prosto” aləmdi... 

 “Bir özümüzkülər çatmırdı, – o, tərəddüd içində çarpayı-

da qurcalandı, - nə etsin, baxsınmı?” İçindəki qəribə bir 

anlaşılmazlıq, qərarsızlıq onu üzürdü... Ağlını alıb qiya-

fəsini dəyişən şəhər, indi də deyəsən daxilini hədəf seçib 

özününküləşdirirdi... 

05.2010. 
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                   ---MÜHARİBƏ— 

SƏFƏRBƏRLÌK 

Yol yarılanmışdı. Bayaqdan səslərì avtobusu başına götü-

rənlərìn çoxusu mürgüləyìrdì. Oyaq olanlarının ìsə ìstì 

yay günəşì boğazlarını qurutmuşdu. Yaşlı, daz başının tə-

rìnì tez-tez cìb yaylığı ìlə sìlən Sarvan deyìlən kìşì sürücü-

yə tərəf boylaníb çağırdı: 

- Ay Mahìr, sən Allah, Suatana çatanda saxlarsan, bìr qur-

tum su ìçərìk, öldük ìstìdən. 

Sürücü nə hə dedì, nə də yox. Suatana xeylì vardí. Avto-

bus Təngə dərəsìnì keçdìkdən sonra hamının nəzərlərì yo-

lun kənarı ìlə Vəlvələçayın sahìlì boyunca düzülən alabə-

zək çadırlara tìkìldì. Ìstìrahətə gələnlərìn yaraşıqlı xarìcì 

avtomobìllərì göz oxşayırdı. Ucaboy, kəsìksaç, tumançaq 

qızların bìr neçə kìşì ìlə top qovmasına cavanlar acgözlük-

lə tamaşa edìrdìlər. Bìr qədər aralıda cavan oğlanlar ocaq 

qalayır, kabab bìşìrìrdìlər. Bayaqdan heç ağzını açmayan-

lardan bìrìsì özünü saxlaya bìlməyìb: “əcəb kefdìr,” – de-

dì. Sarvan kìşì yenə də yaylıqla tərìnì sìlìb, məzəmmətlə 

söyləndì: 

- Elə bìl müharìbə bunlar üçün deyìl... 

Sarvanın yanında oturmuş qoca da onun sözünü təsdìqlə-

dì: 

- Müharìbə bìz görən ìdì, qırxbir-qırxbeşinci illərdə. Bun-

lar pis gün, müharìbə görməyìb kì... 

Arxa sıralarda oturmuş cavanlardan bìrì narazı-narazı dìl-

ləndì: 
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- O qədər dedìnìz, dedìnìz kì, doxsan ikidə pìs günlərə də 

gəlìb çatdıq, müharìbəyə də. Eşìtmìsìz, dünən 

Xanverdìnìn oğlunun cəbhədə ìtkìn düşməsì xəbərì gəlìb. 

- Ba.., - qoca narahatlıqla yerìndə qurcalandı, hamının 

üzünə kədər çökdü, - kaş düz olmuya. Yazıq Xanverdì, 

Allah özü rəhm eləsìn. 

Kədərli xəbəri eşidincə hamı gözlərini istirahət edənlər-

dən ikrahla çəkib susmuşdu. Avtobus xeylì dolanbac yo-

xuşları qalxandan sonra balaca düzənlìyə çıxmışdı kì, qar-

şıdan gələn yük maşınının ìşarəsì ìlə dayandı. Deyəsən ta-

nış ìdì, sürücüyə ìrəlìdə hərbìçìlərìn maşınları saxlayıb ca-

vanları yığdığını xəbər verdì. Bu xəbərdən hamının canı-

na ağrıya bənzər bìr narahatlıq yayıldı: “Heç belə də əsgər 

yığarlarmı?” 

Ìtì nəzərlər avtobusdan çox-çox ìrəlìyə dìkìldì: “görəsən 

bìzə də ìlìşəcəklərmì?” 

Avtobus Suatan adlanan dağ şəlaləsìnə yaxınlaşanda, 

kìmsə yoxuşun üzərìndə dayanan hərbìçìlərì ìlk görüb 

uca səslə haray etdì: 

- Odey, dayanıblar!.. 

Sürücü hərbìçìlərə bìr qədər qalmış adamların su ìçməsi, 

bir az dincəlməsi üçün avtobusu saxladı, hamı bìr-bìr yerə 

tökülüşdü. Tutulacaqlarından qorxan bìr neçə cavan qarı-

şıqlıqdan ìstìfadə edərək tez yolun kənarınca uzanan də-

rədəkì kolluqlara tərəf qaçdılar. Kənardan camaatı ìzləyən 

hərbìçìlər cavanların özlərìnì kolluqlara vurduqlarını du-

yunca, tutmaq üçün onlara tərəf qaçdılar. Tìkanlarla dolu 

qalın kolluğa gìrə bìlmədìkdə ìsə arxalarınca havaya üç-

dörd boş güllə atdılar. Güllə səslərì hamını sarsıtdı, bəzì-
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lərìnìn qorxudan bənìzì ağardı. Yaşlı arvadlardan bìrì gül-

lələrìn cavanlara dəydìyìnì güman edìb hönkürtüylə ağ-

lamağa başladı. Qorxuya düşmüş qadınlar, körpələr, 

uşaqlar da ona qarışdılar. Müdhìş  acınacaqlı vəzìyyət ya-

randı. Camaatın yol qırağındakı bulaqdan ìçmək ìstədìyì 

su burnundan gəldì. Acıqlı hərbìçìlər yerdə qalan cavan-

lardan israrla sənəd tələb edìrdìlər. 

- Pasportu ver, çıxar sənədvü. Neçəncì ìldənsən? Gözüm 

aydın kì, Bakıda yaşayırsan. Mən də Bakıda ìşləyìrəm. 

Cəbhədən dünən gəlmìşəm. Sənìn tayların Vətən üçün 

döyüşür, torpaq üçün ölür. Sən ancaq... 

- Mənìm qardaşım da ordadır, Quran haqqı. Arxada ìşlə-

məyə ìcazəm var. Lazım olanda mən də gedəcəyəm. 

- Nağıl danışma, nə vaxt lazım olacaq? Düşmən Bakıya 

çatanda? Kağızın var əlìndə, kağızın var göstər. Kəndlər, 

torpaqlar bìr-bìr əldən gedìr. Gəlìb başının üstünü kəsdì-

rəndə gedəcəksən. Ìnan, sənì bu dəqìqə aparıb basaram 

on sutka, ağlın gələr başına, ordan da göndərrəm ermənì 

qabağına. Bərì gəl. 

Cavanları tək-tək öz maşınlarının ìçərìsìnə aparıb tanışlıq 

“aldıqdan” sonra buraxdılar. Hamıya göstərìş verən hün-

dürboylu, ìrìgövdəlì hərbìçì axıra yaxın sürücünü yanına 

çağırdı: 

- Üç nəfərì nìyə qaçırtdın? 

- Mən heç kəsì qaçırtmamışam. Bura hər gün su ìçməyə 

dayandığım yerdìr. 

- Başuva dönüm, onun taxsırı yoxdu, onu mən saxlatdım 

kì, su ìçək, - kənardan söhbətə qarışan Sarvan kìşì yalvar-

dı. 
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- Bìzì görmüşdün, gərək aralıda saxlamayaydın, özün ara-

lı saxladın, şəraìt yaratdın, düşüb qaçdılar. 

Qaçırdıqlarının yerìnə cəbhəyə sənì bassaq, necədì sənìn 

üçün? Gəl bu tərəfə görüm.., - onu da maşınının yanına 

çəkdìlər. 

- Ay oğul, - Sarvan kìşì bayaqdan hündürboylu hərbìçìnìn 

yanında fırlanan əsgərì çağırdı, - sən Hüsü müəllìmìn oğ-

lu deyìlsən? 

Əsgər xumar baxışlarla (deyəsən, bìr balaca boğazını yaş-

lamışdı) Sarvan kìşìnì süzdükdən sonra, sìfətì daha da ya-

yıldı, əlìnì şəstlə ìrəlì uzatdı: 

- Ə kìşì, Sarvan dayı, ə kìşì, nətərsən? Haçandı dìllənmìr-

sən, mən də kì, başım qarışıb “slujbaya”. Qədeş, - hün-

dürboylu hərbìçìyə müracìət etdì, - burax getsìnlər, - ca-

vanlardan ìkìsìnì maşına oturtmuşdular, - “okazıvatsa” 

öz adamlarımızmış, “papa”nın kəndçìlərìdì... 

Hüsü müəllìm Sarvan kìşìnìn uzaq qohumu ìdì, keçmìşdə 

rayonda katìb ìşləmìşdì. 

- Atan necədì? - Sarvan kìşì soruşdu. 

- “Papa”dı da, yaxşıdı, yaşayır özü üçün bala-bala, düka-

nında oturub tacìrlìk eləyìr. 

Sarvan kìşì ìstədì desìn o, hələ köhnənìn tacìrì idì, demə-

dì. Hüsünün qulağına çatıb xətrinə dəyərdi. Əsgər üzünü 

ətrafdakı cavanlara çevìrdì: 

- Heç bìrìnìzə dəymìrìk, “tolko”, bu kìşìnìn xətrìnə... 

- Xətrìnìz əzìz olsun, - Sarvan kìşì gülümsəyərək cavab 

verdì, - sağ ol, atana məndən salam deyərsən. 

Adamlar yavaş-yavaş avtobusa doluşub yerlərìnì tutdu-

lar. Hərbìçìlər ìsə maşınlarına əyləşıb, əks ìstìqamətdə 
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uzaqlaşdılar. Elə bìl, hamının çìynìndən ağır yük götü-

rüldü. 

Hərbìçìlərìn maşınları gözdən ìtdìkdən sonra, bìr xeylì 

ìrəlìdə kolluqdan çıxan üç qaraltı – bayaq qaçan cavanlar 

avtobusu gözləyìrdìlər. 

*** 

Kəndə az qalanda qarşılarında asta-asta gedən brezentlì 

hərbì yük maşınını görüncə avtobusdakıları təzədən təlaş 

bürüdü: “Yenəmì tuthatut başlanacaq?!” 

- Deyəsən ötən həftə yığdıqları səfərbərlìk “yetərìncə” ol-

mayıb, “vayenkomu” qane etməyìb, - Sarvan kìşì yanın-

dakı qocanın qulağına pıçıldayırdı, - şor, motal, qoyun-

quzu, camaatda nə qalıb kì, nəsə aparsın. Cavanları da di-

dərgin ediblər, düzdə-çəməndə ot yanır, çalıb-yığan da 

yoxdur. 

Qoca isə təəssüflə köks ötürürdü: “Dərəbəylikdi, bu biz 

görən müharibədən deyil, bu sayaq müharibə olmur...” 

Amma, belə maşında kəndə bəzən şəhìd tabutu da gətì-

rìrdìlər... 

Müharìbənìn uzaqdan gələn sazağı hamını keyìtmìşdì. 

Çəkindiklərindən hərbì maşını saxladıb haraya və nə 

üçün getdìyìnì maraqlanmağa heç kìmìn ürəyì gəlmìrdì: 

”Kaş yenə daşıdığı tabut olmayaydı...” 

Kəndə çatmağa kimsə tələsmirdi. Üzü axşama hava get-

dìkcə toranlaşırdı. Qızmar günəşìn qabağını örtmüş ìrì 

bozumtul qara buludlardan yağmağa hazırlaşan yağış 

göz yaşı tək aramla bìr-bìr yerə səpìlìrdì. Doluxsunmuş 

göylər avtobusun pəncərəsindən görünən otu saralmış 

çöllərin, yiyəsizlikdən, baxımsızlıqdan bağrı qırış-qırış 
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qarsaqlanmış, zavallı torpağın halına ağlayırdı.... 

1993. 

ELMÌR 

Neçə vaxtdı Elmìr ha çalışırdı, özünə taxtadan əməllì-baş-

lı avtomat düzəldə bìlmìrdi. Qonşudakı uşaqlar qaytanı 

necə bərkìtmìşdìlərsə, taxta parçalarí bìr-bìrìnə dəyìb taq-

qıldayanda az qala əsl avtomatın səsìnì verìrdì. Eh... ça-

rəsì olsaydí taxtaní neynìr, özünə əsil avtomat alardı. Ge-

dìb böyük əmìsì ìlə bìr yerdə Qarabağda vuruşardı. Heyf 

kì, cəmìsì on yaşı var ìdì. Hələ uşaq adı üstündən götürül-

məmìşdì. Kaş yaşı on səkkìzə çataydí. Çatan kìmì əsgər 

paltarını geyìnìb düşmənlərì bìrcə-bìrcə qıracaqdı. 

Ìkì ìl ìdì kì, Elmìrìn böyük əmìsì könüllü orduya yazılıb 

cəbhəyə getmìşdì. Hìss edìrdì kì, evdəkì böyüklər daìm 

onun üçün narahatlıq keçìrìrdìlər. O, ìsə əmìsìnìn cəsur-

luğu ìlə fəxr edìrdì. Böyüyəndə mən də əmìm kìmì əsgər 

olacağam, deyìrdì. Amma, axır vaxtlar yaman darıxırdı, 

tez-tez yadına düşürdü əmìsì. “Görən, o, bìzìm üçün da-

rıxmır” – fìkìrləşìrdì. Üç ay əvvəl axırıncı dəfə yaralanan-

da, hospìtalda özünü saxlaya bìlməyìb əmisinə gìleylən-

mìşdì: “Ìkì ìldìr vuruşursan, bəsdìr də. Ìndì sən gəl evìmì-

zə, odey alverçì Balaş, saqqíz satan Dadaş, qoy o bìrìlərì 

də gedìb sənìn qədər vuruşsun.Sonra istəsən, yenə gedər-

sən.” Əmìsì: 

- Ayıb deyìl, sən mənì gör kìmlərlə yanaşı qoyursan, - ca-

vabını verəndə Elmìr onun qınağından utanıb söz tapa 

bìlməmìşdì. 
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Gecələrìn bìrìndə yuxusunda əmìsìnìn toyunu görmüşdü. 

Əmìsì geyìnìb-kecìnmìşdì. Ancaq, avtomatını çíxartma-

mışdı, avtomatı da sìnəsìndə ìdì. Həmìn yuxudan sonra 

Elmìrìn könlünə toy havası düşmüşdü. Ara - bir dodağı-

nın altında mahnı çalırmıç kimi mızıldanır, durduğu yer-

də dingildəyirdi. Nə olaydı, yuxusu lap tezlìklə düz çı-

xaydı... Äh, nə oynayardı… O qədər lìmonad ìçərdì kì, ta 

dəm olana kìmì… Amma əmìsìnìn tərslìyìnì bìlìrdì, dava 

qurtarmayanadək toy çaldíran deyìldì. Görəsən dava nə 

vaxt qurtaracaqdí? Bìrcə tez qurtarsaydı, əmìmìn də toyu 

olardı, - həsrətlə düşünürdü. 

Nə qədər çalışdısa da o yuxunu yenə görsün, nədənsə heç 

yaxşı yuxu görmədì. Elə hey qarışıq-bulaşıq yuxular gö-

rürdü. Evdə böyüklər də axír günlər nəsə narahat və nìga-

ran ìdìlər. Çor dəymìş qap-qara duman da hər gün ìlan 

kìmì qıvrıla-qıvrıla kəndìn üstünü alırdı, lap ürəyì sıxılır-

dı. Dìlìnə gətìrmək ìstəməsə də, ürəyìnə hərdən elə gəlìrdì 

kì, əmìsìnə nə ìsə olub,olmaya yaralanıb? 

Bìr axşam da xəbər gəldì kì, əmìsì yenə yaralanıb. Deyə-

sən bu dəfə pìs yaralanmışdı. Çünkì nənəsì də, anası da 

ağlayırdılar. Əvvəl Elmìrìn də ağlamağı gəldì. Sonra fìkìr-

ləşdì kì, axı nə olsun - yaralanıb, yenə sağalar. “Kìşì ağla-

maz”, - bunu ona əmìsì tapşırmışdı axırıncı dəfə ayrılan-

da. 

Hava qaralanda böyüklər gözlərìnìn yaşını sìlə-sìlə bìr 

maşına yığışıb getdìlər. Onu aparmadılar. Elmìr o gecənì 

yata bìlmədì, həsrətlə əmisindən xəbər gözlədì, onu səhə-

rə yaıxın yuxu apardíı. Səhərì gün qonşu otaqdakı ağlaş-

ma səsìndən ayíldı, hövlənak durub qonşu otağa keçdì. 
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Gözlərìnə ìnanmaq ìstəmədì. Ìstədì kor olsun, görməsìn: 

demək, əmìsìnì düşmənlər öldürmüşdülər. Hönkürtü ìlə 

özünü yerə uzadılmış əmìsìnìn üstünə atdı: 

  - Əmì.., mən kìmìn toyunda oynayacağam, əmì? 

...Ìlahì, əmìsì necə də gözəl oğlan ìmìş. Sìfətì dumduru 

durulmuşdu, ìşıqlaşmışdı. Ìrì alnı, düz çənəsì, genìş çìyìn-

lərì, təkcə gözlərì qapalíydí.Elə bil yuxuya getmişdi… 

Ürəkağırıdıcı bu səhnə ömürlük onun yaddaşına yazıldı. 

O gündən daim yad olan, həmìşə qorxduğu qəbìrìstanlıq 

Elmìrə doğmalaşdı. Tez-tez gedìb qəbrìn yanında oturar, 

ürəyìndə əmìsì ìlə söhbət edər, onu ötən dəfə yaralananda 

evə qayıtmadığı üçün qınayardı. Axırda baş daşının ətra-

fına düzülmüş çìçəklərìn yerìnì sahmanlayíb, ürəyì qəhər-

lə dolu evə qayıdırdı. Əmìsì bunları duyurdu, duymurdu 

–dəqiq bìlmìrdì Elmìr. 

Bìr dəfə yenə axşamın alatoranlığında əmìsìnə dəymək ìs-

tərkən bìr qızın qəbrìn yanında dayandığını görüb ayaq 

saxladí, gözlərì doldu. Yəqìn, əmìsìnì düşmənlər öldür-

məsəydìlər, bəlkə də, bu qız onun gəlìnbacısı olacaqdı.... 

Belə vaxtlarda göz yaşına qarışmış qəzəb onun balaca qəl-

bìnì az qalırdı yerìndən çıxartsın. Gìzlìcə ağlayıb ürəyì bo-

şalanadək hər şeyə, hamíya nìfrət edìrdì: Evdəkìlərə də, 

döyüşə getməyən adamlara da, özünün balaca olmasına 

da... 

Elmìr daha taxta avtomatını tullamışdı,indì əsìl avtomat 

alıb, əmìsìnìn qìsasını almaq ìstəyìrdì. Ancaq, kìçìk əmìsì 

ondan qabağa düşdü. Böyük əmìsìnìn dəfnìnìn qırx gü-

nündən sonra, cəbhəyə yollandı. 

Heyf kì, onun əsgərlik yaşı hələ çatmırdı. O, həsrətlə qisas 
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alacağı günü gözləyirdi… 

1994. 

ƏSL   PAPAQ 

(kiçik hekayə) 

Qürurlanmışdı... kəndləri düşməndən alınandan sonra! 

Ürəklənmişdi... Daxili zahirinə də təsir etmişdi. 

Heç nəyə ehtiyacı yox idi. Təkcə papaqdan başqa. Cavan-

lığı, həm də illərdir torpağı işğalda olduğundan utanmış-

dı özünə əsl papaq almağı... 

Daha papaqsız qalmayacaqdı. Əsl papaq alacaqdı. Yaşlaş-

mışdı, həm də yurduna başı papaqlı qayıtmalıydı... 

11.2020. 

Qeyd: “Qarabağ Azərbaycandır” kiçik hekayə (44 sözdən 

çox olmamalı) müsabiqəsinə dəstək üçün. 

ŞƏHİDLİK   ZİRVƏSİ 

 II Qarabağ müharibəsi şəhidi Taleh Yusifovun əziz xatirəsinə.. 

Acı xəbəri səhər vaxtı keçmişdə yaşadıqları məhəllədən 

zəng vurub çatdırdılar. Özü xahiş etmişdi, o məhəllədəki 

rəfiqəsindən. Yalvarmışdı ki, Talehdən bir xəbər olsa, təci-

li, dərhal ona xəbər etsinlər: Talehin nəşi tapılmış, şəhid 

olması müəyyən edilmişdi. 

Eşitdiyi an həm kədər yığılıb boğazına dolub nəfəsini kəs-

miş, göz yaşlarını saxlaya bilməmişdi. Həm də sevinmiş-

di, iki aydan çox çəkən üzücü qeyri-müəyyənliyin bitmə-

sinə... 
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İki aydan çox idi varlığı-yoxluğu bilinmirdi. Taleyin bü-

tün doğmaları, yaxın adamları kimi gecəsi-gündüzü sək-

səkə, nigarançılıq, narahatlıq içində keçirdi. Bilinmirdi ki, 

sağdı, itkindi, ya əsir düşüb? Kaş şikəst olsa belə sağ qa-

laydı, qalan ömrünü ona həsr edib qulluğunda durardı, 

şikəstliyini unutdurardı. Əsir düşməsinə inanmırdı. Xa-

siyyətini, düşmənə nifrətini bilirdi, qürurundan özünə 

qəsd edib, şəhidliyi seçərdi. 

Sorağının həsrətini çəkən günlərdə dəfələrlə yuxusuna 

gəlmişdi. Həmişəki sayaq sakit, dinməz, üzündə xoş tə-

bəssüm. Soruşsan cavab verəcək, soruşmasan yalnız ba-

xışları ilə danışırdı... 

O, Talehi hələ bir məktəbdə oxuyandan bu cür istəmişdi, 

sevmişdi. Onun ürəyindəkilərini, sevgisini baxşları ilə 

hiss etmiş, duymuşdu. Köhnə məhəllədən köçdükdən 

sonra da, hərdənbir şəhərdə rastlaşmışdılar, nəyisə bəha-

nə edib görüşmüşdülər. Talehdən bir dəfə də “səni sevi-

rəm” sözünü eşitməmişdi, heç buna ehtiyac da yox idi. 

Gözlərindən onu necə istədiyini anlamışdı. Bilirdi ki, yaşı 

otuza yaxınlaşsa da, evlənmək üçün maddi sıxıntılar 

üzündən aralarındakı münasibəti rəsmiləşdirməyə tələs-

mir. Onu başa düşürdü, qınamırdı, hələ ki, cavan idilər. 

İllərlə gözləməyə razı idi, təki onun istədiyi şərait, zaman 

həyatda alınsın. 

Taleh əsgəri xidmətdə tankçı, baş çavuş olmuşdu. Müha-

ribə başlayan gündən onu ehtiyatda olan gərəkli hərbi 

qulluqçu kimi səfərbərliyə çağırdılar. O, ləngimədəm, elə 

həmin gün yaxınları ilə, heç onunla da sağollaşmadan 

cəbhəyə yola düşmüşdü. Başqa cür ola da bilməzdi, ona 
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yaraşmazdı. Hər işində məsuliyyətli, ömründə yalan da-

nışmayan, sözünün, hərəkətinin yerini bilən, vətənini qəl-

bən sevən bir adamdan başqa nə gözləmək olardı? Onu 

halal zəhmətlə yaşayan ailəsi, müəllimə işləyən anası belə 

öyrətmiş, belə tərbiyə vermişdi. Odur ki, az keçməmiş ko-

mandir seçildiyini, gizir olmasını eşidib sevinmiş, ürə-

yində onunla fəxr etmişdi... 

Heyf ki, bu sevinci uzun sürmədi. Daha bir neçə həftə 

keçmişdi, döyüşlərin birindən sonra Talehdən xəbər-ətər 

kəsilmişdi. Ay ötdü, müharıbə dayandırıldı. Müharibənin 

dayanmasına gözü gülsə də, əndişədən ürəyi qan ağladı. 

Onun Talehindən xəbər olmaması ümidlərini sarsıtdı, it-

kin düşməsi ehtimalı günü-gündən artdı. Allaha dua etdi, 

heç olmasa nəşi tapılsın, məzarı olsun, istəyəndə gedib 

onu ziyarət etsin... 

Nəhayət, uzun çəkən axtarışlar nəticə vermiş, Talehin şə-

hid olması tam təsdiqini tapmışdı. Dəfni bu gün günorta-

dan sonraya təyin edilmişdi.  O, olan işlərini atıb, kimsə 

ilə məsləhətləşmədən günortayadək əvvəllər yaşamış mə-

həlləyə yetişməyə tələsdi. Necə var, Talehi ilə vidalaşmalı, 

kənardan da olsa tabutunu görməli idi. 

Məhəlləyə girən yol, Talehgilin evlərinə burulan o dar da-

lan bayraqlarla bəzədilmişdi. Küçədə adam əlindən yeri-

mək mümkün deyildi, bütün məhəllə Taleh ilə vidalaş-

mağa qatılmışdı. Tabutu əvvəlcə maşında, sonra əsgərlər 

çiyinlərində gətirdilər.  

İnana bilmirdi, ağlına sığışdırmırdı, yəni döğrudanmı Ta-

leh şəhid olub? Tabutda doğrudanmı onun nəşidir? Kədə-

rin ağırlığından nəfəsi tutulurdu, içini çəkməklə yüngül-
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ləşirdi, yoxsa ürəyi partlayardı. Eyni zamanda tabuta 

görə sevinir, şükür edirdi, axı, Allahdan onun nəşini də 

olsa tapılmağını nə qədər yalvarmışdı... 

Qoysaydılar yaxına gedib, tabutu qucaqlayıb ürəkdolusu 

ağlayardı... Amma, olmazdı! Məhəllədəki keçmiş qonşu-

ları onu tanıyardılar, yazıqları gələrdi. İstəmirdi bədbəxt 

görünsün. Əksinə, qürur keçirirdi ki, onun istəklisi vətənə 

qurban gedib, şəhid olub... 

Tanınmaması üçün başındakı qara kəlayağısı ilə gözlərin-

dən savayı üzünü örtüb qadınlar dayanmış yerdə durub, 

hönürtüsünü boğaraq göz yaşlarını içinə, ürəyinə axıdır-

dı. 

Dini ayindən sonra tabutu yenidən maşına qaytarıb Şə-

hidlər Xiyabanına dəfn etməyə apardılar. Maşının önün-

də Talehin gizir formasında iri portreti qoyulmuşdu. Göz-

lər, baxışlar həmən idi, sanki, yenə ona sevgisini çatdır-

maq istəyirdi... 

Gedən tabut idi, Taleh isə qəlbindəydi... 

*** 

Talehi unuda bilərdimi? Heç vaxt. Bundan sonra Allah 

ona nə cür qismət, nə qədər ömür versə də, Talehə olan 

məsum, günahsız sevgisini yadından çıxara bilməzdi. 

Hərdən özündən asılı olmayaraq yuxusuna gələrdi: din-

məz, sakit, xoş təbəssümü ilə... Hey çalışsa da, ondan bir 

söz almağı bacarmırdı. Taleh ona elə yüksəklikdən, zirvə-

dən baxırdı ki, yaxınlaşa da bilmirdi. 

Bu zirvə - şəhidlik zirvəsi idi... 

04.2021 



 

 

212 

KİTABIN   İÇİNDƏKİLƏR 

ŞƏHƏR 

May çiçəyi..................................................................   3                                                       

Qərib.......................................................................   ..20                                                                

Ömür keçdi, gün keçdi...  .....................................   .23 

Milçəklər..................................................................   .28 

Dünyaya gülən təbəssüm.......................................  .31 

Rekviyem..................................................................  .37 

Basabas......................................................................  .46 

“Halallıq” xəcaləti.....................................................  49 

“Badbaxtlar...” ..........................................................  .54 

Yol kənarındakı yeməkxana...................................  .60 

Xalq yazıçısı..............................................................  .66 

Korona xatirələri.......................................................  71 

KƏND 

Qonşu........................................................................  .76 

Demokratik seçki günü............................................  79 

“Hörmət”.....................................................................83 

“Yetişməyən qoza”.....................................................86 

Növbə...........................................................................89 

“Atdıq vələdüzna”.................................................... .95 

Novruz payı.................................................................98 

Gözaydınlığı..............................................................102 

Ziyanlılar....................................................................106 

Kəndləri boşaldan “cin”...........................................111 

“Analoqsuz” imitasiya və ya “kitayski” ömür..  ..116 

Qeyri-adi “köç”..........................................................121 

Yiyəsizlik.....................................................................135 



 

 

213 

Qarğışlı pilləkən.........................................................142 

Axır nəfəs..................................................................146 

Maska cəriməsi.........................................................155 

MÜƏLLİM 

Ciddi yoxlama..........................................................159 

Müəllim duyğusu....................................................162 

Şanssız.......................................................................167 

QADIN 

Həsrət........................................................................174 

Niyyət gecəsi............................................................178 

Yaz yağışı..................................................................183 

Şeytan anı..................................................................190 

Yeni şəhərli...............................................................195 

MÜHARİBƏ 

Səfərbərlik.................................................................200 

Elmir..........................................................................205 

Əsl papaq..................................................................208 

Şəhidlik zirvəsi.........................................................208  

 

 

  

 

  

  

 


